
Задачі до теми: «Знеболення в діяльності медичної сестри» 
1. Пацієнту виконали премедикацію, в яку входив 1 мл 1 % розчин омнопону. 

Через 30 хв йому виконали операцію під ендотрахеальним наркозом.  

Дайте назву такому наркозу. 

Яка мета введення омнопону перед операцією? 

2. Пацієнтові проводили наркоз: в/в кеталар +  НЛА.  

Дайте назву такому наркозу. 

Мета використання НЛА? 

Препарати НЛА? 

3. Пацієнтові проводили інгаляційний наркоз сумішшю фторотану і закису 

азоту. 

Дайте назву такому наркозу. 

Яка мета одночасного введення декількох анестетиків? 

4. Пацієнтові проводили наркоз: в/в кеталар + інгаляційно закис азоту. 

Дайте назву такому наркозу. 

Яка мета одночасного введення декількох анестетиків? 

5. Під час операції пацієнту проводили ендотрахеальний наркоз з 

міорелаксантами. Яка мета використання міорелаксантів, якщо того ж 

самого ефекту можна досягнути на . . . рівні . . . стадії інгаляційного 

наркозу? 

6. Під час інгаляційного наркозу фторотаном анестезист підняв повіки 

пацієнта і побачив, що його зіниці виконують «плаваючі» рухи справа 

наліво і навпаки.  

На якому рівні якої стадії проводився наркоз? 

Які операції можна виконувати на цьому рівні? 

7. Під час інгаляційного наркозу фторотаном анастезист підняв повіки 

пацієнта і побачив, що його зіниці знаходиться в нейтральному положенні, 

нерухомі, реакція на світло збережена, рогівковий рефлекс відсутній. 

На якому рівні якої стадії проводився наркоз? 

Які операції можна виконувати на цьому рівні? 

8. Пацієнту проводиться інгаляційний наркоз фторотаном. Анестезист заніс 

в наркозну карту такі показники: зіниці розширені, реакція на світло в’яла, 

рогівковий рефлекс відсутній. Пульс 108 уд. на 1 хв., слабкого наповнення. 

АТ -  90/60 мм. рт. ст., дихання 20 на 1 хв.. , поверхневе.  

          На якому рівні якої стадії проводиться наркоз? 

          Які операції можна виконувати на цьому рівні? 

          В чому небезпека проведення наркозу на цьому рівні?  

          Як її запобігти? 

9. Під час інгаляційного наркозу анестезист заніс в наркозну карту такі 

показники: зіниці широкі, на світло не реагують, рогівковий рефлекс 

відсутній. Пульс ниткоподібний, визначається тільки на сонних артеріях, 

АТ на визначається, дихання діафрагмальне.  

Назвіть стадію наркозу. 

В чому небезпека ведення наркозу на цій стадії. 



10. Під час інгаляційного наркозу у пацієнта перестали визначатися пульс, АТ, 

дихання, серцеві тони відсутні, зіниці широкі, на світло не реагують.  

     Вид ускладнення, його причини? 

Ваші дії? 

11. Пацієнту ввели в/в розчин кеталару, після того, як він заснув, перейшли на 

інгаляційний наркоз.  

     З якою метою застосовували в/в наркоз? 

     Як Ви його назвете в даному випадку? 

12.  Пацієнту виконували операцію розкриття післяін’єкційного абсцесу 

правої сідниці під в/в наркозом за допомогою кеталара. Зненацька у нього 

припинилась серцева діяльність і дихання, пульс не визначається на 

сонних артеріях, зіниці широкі, на світло не реагують.  

Ваш діагноз? 

Дії невідкладної допомоги? 

13. Під час маскового наркозу у пацієнта вдих став неможливим, шкіра 

обличчя набула спочатку багрового, а потім фіолетового кольору, вени шиї 

набрякли. 

Що трапилось? 

Ваші дії? 

14. Під час маскового наркозу у пацієнта почалося блювання. 

Яка причина ускладнення? 

В чому його небезпека? 

Ваші дії? 

15. Під час виконання місцевої анестезії у пацієнта виникла задишка, 

акроціаноз. Пульс 120 уд. на 1 хв., слабкого наповнення АТ -  85/55 мм. рт. 

ст.. В місці ін’єкції гіперемія шкіри, набряк, шкірний свербіж по всьому 

тілу, кропив’янка.  

      Вид ускладнення, його причина?  

      Ваші дії? 

16. Після операції під ендотрахеальним наркозом з міорелаксантами пацієнт 

був доставлений  в палату інтенсивної терапії, де через 30 хв. у нього  

зненацька зупинилось дихання. Серцева діяльність збережена.  

Вид ускладнення? 

Ваші дії? 

 

 
 


