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Тема: Контрольна робота 

 

Матеріал до уроку 

Контрольна робота № 1  

1. Дайте визначення, що таке рана:  

А)   травматичне ушкодження, яке загрожує життю потерпілого; 

стан організму, за якого людина не здатна повноцінно і без шкоди для себе 

виконувати свої біологічні й соціальні функції; 

Б) це порушення нормальної життєдіяльності організму, що 

супроводжується болем і кровотечею; 

В) пошкодження шкіри, слизових оболонок, тканин і органів, що 

супроводжуються болем, кровотечею і порушенням функцій організму 

2. Рани різної глибини, з удареними місцями й розмізченими м'якими 

частинами тіла називаються:  

А) вогнепальними; 

Б) колотими; 

В) рубаними; 

Г) вдареними 

3. Рани, що характеризуються незначним розміром вхідного отвору, 

майже повною відсутністю виділень із каналів рани:  

А) різана 

Б) колота 

В) вогнепальна 

Г) рвана 



4. Небезпечним ускладненням ран є зараження їх різними збудниками 

хвороб (в першу чергу правцем). Вкажіть, який із наведених способів 

профілактики зараження ран буде вірним:  

А) якомога швидше накладання на рану асептичної стерильної пов'язки  

Б) якомога швидше обробити рану йодом, розчином брильянтового зеленого 

або перекису водню 

В) ввести протиправцеву (протистовбнякову) вакцину 

Г) всі відповіді вірні 

5. Вкажіть, якою буде послідовність надання першої медичної допомоги 

при пораненнях  

А) накладання асептичної пов'язки, зупинка кровотечі, доставка у 

стаціонарні медичні заклади 

Б) зупинка кровотечі, накладання асептичної пов'язки, доставка у медичний 

заклад 

В) доставка у медичний заклад, а під час руху накладання пов'язки і зупинка 

кровотечі 

Г) послідовність значення не має 

6. Зазначте види кровотечі:  

А) м'язова, судинна, кровотеча внутрішніх органів; 

Б) зовнішня, тимчасова, постійна, капілярна; 

В) артеріальна, венозна, капілярна, паренхіматозна; 

Г) правильна відповідь відсутня 

7. Для початку надання допомоги, у разі відкритої кровотечі, необхідно 

визначити її вид. Вкажіть вид кровотечі, ознаками якої є ясно-червона 

кров, що витікає пульсуючим струменем.  

А)мартеріальна; 

Б) м'язова; 

В) венозна; 

Г) зовнішня 



8. Вид перелому, при якому не порушується цілісність шкіряного 

покриву  

А) відкритий 

Б) закритий 

В) активний 

Г) пасивний 

9. Зазначте правильне визначення, що таке іммобілізація  

А) призов осіб чоловічої статі до лав Збройних Сил України 

Б) забезпечення нерухомості кісток у місці перелому чи вивиху 

В) загрозливе для життя ускладнення важких уражень 

Г) повне зміщення суглобових кінців із втратою нормального зіставлення 

суглобових поверхонь 

10. Дайте визначення поняттю домедична допомога це - ….. 

11.  Характеристика та перша допомога при колотих ранах 

Контрольна робота оцінюється в 12 балів. 

 

Домашнє завдання: написати конспект, виконати контрольну роботу. 

 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


