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1. Акушерка пологового відділення проводить 
внутрішньовенне капілярне введення розчинів. Які розчини 
відносяться до групи сольових кристалоїдів? 
A. Рінгера 
B. Желатиноль 
C. Реополіглюкін 
D. Гемодез 
E. Поліглюкін 
 

2. Акушерка пологового залу відмічає у роділлі раптову 

остуду, ціаноз обличчя, біль за грудниною, задишку, 
тахікардію, АТ- 80/60 мм рт.ст. Попередній діагноз? 
A. Емболія навколоплідними водами 
B. Гіпотонічна кровотеча 
C. Еклампсія 
D. Передчасне відшарування плаценти 
E. Септичний шок 
 

3. Вагітність 34 тижні. Передчасне відшарування плаценти. 

Жінка перебуває в коматозному стані. Крововтрата біля 2-х 
літрів. Визначте тактику: 
A. Кесарів розтин 
B. Визвати пологову діяльність 
C. Кесарів розтин, інфузійно-трансфузійна терапія 
D. Інфузійно-трансфузійна терапія 
E. Плодоруйнівна операція 
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4. Вагітна з надмірною пологовою діяльністю та цілими 
навколоплодовими водами поскаржилася на різкий біль у 
грудях, почуття страху, озноб. Об’єктивно: шкірні покриви 
білі, задишка, шумне дихання, ЧСС - 112/хв, артеріальний 
тиск - 85/55 мм.рт.ст. Встановіть діагноз. 
A. Емболія навколоплодовими водами 
B. Розрив матки 
C. Передлежання плаценти 
D. Гіпотонія матки 
E. Передчасне відшарування нормально розташованої 
плаценти 
 

5. Вагітній виконано кесарський розтин у зв’язку з 

передчасним відшаруванням плаценти. Крововтрата - 1,8 л. 
Відмічається виділення рідкої крові, що не згортається, 
генералізована кровоточивість зон ін’єкцій, операційного 
поля. Встановіть діагноз. 
A. Емболія навколо плодовими водами 
B. Геморагічний шок І ступеня 
C. Тромбофлебіт тазових вен 
D. Нормальний післяопераційний стан 
E. ДВЗ - синдром 
 

6. Яка кровотеча вважається масивною? 

A. Понад 1% маси тіла 
B. До 0,5% маси тіла 
C. Понад 1,5% маси тіла 
D. 1,0% - 1,5% маси тіла 
E. 0,5% - 1,0% маси тіла 
 

7. На ФАП з села доставлена жінка у стані геморагічного 
шоку другого ступеню тяжкості. Яку невідкладну  допомогу  
надасть акушерка? 
A. В/в введення гелофузину, Рінгер-лактату 
B. В/м введення аміназину 
C. Переливання крові 
D. В/в введення плазми 
E. В/в введення глюкози і аскорбінової кислоти 
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8. У роділлі з бурхливою родовою діяльністю несподівано 
з’явилися ознаки дихальної недостатності,  температура 
тіла  підвищилася  до 41 С, став катастрофічно падати 
артеріальний тиск. Незабаром розвинулася клініка набряку 
легень. Яке ускладнення виникло у роділлі? 
A. Септичний шок. 
B. Анафілактичний шок. 
C. Внутрішня кровотеча. 
D. Емболія навколоплідними водами. 
E. Еклампсія. 
 

9. Акушерка веде самостійно пологи. Визначаючи характер 
пологової діяльності діагностувала надмірну пологову 
діяльність. Які дії вона застосовує для профілактики емболії 
навколоплодовими водами? 
A. Піднімає головний кінець ліжка 
B. Продовжує спостерігати за станом роділлі 
C. Вводить спазмолітики 
D. Завчасно розтинає плодовий міхур 
E. Робить піхвове дослідження для з’ясування акушерської 
ситуації 
 

10. Акушерка пологового відділення визначила у роділлі 
крововтрату 1000 мл, АТ 90/70 мм рт.ст., пульс 120/хв, 
блідість, холодний піт, олігурія. Попередній діагноз? 
A. Геморагічний шок ІІІ ступінь 
B. Геморагічний шок І ступінь 
C. Геморагічний шок ІІ ступінь 
D. Емболія навколоплідними водами 
E. Геморагічний шок ІV ступінь 
 

11. Акушерка відділення реанімації визначає шоковий 

індекс. Вкажіть шоковий індекс, що відповідає найбільш 
тяжкому стану: 
A. 1 
B. 2 
C. 0,8 
D. 0,5 
E. 1,5 
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12. У відділенні патології пологового будинку у вагітної, яка 
лежить на спині, раптово виникла блідість шкірних 
покривів, липкий піт, знизився АТ, стало утрудненим 
дихання. Яка причина цього стану? 
A. Синдром стиснення нижньої порожнистої вени 
B. Розрив матки 
C. Емболія навколоплідними водами 
D. Відшарування плаценти 
E. Геморагічний шок 
 

13. Після гемотрансфузії обов'язковим аналізом є: 

A. Посів сечі 
B. Аналіз крові на цукор 
C. Загальний аналіз сечі 
D. Посів крові 
E. Аналіз сечі на ацетон 
 

14. Акушерку викликали до роділлі у якої підвищилась 

температура до 39 С, біль в молочній залозі. Акушерка без 
перевірки на чутливість увела в/м пеніцилін, у жінки виник 
шум у вухах, холодний піт, шкірний свербіж, ціаноз. Що 
треба зробити передусім: 
A. ввести серцеві препарати 
B. ШВЛ 
C. непрямий масаж серця 
D. місце введення обробити адреналіном 0,1% 
E. гемодез 
 

15. Породіллі в ранньому післяпологовому періоді з 

геморагічним шоком перед усім треба: 
A. Ввести знеболюючі 
B. Ввести кальцію хлорид 
C. Ввести преднізолон 
D. Наладити інфузію розчин у дві вени 
E. Ввести кордіамін 
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16. Породілля, в ранній післяпологовий період, у зв’язку з 
гіпотонією матки, втратила 1,5 літра крові [1,8%] від маси 
тіла. Матка періодично розслабляється, кров,  що 
виділяється з  пологових шляхів, не згортається. Встановіть 
попередній діагноз: 
A. ДВЗ-синдром 
B. Гіпотонічна крововтрата. ГШ ІІ ступені. ДВЗ-синдром 
C. Емболія навколоплідними водами 
D. Геморагічний  шок 
E. Гіпотонічна крововтрата 
 

17. Назвіть препарат, розчин якого протипоказаний до 
застосування при лікуванні геморагічного шоку: 
A. Стабізол 
B. Глюкоза 
C. Рефортан 
D. Розчин 0,9% NaCl 
E. Свіжозаморожена плазма 
 

18. У післяпологовому періоді почалася гіпотонічна маткова 
кровотеча, проведено ручне відділення плаценти і 
виділення посліду, масаж матки. Пологові шляхи цілі. Проте, 
кровотеча триває і через 10 хвилин досягла 1500 мл. Стан 
роділлі різко погіршився, АТ знизився до 90 / 40 мм.рт.ст., 
Пульс ниткоподібний, шкірні покриви і слизові оболонки 
бліді, жінка збуджена, вкрита холодним потом, шоковий 
індекс = 1.5, ЦВД менше 50 мм.вод.ст. Яку невідкладну 
допомогу слід надати? 
A. ручне обстеження порожнини матки 
B. холод на низ живота 
C. введення спазмолітиків 
D. лікування емболії навколоплідними водами 
E. лікування геморагічного шоку 2 ступеня 
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Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Емболія 

навколоплідними водами. Відповіді: 
 

1) - A; 

2) - A; 

3) - C; 

4) - A; 

5) - E; 

6) - C; 

7) - A; 

8) - D; 

9) - C; 

10) - C; 

11) - B; 

12) - A; 

13) - C; 

14) - D; 

15) - D; 

16) - B; 

17) - B; 

18) – E. 

 

 
 


