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Диспансерне спостереження 
  

   1. В жіночу консультацію звернулася жінка 22 років 

зі скаргами на затримку менструації та нудоту зранку. Лікар 
діагностував вагітність. Який документ оформляють при 
першому звернені вагітної? 
A. Медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/ ) 
B. Історія пологів ( форма № 096/о) 
C. Контрольна карта диспансерного нагляду( форма № 
030/о) 
D. Індивідуальна карта вагітної і породіллі ( форма  № 
111/о) 
E. Історія розвитку новонародженого ( форма  № 097/о) 
 

2. У породіллі 23-х років відбулись фізіологічні пологи. Яка 

тривалість декретної відпустки в цьому випадку? 
A. 140 діб 
B. 136 діб 
C. 130 діб 
D. 120 діб 
E. 126 діб 
 

3. Вагітна 24 років находиться на обліку з приводу вагітності 

27-28 тижнів, регулярно відвідує ЖК, вагітність протікає без 
ускладнень. Яки дослідження повинна робити акушерка при 
кожному відвідуванні вагітної ЖК? 
A. Бактеріологічне дослідження піхви 
B. Коагулограма 
C. загальний аналіз крові 
D. Бактеріологічне дослідження носоглотки 
E. Зважування 
 

4. Акушерка проводить заняття у школі відповідального 

батьківства. Дайте відповідь на запитання вагітної: скільки  
триває  фізіологічна вагітність? 
A. 6 акушерських місяців 
B. 8 акушерських місяців 
C. 9 акушерських місяців 
D. 7 акушерських місяців 
E. 10 акушерських місяців 
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5. Який документ, що одержує вагітна в жіночій консультації, 
забезпечує зв’язок жіночої консультації і пологового 
будинку. 
A. Індивідуальна карта вагітної і породіллі 
B. Журнал обліку вагітної 
C. Контрольна карта диспансерного обстеження 
D. Обмінна карта 
E. Медична карта амбулаторного хворого 
 

6. Пацієнтка 22 років з вагітністю 5-6 тижнів. До якого 

терміну вона повинна стати на облік у жіночу консультацію? 
A. До 12 тижнів 
B. До 32 тижнів 
C. До 30 тижнів 
D. До 28 тижнів 
E. До 20 тижнів 
 

7. До акушерки жіночої консультації звернулася вагітна 

жінка для проведення обстеження і постановки на облік. До 
якого рівня  надання медико-санітарної допомоги 
відноситься жіноча консультація ? 
A. Первинного рівня 
B. П’ятого рівня 
C. Третинного рівня 
D. Четвертого рівня 
E. Вторинного рівня 
 

8. Вагітна - І вагітність 36 тижнів поступає в пологовий 
будинок у відділення патології вагітних з ознаками пізнього 
гестозу. Який документ повинна мати при собі вагітна? 
A. Історію пологів 
B. Індивідуальну карту вагітної та породіллі 
C. Карту диспансерного спостереження 
D. Обмінну карту 
E. Контрольну карту спостереження 
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9. Пацієнтка 20 років звернулася до жіночої консультації зі 
скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, 
зміни апетиту, нудоту. Лікарем встановлено вагітність 7-8 
тижнів. Який документ оформляється при взятті на облік по 
вагітності? 
A. Індивідуальна карта вагітної і породіллі 
B. Контрольна карта диспансерного спостереження 
C. Амбулаторна карта 
D. Обмінна карта 
E. Історія пологів 
 

10. Молода жінка планує народити дитину. Вона цікавиться 
у акушерки, коли вагітна жінка повинна стати на облік у 
жіночій консультації. Що має відповісти акушерка пацієнтці? 
A. Після 12 тижнів вагітності 
B. До 12 тижнів вагітності 
C. У будь-якому терміні вагітності 
D. До 30 тижнів вагітності 
E. До 20 тижнів вагітності 
 

11. До акушерки ФАПу з’явилася вагітна М., 21 року, для 

взяття на облік по вагітності. В якому терміні вагітності буде 
їй призначене УЗД обстеження: 
A. 12-13 тижнів; 27-28 тижнів 
B. 11-13 тижнів; 18-21 тижнів 
C. 16-18 тижнів; 25-26 тижнів 
D. 30-32 тижня 
E. Тільки при взятті на облік по вагітності 
 

12. В жіночу консультацію прийшла вагітна, яка знаходиться 

на обліку з приводу даної вагітності. Вагітність протікає без 
ускладнень, стан плоду задовільний, термін вагітності 28 
тижнів. Яке рутинне обстеження запропонує акушерка  
вагітній для моніторингу стану плода? 
A. Екскреція естрадіолу 
B. Тест рухів плода 
C. Доплерографія судин пуповини 
D. УЗД плода 
E. Кардіотокографія 
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13. В якому терміні гестації надають відпустку у зв’язку з 
вагітністю та пологами? 
A. З 30 тижнів 
B. З 25 тижні 
C. З 38 тижні 
D. З 22 тижні 
E. З  32 тижні 
 

14. Акушерка проводить огляд вагітної в терміні 30 тижнів 
вагітності. Вкажіть дії акушерки для діагностики прихованих 
набряків: 
A. Зважити вагітну 
B. Виписати направлення на загальний аналіз сечі 
C. Визначити зріст вагітної 
D. Виміряти АТ 
E. Взяти мазок на ступінь чистоти піхви 
 

15. Старша акушерка жіночої консультації знайомить 

дільничних акушерок з їх посадовими інструкціями. Що не 
входить до обов’язків акушерки жіночої консультації? 
A. Готувати інструментарій до проведення прийому 
B. Зважувати вагітних, вимірювати АТ 
C. Вести медичну облікову документацію 
D. Призначати лікування хворим 
E. Брати мазки на різні види досліджень 
 

16. Дільнична акушерка жіночої консультації проводить 

бесіду з вагітною з приводу особливостей її харчування. 
Чому повинен дорівнювати приріст маси тіла вагітної за 
тиждень у другій половині вагітності? 
A. 600-700 г 
B. 700-800 г 
C. 300-350 г 
D. 400-450 г 
E. 500-600 г 
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17. Роділля поступає в пологовий стаціонар. Який документ 
повинна оформити акушерка в приймальному відділенні? 
A. Обмінна карта вагітної 
B. Індивідуальна карта вагітної 
C. Історія пологів 
D. Карта диспансерного спостереження 
E. Медична карта стаціонарного хворого 
 

18. Під час проведення санітарно-просвітницької роботи 
акушерка не має права: 
A. Надавати акушерську допомогу по прийманню пологів 
при запізнілих пологах 
B. Надавати долікарську допомогу при невідкладних 
акушерських станах 
C. Надавати акушерську допомогу по прийманню пологів під 
час еклампсії 
D. Надавати акушерську допомогу по прийманню пологів під 
час передчасних пологів 
E. Давати поради з приводу народження дома без допомоги 
лікаря-акушера та акушерки 
 

19. Аналіз сечі для обстеження вагітної у жіночій 

консультації призначається: 
A. Один раз за 1-2 місяці 
B. Тільки при наявності дизуричних явищ 
C. Три рази за вагітність 
D. Кожний тиждень на протязі всієї вагітності 
E. Під час кожної відвідування 
 

20. Піхвове дослідження у здорової вагітної у жіночій 

консультації виконується: 
A. Раз у місяць для оцінювання динаміки змін 
B. Під час кожного відвідування ЖК 
C. Кожний тиждень на протязі всієї вагітності 
D. 1 раз за триместр 
E. Одноразово під час взяття на облік 
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21. Кожна вагітна на протязі всієї вагітності повинна два 
рази відвідати: 
A. Юриста 
B. Психолога 
C. Дерматовенеролога 
D. Терапевта, окуліста та стоматолога 
E. Травматолога 
 

22. Флюорографія легень у вагітних: 
A. Виконується у 1 та 2 половині вагітності 
B. Призначається перед пологами 
C. Призначається три рази на протязі всієї вагітності 
D. Не показана під час бажаної вагітності 
E. Призначається одноразово під час взяття на облік 
 

23. Пройти огляд окуліста під час вагітності необхідно для: 

Всіх вагітних з другою вагітністю 
Жінок з поганим зором 
Всіх вагітних з п'ятою вагітністю 
Жінок із астигматизмом 
Оцінювання зору та стану судин очного дна 
 

24. Першим етапом надання акушерсько-гінекологічної 

допомоги жителям сільської місцевості є: 
A. ЦРЛ 
B. Обласна лікарня 
C. ФАП 
D. Міська лікарня 
E. Районна лікарня 
 

25. Акушерка ЖК проводить вагітній кардіотокографію. Що 

визначать цим методом? 
A. Скорочення матки 
B. Серцеві скорочення плоду та скорочення матки 
C. Серцеві скорочення плоду 
D. Скорочення матки та рухи плоду 
E. Серцеві скорочення плоду та рухи плоду 
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26. До якого терміну вагітна жінка має бути взята на облік, 
з метою виявлення ускладнень вагітності та діагностики 
екстрагенітальних захворювань при яких вагітність 
доношувати недоцільно або ризиковано? 
A. 10 тиж. 
B. 30 тиж. 
C. 20 тиж. 
D. 12 тиж. 
E. 28 тиж. 
 

27. Молода подружжя пара, яка планує народження дитини, 

цікавиться в якому терміні вагітності необхідно стати на 
облік в жіночий консультації. Дайте правильну пораду: 
A. після відчуття першого ворушіння плоду 
B. одразу після останньої менструації 
C. після 24 тижнів 
D. не має значення в якому терміні 
E. до 12 тижнів 
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Відповіді: 
 

1) - D; 

2) - E; 

3) - E; 

4) - E; 

5) - D; 

6) - A; 

7) - A; 

8) - D; 

9) - A; 

10) - B; 

11) - B; 

12) - B; 

13) - A; 

14) - A; 

15) - D; 

16) - C; 

17) - C; 

18) - E; 

19) - E; 

20) - E; 

21) - D; 

22) - D; 

23) - E; 

24) - C; 

25) - B; 

26) - D; 

27) – E. 

 

 

 

 

 


