
Задачі до теми: «Десмургія» 

 

1.На м/с звернувся пацієнт, який упавши з велосипеду, ударився      

головою об асфальт. В тім’яній ділянці у нього забита рана. 

Запропонуйте усі пов’язки, якими можна її закрити. 

2. Пацієнтові розкрили карбункул на задній поверхні шиї.  

Якою пов’язкою Ви пропонуєте закрити післяопераційну рану? 

3.Пацієнту виконали операцію з приводу  перелому правої ключиці. Якою 

пов’язкою можна закрити післяопераційну рану в ділянці плечового 

суглобу? 

4.В  правій половині грудної клітки у пацієнта має місце рана, через яку в 

плевральну порожнину на вдосі входить повітря, на видосі - виходить. 

Якою пов’язкою Ви закриєте цю рану? 

5. В результаті  травми у пацієнта рана на  правій сідниці. Якою 

пов’язкою Ви закриєте цю рану? 

6.Пацієнт звернувся до м/с з  раною лівого ліктьового суглобу. Якою 

пов’язкою Ви закриєте цю рану? 

           7. Пацієнту виконали операцію розкриття гнояка на промежині з 

          приводу гострого гнійного парапроктиту. Якою пов’язкою Ви закриєте 

          післяопераційну рану?  

8.Пацієнтові виконали операцію з приводу крипторхізму. Якою 

пов’язкою Ви пропонуєте закрити післяопераційну рану на калитці?  

9.До м/с звернувся пацієнт з розтягненням зв'язок лівого колінного 

суглобу. Якою пов’язкою Ви пропонуєте зафіксувати суглоб 

10.Ви надаєте допомогу пацієнту з розтягненням зв'язок правого 

гомілковостопного суглобу. Якою пов’язкою Ви пропонуєте зафіксувати 

суглоб? 

11.До м/с звернувся пацієнт з термічним опіком тильної поверхні правої 

кисті. Якою пов’язкою Ви пропонуєте закрити опікову поверхню? 

12.У пацієнта має місце хімічний опік лівої кисті з ураженням пальців. 

Якою пов’язкою Ви пропонуєте закрити опікову поверхню? 

13.Ви надаєте допомогу пацієнту з різаною раною підошовної поверхні 

правої ступні. Якою пов’язкою Ви пропонуєте закрити рану? 

14.Пацієнту виконали операцію трепанацію черепа. В правій скроневій 

ділянці у нього має місце післяопераційна рана. Запропонуйте всі види 

пов’язок, якими Ви рекомендуєте закритим рану. 

15.До м/с звернувся пацієнт, якому Ви встановили діагноз перелом 

нижньої щелепи. Запропонуйте пов’язки для іммобілізації перелому. 

16.Ви м/с надаєте допомогу пацієнту з діагнозом перелом правої ключиці. 

Запропонуйте всі можливі методи транспортної іммобілізації.  

17.У пацієнта мається закритий перелом правої плечової кістки. 

Запропонуйте всі можливі методи транспортної іммобілізації. 

18.В здоровпункт заводу, звернувся пацієнт, якому  встановили діагноз 

закритий перелом кісток лівого передпліччя. Запропонуйте всі можливі 

методи транспортної іммобілізації. 



19.До м/с звернувся пацієнт, якому  встановлено діагноз закритий 

перелом правої променевої кістки в типовому місці. Запропонуйте всі 

можливі методи транспортної іммобілізації. 

20.Ви м/с,  надаєте допомогу пацієнту з закритим переломом правої 

стегнової кістки. Запропонуйте всі можливі методи транспортної 

іммобілізації. 

21.Ви оглядаєте потерпілу, яка була збита автомашиною. Ви 

діагностували закритий перелом кісток лівої гомілки. Запропонуйте всі 

можливі методи транспортної іммобілізації. 

22.Ви оглядаєте потерпілу, яка на вулиці під час ожеледиці підвернула 

праву стопу. Ви діагностували закритий перелом кісточок гомілкового 

суглобу. Запропонуйте всі можливі методи транспортної іммобілізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


