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В методичних рекомендаціях дана загальна характеристика захворювань 

органів травлення, висвітлені функції травної системи, загальні симптоми і 

методи догляду за хворими. 

Мета роботи: Дати уявлення про основні риси і симптоматику найбільш 

розповсюджених захворювань органів травлення та про загальні правила 

догляду і спостережень за гастроентерологічними хворими . 

Уміщені методичні рекомендації до виконання індивідуальної самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем з курсу 
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Розділ I. Вступ: загальна характеристика і розповсюдженість 

гастроентерологічної патології. 

Травна система - це система органів, куди надходить і де відбувається 

розщеплення їжі, з подальшим всмоктуванням речовин, необхідних для 

життєдіяльності організму, а також виведенням залишків неперетравленої їжі. 

Захворювання органів шлунково-кишкового тракту-це комплекс характерних, 

постійних або періодично виникаючих симптомів, що сигналізують про 

порушення в роботі системи травлення або окремого органу цієї системи, 

мають певну залежність від екзогенних, ендогенних і генетичних факторів. 

Вивченням захворювань органів травлення займається окремий розділ медичної 

науки, яка носить назву -гастроентерологія.  

Гастроентерологія - розділ медицини, який вивчає органи травної системи 

людини, їх будову і функціонування, їх захворювання и методи  лікування. 

Лікуванням органів травлення займалися з давніх-давен. У вавилонських і 

ассірійських медичних творах клинописом на обпалених плитках зустрічаються 

симптоми захворювань: біль в животі, печія, блювання, блювота жовчю, різні 

типи жовтяниці, метеоризм, пронос, зміна кольору язика, втрата апетиту. У 

всьому світі щорічно збільшується кількість людей, які страждають від 

захворювань шлунково-кишкового тракту і гепатобіліарної системи [1], що 

потребують спеціалізованої гастроентерологічної допомоги. За прогнозами 

експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, у XXI ст. хвороби органів 

травлення (ХОТ) посідатимуть одне з провідних місць у структурі 

захворюваності населення нарівні із серцево-судинною патологією [2]  В 

останні роки відзначено зростання частоти госпіталізації ХОТ за п’ятьма 

нозологічними формами (за показником наочності): диспепсія – (+) 30,28 %, 

проривна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки – (+) 19,38 %, 

гастроезофагеальний рефлюкс – (+) 18,12 %, жовчнокам’яна хвороба, 

холецистит, холангіт – (+) 10,8 %, цироз печінки – (+) 8,95 %.  У структурі 

захворюваності за класами хвороб гастроентерологічні захворювання 

посідають восьме місце серед дорослого населення, серед підлітків — четверте, 



серед дітей — п’яте місце. Переважна більшість вперше встановлених діагнозів 

у осіб працездатного віку 77,5 %, особи похилого віку становлять 31 %. 

Клінічна картина захворювань органів травної системи різниться за своїм 

перебігом в різних вікових групах, але завдяки різним дослідженням і 

впровадженням нових технологій в діагностиці захворювань шлунково-

кишкового тракту, вдається поставити найбільш точний діагноз і надати 

грамотну медичну допомогу. Сучасні фармацевтичні препарати дозволяють 

отримати максимум ефекту і мінімум побічних дій при лікуванні захворювань 

органів шлунково-кишкового тракту. На виявлення та своєчасне лікування 

захворювань шлунково-кишкового тракту надають проведення профілактичних 

заходів. У цих заходах задіяні лікувально-профілактичні установи, що мають 

затверджену систему проведення профілактичних оглядів, а також при 

необхідності надання амбулаторного лікування.  Сучасні методи дослідження 

органів травлення включають: ендоскопію шлунково-кишкового тракту, 

ультразвукові дослідження,  внутрішньошлункову pH-метрію, манометрію 

органів шлунково-кишкового тракту, електрогастроентерографію, біопсію , 

променеву діагностику і інші. 

Мета роботи: Дати уявлення про основні риси і симптоматику найбільш 

розповсюджених захворювань органів травлення та про загальні правила 

догляду і спостереження за гастроентерологічними хворими . 

Етіологія захворювань травної системи 

Причинами захворювань шлунково-кишкового тракту є екзогенні, ендогенні 

фактори і генетичні. Первинні причини захворювання це: аліментарний фактор, 

до якого відносяться: їжа всухом’ятку (фаст-фуд), дуже гарячі страви, груба 

їжа, зловживання спеціями та прянощами, алкоголь і куріння, недоброякісна 

їжа, кваплива їжа, дефекти жувального апарату, безконтрольний прийом 

лікарських засобів (особливо саліцилатів, гормонів, препарату раувольфін), 

полютантів (екологія). До хвороб, що викликаються екзогенними факторами 

можна віднести: гострий і хронічний гастрит як з підвищеною, так зниженою 



кислотністю, гастроентерит, ентерит, гострий коліт, хронічний спастичний 

коліт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, злоякісні пухлини 

шлунка, жовчно-кам’яна хвороба, дискінезії жовчно-вивідних шляхів, 

алкогольний гепатит і цироз печінки. 

Вторинні або ендогенні причини це-наявність антрального гелікобактера 

(кампіллобактеріі), цукровий діабет, тиреотоксикоз, анемія, ожиріння, 

гіповітамінози, хвороби нирок, інфекції, хвороби легенів, що протікають з 

ознаками тканинної гіпоксії, стресси.К таких захворювань належать гепатити, 

гастрити викликані helicobacter pylory, хронічний холецистит, панкреатит, 

слизова колька, РППУ, туберкульоз викликає гострик-дрібна нематода, довгою 

10-12 мм (самка) і 2-2,5 мм (самець). ентеробіоз частіше хворіють діти 

дошкільного віку, так як зараження відбувається при проковтуванні зрілих 

яєць, що надходять через брудні руки. При попаданні яєць в шлунок і 

кишечник з’являються личинки, що підросли особини присмоктуються до 

стінок кишечника, а статевозрілі самки опускаються в пряму кишку і в нічний 

час виповзають назовні в область перианальних складок, відкласти яйця, цим 

викликаючи свербіж в цій області. 

До третьої  групи причин відносяться генетичні і аномалії развітія.Ето вади 

розвитку стравоходу, доброякісні пухлини стравоходу і шлунка, аномалії 

розвитку підшлункової залози (кістозний фіброз підшлункової залози), 

вроджена гіпоплазія підшлункової залози (ізольований дефіцит ліпази 

підшлункової залози або синдром Швахмана-бодіана). 

Найчастіше захворювання шлунково-кишкового тракту виникають при 

сукупності ендогенних і екзогенних факторів. 

 

 

 

 



Розділ II. Функції травної системи 

Моторна 

Рухова (моторна) функція органів травлення полягає в переміщенні їжі по 

стравоходу, шлунку, тонкої і товстої кишці і виведення з організму 

неперетравлених залишків їжі. Перетравлювання їжі в шлунку відбувається 

протягом 2-4 годин, але іноді і довше в залежності від характеру їжі. М'язи 

стінки шлунка, скорочуючись, перемішують їжу з шлунковим соком. 

Мускулатура воротаря періодично розслаблюється і перетравлена їжа 

окремими порціями надходить в ДПК, де тривають процеси травлення - 

перемішування її з травними соками і просування її по кишківнику. Рухова 

функція кишківника в основному виражається маятникоподібними рухами, 

завдяки яким їжа перемішується, і просувається до товстої кишці. Пересування 

вмісту по тонкій кишці відбувається 3-4 ч, по товстій - 17-24. 

Секреторна 

Секреторна функція органів травлення полягає у виробленні залозистими 

клітинами травних соків: слини, шлункового соку, соку підшлункової залози, 

кишкового соку, жовчі. Соки містять ферменти, що розщеплюють білки, жири, 

вуглеводи на більш прості хімічні сполуки - амінокислоти, гліцерин, жирні 

кислоти і моноцукри. Мінеральні солі, вітаміни, вода надходять в кров в 

незмінному вигляді. 

Основною складовою частиною шлункового соку є соляна кислота і 

пепсин, за допомогою яких відбувається переварювання білків. 

У дванадцятипалу кишку надходить сік підшлункової залози (об'ємом до 

1,5 л / добу), до складу якого входять ферменти (трипсин, ліпаза та ін.), Які 

беруть участь у перетравлювані всіх видів харчових речовин - білків, жирів і 

вуглеводів. З печінки в ДПК надходить жовч (до 1 л / добу), за участю якої 

відбувається перетравлювання жирів.  Кишковий сік виробляється в обсязі до 

2,5 л / доба. Кишкові ферменти синтезуються в слизовій оболонці тонкої кишки 

(переважно в ентероцитах). У травлені беруть участь близько 20 кишкових 

ферментів (дісахарідази, амінопептидази, лужна фосфатаза, нуклеаза, ліпаза, 



лактаза та ін.). Завершується процес перетравлення їжі в проксимальних 

відділах товстої кишки в основому за рахунок ферментів тонкої кишки (і 

частково товстокишкового соку). До складу товсто-кишкового соку входять 

невелика кількість ферментів (пептідази, ліпаза, амілаза, лужна фосфатаза та 

ін.) І фосфоліпіди. 

Всмоктувальна 

Всмоктувальна функція здійснюється слизовою оболонкою шлунка і 

особливо кишечника. У шлунку в невеликій кількості всмоктуються вода і деякі 

розчинені в ній речовини (сіль, цукор і ін.). Розчинені живильні речовини 

(амінокислоти, моносахариди, жирні кислоти) всмоктуються в основному 

слизовою оболонкою тонкої кишки і надходять в кровоносну і лімфатичну 

систему. У товстій кишці всмоктується решта води і електролітів і відбувається 

формування калових мас. 

Видільна 

Видільна (екскреторна) функція здійснюється шляхом виведення з 

організму продуктів обміну - жовчних пігментів, сечовини, аміаку, солей 

важких металів, лікарських речовин. У шлунку виділяються деякі отруйні 

речовини, алкоголь; при порушені азотовидільної функції нирок (уремії) 

слизова оболонка шлунка починає виділяти сечовину і сечову кислоту. Слизова 

оболонка кишечника виділяє солі кальцію, заліза, ртуті, при уремії - сечовину і 

сечову кислоту. 

Мікробна функція товстої кишки 

У товстій кишці постійно знаходиться мікробна флора - від 300 до 500 

видів бактерій. В основному це біфідобактерії - на їх частку припадає до 90% 

всієї мікрофлори товстої кишки; в інші 10% входять кишкова паличка, 

лактобактерії, ентеробактерії, стрептококи і спороносні анаероби. За участю 

бактеріальної флори в товстій кишці розкладаються залишки неперетравленої 

їжі і травних соків, придушуються зростання і розмноження патогенних 

бактерій, створюється певний імунний бар'єр. Біфідобактерії виступають 

природними біосорбентами - вони здатні накопичувати значну кількість сполук 



важких металів, фенолів, формальдегідів та інших токсичних речовин, що 

потрапляють в організм з навколишнього середовища і ослабляють імунітет. 

Типові продукти життєдіяльності (метаболіти) біфідобактерії - молочна, оцтова, 

мурашина і бурштинова кислоти, амінокислоти і білки, витаміни B1, B2, В6, 

В12, К, нікотинова, пантотенова і фолієва кислоти, які всмоктуються в 

кишечнику. Крім того, бактерії беруть участь в обміні речовин з утворенням 

газу (за добу виводиться від 100 до 500 мл газу). При придушенні нормальної 

мікрофлори товстої кишки (наприклад, при лікуванні антибіотиками широкого 

спектра дії) в кишечнику починає бурхливо розмножуватися патогенна та 

умовно-патогенна мікрофлора (кишкові дріжджові гриби, клебсіела, 

стафілококи ін.), що різко посилює газоутворення і призводить до метеоризму. 

Дефекація 

За добу в товсту кишку надходить в середньому 1,5-2 л вмісту. Після 

завершення процесів травлення, інтенсивному всмоктуванню води та 

електролітів (в проксимальних відділах товстої кишки) через анальний отвір 

виводиться 150-250 г оформлених калових мас. Спорожнення кишківника 

називають дефекацією (лат. Defaecatio: de-приставка, що означає видалення, 

faex, faecis - відстій, гуща). Позив на дефекацію з'являється при досягненні 

рівня тиску в прямій кишці 40-50 см вод.ст. Нормальний ритм дефекації - один, 

рідко 2 рази на добу, як правило, вранці або протягом дня. Кількість виділеного 

калу залежить від складу їжі і значно збільшується за рахунок рослинних 

волокон (після вживання в їжу картоплі, овочів і фруктів, житнього хліба) і 

зменшується при прийомі м'ясних страв. 

Загальні властивості випорожнень 

Після спорожнення хворого в горщик медична сестра повинна провести 

загальний огляд калу, а при наявності в ньому крові негайно інформувати про 

це лікаря. 

Добова кількість калу у здорової людини в середньому становить 110 г, 

але можуть відзначатися коливання від 40 до 260 г. У чоловіків маса калу 

більше, ніж у жінок, у молодих - більше, ніж у літніх. Кількість калу залежить 



від якості і кількості їжі, соціальних умов, змін звичайного режиму дня 

(наприклад, відрядження), клімату, обсягу споживаної рідини, гормонального 

циклу (менструація у жінок). Якщо всмоктування порушено, а швидкість 

просування по кишечнику збільшена (ентерити), кількість калу може досягати 

2500 г (поліфекалія), при запорах  калу дуже мало. 

Консистенція і форма калу залежать від вмісту в ньому води, жиру і 

клітковини; у здорових людей зміст води в калі становить близько 70%. У 

нормі форма калу ковбасовидна, щільність середня. При запорі кал стає дуже 

щільним (в ньому при цьому міститься близько 60% води), а при спастичному 

запорі він набирає вигляду щільних кульок - «овечий кал». При діареї кал буває 

рідким з частинками неперетравленої їжі і різними домішками (наприклад, при 

холері кал має вигляд рисового відвару з пластівцями слизу, при черевному 

тифі - вид горохового супу). При переважанні в кишечнику бродильних 

процесів випорожнення пухкі, пінисті. Для опису форми і консистенції калу 

доцільно користуватися Бристольскою шкалою, згідно з якою для запорів 

характерний кал семи різних типів.  

Колір калу залежить від наявності в ньому жовчних пігментів. Якщо жовч 

в кишечник не потрапляє, кал набуває сірого кольору. Забарвлення калу також 

залежить від вживаної їжі і прийому лікарських засобів. 

Запах калу в нормі нерізкий, неприємний і залежить від присутності ряду 

ароматичних речовин - індолу, скатол, фенолу та інших, що утворюються в 

результаті бактеріального розпаду харчових залишків, переважно білкових. При 

переважанні в їжі м'ясних продуктів запах калу посилюється, а при переважно 

рослинною і молочної дієті - стає слабкішим. При розпаді пухлини кишківника 

кал видає різкий гнильний запах.  

У калі можна виявити різні видимі домішки: • слиз у вигляді пластівців і 

клаптиків, стрічкоподібних смуг і плівок, щільних грудок і трубчастих 

утворень; кров у вигляді згустків або прожилок на поверхні калу або в слизу, 

гною;  жовчних і кишкових каменів; гельмінтів (глисти) - аскарид, гостриків і 

члеників стрічкових глистів. 



Неперетравлені залишки їжі можуть бути і в нормальному калі; 

найчастіше це часточки рослинної їжі або шматочки хряща.  

При порушенні перетравлення жиру кал має блискучий жирний вид. Слиз 

може бути змішана з калом, якщо вона виходить з верхніх відділів кишечника, і 

перебувати на поверхні випорожнень, якщо продукується в нижніх відділах 

травного тракту. При коліті може виділятися слиз у вигляді щільних білих 

стрічок. Гній при огляді калу можна виявити, якщо його багато і він змішаний 

зі слизом, як це буває при дизентерії, коли виділяються грудки жовтуватого 

слизу з прожилками крові. Камені, що потрапили в кал з жовчного міхура і 

підшлункової залози, можна виявити після нападу коліки, спеціально 

промиваючи кал в ситі. 

 

Розділ II. Загальні симптоми захворювань органів травлення. 

Спостереження і догляд за хворими 

При захворюваннях органів травлення хворі пред'являють різноманітні 

скарги. Найбільш часто спостерігаються такі симптоми, як біль в області 

живота, нудота, блювота, відрижка, печія, розлади апетиту, запор, діарея, 

метеоризм і ін. 

Біль в животі 

Біль в животі з'являється при більшості захворювань органів черевної 

порожнини. Розрізняють так звані перитонеальні і вісцеральні болі в області 

живота. 

 

Перитонеальний біль виникає при залученні в хворобливий процес 

очеревини, що покриває органи травлення. Така біль зазвичай постійна, гостра, 

ріжуча, посилюється при переміщенні тіла, супроводжується сильною 

напругою черевної стінки. 

Вісцеральна біль, що розвивається при порушенні моторної функції 

травного тракту (спазм, розтягнення, атонія), має переймоподібний, ниючий, 

розлитий характер. 



Біль в животі може виникати не тільки при ураженні органів травлення, 

але і при інших захворюваннях. Так, наприклад, існує так званий 

“Гастралгічний” варіант інфаркту міокарда, коли початок захворювання 

клінічно може проявлятися гострим болем в епігастральній ділянці. 

Локалізація болю в певній мірі може вказувати на уражений орган. При 

захворюваннях шлунка і ДПК біль, як правило, локалізується в епігастральній 

ділянці і пов'язана з прийомом їжі. «Ранню» біль (відразу після прийому їжі або 

протягом першої години після їжі) відзначають при ураженні (виразці) шлунка, 

«пізню» (через 2-3 години після їжі) - при захворюванні ДПК. При ураженні 

кишечника біль локалізується в нижній половині живота; зв'язку з прийомом 

їжі немає. 

Больові відчуття можуть варіювати від злегка відчутного почуття 

дискомфорту до нестерпної болі - коліки. Коліка (грец. Kolikos - страждання від 

кишкового болю) - приступ різкої переймоподібної болю в животі, що 

розвивається частіше при захворюваннях органів черевної порожнини. 

4. Кишкова коліка - короткі, часті, раптові (переймоподібні) напади болю, 

які відчуваються в різних відділах кишечника, супроводжуються метеоризмом і 

полегшуються після відходження газів. Особливий вид кишкової кольки - 

тенезми (або прямокишкова коліка, ректальна коліка). Тенезми (грец. Teinesmos 

- марний позив) - часті хворобливі болісні позиви на дефекацію з виділенням 

невеликої кількості слизу. Тенезми обумовлені спазмом мускулатури прямої 

кишки; їх поява свідчить про наявність ураження останньої (наприклад, при 

дизентерії, проктиті, пухлини прямої кишки, геморої та ін.). 

Жовчна коліка (або печінкова коліка) - основний симптом жовчнокам'яної 

хвороби. Біль, як правило, локалізується в правому підребер'ї, іррадіює по 

всьому животу, в праве плече і міжлопатковий простір. 

При панкреатичній коліці  біль з'являється в епігастральній ділянці, 

іррадіює в ліве підребер'я і ліву лопатку. Стани, що супроводжуються болем в 

області живота, підрозділяють на дві категорії: а. Не загрозливі для життя 

захворювання органів черевної порожнини. Характерна «легка» - терпима 



хворим біль, яка не супроводжується порушенням загального стану хворого; 

можуть спостерігатися підвищене газоутворення (метеоризм), нудота, 

відрижка. Як правило, хворий сам може назвати причину цих порушень 

(переїдання, надмірне вживання алкоголю, порушення дієти - надмірне 

вживання жирної або гострої їжі та ін.). При цьому у хворого немає підвищеної 

температури тіла і рідкого стільця. Проте навіть при наявності у хворого не 

острого болю в області живота необхідно уважно за ним спостерігати. Нерідко 

захворювання, що загрожують життю починаються з незначних больових 

відчуттів, особливо у дітей, ослаблених пацієнтів та осіб літнього і старечого 

віку. 

б. Загрозливі для життя захворювання органів черевної порожнини: 

характерна раптова поява сильного болю в животі, що супроводжується 

нудотою та / або блювотою, відсутність стільця (рідше буває діарея), здуття 

живота, напруження черевної стінки ( «доскообразний живіт»). Такий стан 

позначають терміном «гострий живіт». При болі в животі не слід застосовувати 

знеболюючі засоби, проносні препарати, клізму і грілку до тих пір, поки лікарю 

не будуть з'ясовані причини їх виникнення, так як ці втручання можуть 

утруднити діагностику і навіть завдати шкоди хворому. Рішення про 

проведення тих чи інших лікувальних заходів у зв'язку з наявністю болю в 

животі приймає лікар.  Якщо у хворого розвинувся біль в животі, необхідно 

терміново викликати лікаря, укласти пацієнта в ліжко і заборонити йому 

прийом їжі і рідини. 

Нудота 

Нудота (лат. Nausea) - тяжке відчуття в надчеревній ділянці, грудей, 

глотці і порожнини рота, нерідко передує блювоті. Нудота може 

супроводжуватися слинотечею, блідістю шкіряних покривів, слабкістю, 

підвищеним потовиділенням, запамороченням, зниженням АТ.  В основі 

розвитку цього симптому лежить збудження блювотного центру. Якщо нудота 

триває годинами, медсестра повинна навчити хворого способу тимчасового 



полегшення стану - прийому малими порціями негазованої мінеральної води 

(«Боржомі», «Єсентуки» і ін.). 

Блювота 

Блювота (грец. Emesis) - мимовільне виверження вмісту шлунка (іноді 

разом з вмістом кишечника) через рот (рідше і через ніс). Часто блювоті 

передує нудота. Блювота може виникати не тільки при захворюваннях органів 

травлення (патології шлунка, печінки і жовчовивідних шляхів, перитоніту), але 

і при інфекційних захворюваннях, отруєннях, захворюваннях нирок, цукровому 

діабеті, гіпертонічній хворобі, захворюваннях нервової системи та ін. Блювота 

може погіршити стан хворого, посилити зневоднення організму і викликати 

втрату електролітів. При порушенні свідомості можлива аспірація хворим 

блювотних мас, що може спровокувати розвиток запалення легенів (так званої 

аспіраційної пневмонії); рясна аспірація може викликати асфіксію. Запекла 

виснажлива блювота нерідко супроводжується надривами слизової оболонки 

шлунка з розвитком шлункової кровотечі (синдром Меллори-Вейса). 

Аспірація (лат. Aspiratio - вдихання) - потрапляння в нижні дихальні 

шляхи зі струмом повітря на вдиху рідини або різних чужорідних тіл. Аспірація 

проявляється різким кашлем, гостро виникає експіраторна задишка (утруднення 

дихання на вдиху), іноді - задухою і втратою свідомості. Асфіксія (грец. 

Asphyxia - буквально відсутність пульсу) - задуха, обумовлене кисневим 

голодуванням і надлишком вуглекислого газу в крові і тканинах. Як правило, 

при асфіксії необхідно термінове проведення штучної вентиляції легенів. 

При наявності блювоти необхідно з'ясувати її зв'язок з прийомом їжі. 

Блювота шлункового походження, як правило, приносить хворому полегшення, 

однак при захворюваннях нервової системи так звана центральна блювота 

зазвичай з їжею не пов'язана і не приносить хворому полегшення. У блювотних 

масах можуть перебувати залишки неперетравленої їжі, слиз, жовч, домішка 

крові. При кровотечі з слизової оболонки шлунка або ДПК блювотні маси 

мають буро-чорний колір - колір «кавової гущі»: внаслідок хімічної реакції 

гемоглобіну з соляною кислотою шлункового соку утворюється солянокислий 



гематин, що має бурий колір. При кровотечі з розширених вен стравоходу або 

кардіального відділу шлунку (при портальній гіпертензії) відзначається 

блювота повним ротом темною немодифікованою кров'ю зі згустками. 

Догляд за хворим при блювоті. Під час блювоти хворий зазвичай сам 

інстинктивно приймає зручне положення. Якщо хворий виснажений або 

знаходиться без свідомості, слід надати йому положення напівсидячи або 

повернути його на бік, нахиливши його голову вниз. Щоб уникнути 

потрапляння блювотних мас в дихальні шляхи хворий не повинен лежати на 

спині. Слід на підлогу підставити таз, а до кута рота піднести лоток або 

рушник. Після блювоти необхідно дати пацієнту прополоскати рот водою 

(важким хворим слід очистити порожнину рота ватним тампоном, змоченим 

водою або слабким розчином натрію гідрокарбонату, калію перманганату), 

укласти в ліжко, накрити ковдрою. 

Персонал повинен уважно спостерігати за станом хворого і не залишати 

його без огляду, не допускати аспірації блювотних мас. 

При наявності в блювотних масах домішки крові хворого слід покласти в 

ліжко, піднявши ніжний кінець ліжка, терміново викликати лікаря. До приходу 

лікаря на епігастральну ділянку можна покласти міхур зі льодом. Слід оцінити 

пульс (частота, наповнення) і виміряти артеріальний тиск. 

Збір блювотних мас проводять при кожному епізоді блювоти з метою 

визначення їх кількості та складу з наступним лабораторним дослідженням. 

Для збору беруть найбільш зручну скляну посудину з широким горлом 

місткістю до 2 л з градуюванням на бічній поверхні і кришкою, що 

закривається. Якщо блювота повторюється, блювотні маси необхідно збирати в 

окремі ємності, так як зміни якісного складу і кількості блювотних мас можуть 

мати діагностичне значення. Блювотні маси слід зберігати до приходу лікаря, 

який приймає рішення про їх направлення на лабораторне дослідження. 

Для знезараження блювотних мас ємності з кришкою слід засипати сухим 

хлорним вапном (200 г на 1 кг блювотних мас) і перемішати. Через годину 

вміст ємності необхідно вилити в каналізацію. 



Відрижка 

Відрижка (лат. Eructatio) - раптове мимовільне, іноді звучне виділення 

через рот повітря, що скупчився в шлунку чи стравоході (відрижка повітрям). 

Відрижка може супроводжуватися надходженням в рот невеликої кількості 

шлункового вмісту (відрижка їжею). Відрижку повітрям спостерігають при 

аерофагія. Аерофагія (грец. Aeros - повітря, phagein - поглинути) - заковтування 

надлишкової кількості повітря з подальшим його відригуванням; її 

спостерігають при швидкому прийомі їжі, ряді захворювань шлунково-

кишкового тракту, психічних розладах. Відрижка може супроводжуватися 

присмаком у роті кислоти (при посиленні секреції шлунка, виразковій хворобі) 

або гіркоти (при закиданні жовчі в шлунок з ДПК), запахом тухлих яєць (при 

гастриті, стенозі воротаря). 

 Відчуття неприємного смаку і запаху змушує хворого відчувати значний 

дискомфорт. При наявності цих симптомів слід рекомендувати пацієнту 

кожного разу після їжі чистити зуби, полоскати рот кип'яченою водою або 

відваром лікарських трав (м'яти, ромашки і ін.). 

Печія 

Печія (лат. Pyrosis) - хворобливе відчуття печіння за грудиною або в 

епігастральній ділянці, нерідко поширюється вгору до глотки, обумовлене 

закиданням кислого шлункового вмісту в стравохід, а також спазмом гладкої 

мускулатури стравоходу. Причинами печії можуть бути рефлюкс-езофагіт, 

захворювання шлунка і ДПК, жовчовивідних шляхів, кила стравохідного 

отвору діафрагми. 

Для усунення печії хворому слід видати призначені лікарем ліки, 

залишити йому на ніч склянку молока, мінеральної або кип'яченої води. Якщо 

печія виникає у хворого при нахилі тулуба або в положенні лежачи відразу 

після прийому їжі (наприклад, при килі стравохідного отвору діафрагми), 

необхідно, щоб під час сну був піднятий головний кінець ліжка - пацієнтові 

можна видати додаткову подушку. 

Розлади апетиту 



При захворюваннях органів травлення у хворих часто розвиваються 

розлади апетиту. Апетитом (лат. Appetitio - сильне прагнення, бажання) 

називають приємне відчуття, пов'язане з майбутнім прийомом їжі. Розрізняють 

такі види порушень апетиту: а. Зниження апетиту, як правило, обумовлене 

зниженням секреції і кислотності шлунка. Повну втрату апетиту називають 

анорексією;  б. Підвищення апетиту нерідко спостерігають при виразковій 

хворобі, панкреатиті. Патологічно посилене відчуття голоду аж до 

непереборної ненажерливості називають булімією (грец. Bus - бик, limos - 

голод; буквально - бичачий голод, в російській аналогії - вовчий голод). Булімія 

може бути проявом органічного захворювання головного мозку; в. Збочення 

апетиту (пікацизм, від лат. Pica - сорока), що виражається в прагненні вживати 

в їжу неїстівні речовини (крейда, вапно, золу, вугілля та ін.). Пікацизм 

обумовлений змінами функціонального стану харчового центру (наприклад, 

при вагітності, залізодефіцитної анемії). До одного з варіантів збочення апетиту 

можна віднести відразу хворого до певних продуктів (наприклад, відраза до 

м'яса і м'ясних страв при раку шлунка). 

Поява у хворого диспепсичних розладів, таких як відрижка, печія, 

порушення апетиту і ін., може бути ознакою погіршення стану хворого, тому 

медична сестра повинна інформувати про це лікаря. 

Диспепсія (грец. Dys - приставка, що позначає відхилення від норми, 

порушення функції, pepsis - травлення) - розлад травлення. 

Метеоризм 

Метеоризм (грец. Meteorismos - підняття вгору) - здуття живота в 

результаті надмірного скупчення газів у травному тракті і порушення їх 

виведення. Метеоризм проявляється розпиранням,  переймоподібним  болем, 

відчуттям важкості і розпирання в животі. Ці симптоми зникають після 

відходження газів. Хворого турбують часте відходження газів (більше 20 разів 

на добу), відрижка, гикавка. При посиленій перистальтиці кишківника 

з'являється гучне бурчання в животі, яке заподіює незручність хворому, нервує 

його. 



Основні причини метеоризму наступні: а. Вживання продуктів, що 

сприяють посиленому газоутворення в кишківнику; б. вживання молока, 

житнього хліба, капусти, картоплі, гороху, квасолі та ін.; в. Захворювання 

шлунково-кишкового тракту - стани, що супроводжуються аерофагією, 

хронічний коліт; г. Дисбактеріоз кишківника, панкреатит, кишкова 

непрохідність та ін. 

Парез кишківника - після операцій на органах черевної порожнини, а 

також при важкій патології: інсульті, тромбозі брижових судин і ін. 

Догляд за хворим з метеоризмом в першу чергу передбачає корекцію 

дієти - виключення продуктів, вживання яких викликає підвищене 

газоутворення в кишківнику. За призначенням лікаря хворому дають 

активоване вугілля 2-3 рази на день в порошку або таблетках, настій ромашки, 

відвар укропного насіння.  Основний засіб при метеоризмі - постановка 

газовідвідної трубки. Крім того, можна поставити очисну клізму, сприяє 

видаленню з кишківника не тільки калу, але і газів, що приносить хворому 

значне полегшення. 

Діарея 

Діарея, або пронос (грец. Dia-рух крізь, rrhoia - витікання), - прискорена 

дефекація (понад 2 разів на добу), при якій кал має рідку консистенцію. Діарея 

зазвичай пов'язана з прискореною перистальтикою кишківника і внаслідок 

цього швидким просуванням по кишківнику і прискореної евакуації кишкового 

вмісту. В основі діареї лежать також зменшення всмоктування води і 

електролітів в кишковнику, посилена секреція в порожнину кишківника і 

підвищене слизеоутворення. Якщо при цьому виникає запалення слизової 

оболонки кишківника, в рідких випорожненнях з'являються різні домішки.  

Основні причини діареї наступні: захворювання шлунково-кишкового 

тракту - гастрит із секреторною недостатністю, рак шлунка, неспецифічний 

виразковий коліт, панкреатит, гепатит, цироз печінки та ін.;  Кишкові інфекції - 

дизентерія, холера та ін.;• Дисбактеріоз;  Отруєння, в тому числі харчові; 

Захворювання ендокринної системи - тиреотоксикоз, цукровий діабет та ін.; 



Метаболічні порушення - гіповітаміноз, амілоїдоз та ін.; Ятрогенні причини - 

застосування проносних лікарських засобів, антацидів, що містять солі магнію, 

і ін.; Аліментарні причини - переїдання, зловживання грубою їжею, поспішна 

їжа; Психогенні причини - в стресових ситуаціях може виникати так звана 

ведмежа хвороба; можлива ранкова діарея - «проноси-будильники». Залежно 

від локалізації патологічного процесу в кишківнику  розрізняють діарею 

ентеральну (при ентериті - запаленні тонкої кишки) і колітичну (при коліті - 

запаленні товстої кишки). При ентеральній діареї випорожнення рідкі, рясні, 

жовто-зеленого кольору, 3-6 разів на добу. Для колітичної діареї характерно 

більш часте випорожнення кишечника (10 разів на добу і частіше). Екскременти 

зазвичай мізерні, невеликими порціями, нерідко «плювком», з домішками 

слизу, можуть бути кров'яними. Для колітичної діареї характерні тенезми до 20-

40 разів на добу.  

Догляд за хворими з діареєю. Полягає насамперед у підтримці чистоти 

тіла хворого, а також ліжку і білизни. Хворий повинен користуватися не 

унітазом, а судном, щоб лікар міг оглянути кал. Після кожної дефекації 

хворому слід обмивати область заднього проходу слабким дезинфікуючим 

розчином. 

Харчування таких хворих повинно бути висококалорійним і 

легкозасвоюваним. Щодня вранці таким хворим слід ставити очисну клізму. 

Пацієнти з мимовільною дефекацією повинні періодично лежати на гумовому 

судні або на спеціально обладнаному ліжку; при цьому необхідно постійно 

забезпечувати дотримання чистоти тіла хворого (часте підмивання, обтирання, 

зміна білизни та ін.). 

 

Закреп 

Закреп, або констіпація (лат. Constipatio - скупчення, нагромадження), - 

тривала (більше 2 діб) затримка стільця або рідкісне утруднене випорожнення 

кишківника незначною кількістю калу (менше 100 г / сут) з відчуттям 

неповного випорожнення кишківника. Запор, як правило, пов'язаний з 



порушенням кишкової моторики, ослабленням позивів до дефекації. Крім того, 

нормальному просуванню вмісту кишківника можуть перешкоджати органічні 

зміни шлунково-кишкового тракту. Запор може виникнути без захворювання 

кишківника, наприклад в результаті невірного харчування або голодування, 

зневоднення організму або вживання легкозасвоюваній їжі, позбавленої 

рослинної клітковини ( «активізатора перистальтики»). 

Для хронічного запору характерні наступні симптоми: Натужування при 

акті дефекації, що займає не менше 25% його часу; Фрагментований і / або 

твердий кал не менше ніж при одному з чотирьох актів дефекації;  Відчуття 

неповної евакуації кишкового вмісту не рідше ніж при одному з чотирьох актів 

дефекації; Відчуття перешкоди при проходженні калових мас не рідше, ніж при 

одному з чотирьох актів дефекації; Необхідність проведення пальцевих 

маніпуляцій, що полегшують акт дефекації більш ніж при одному з чотирьох 

актів дефекації;  Частота актів дефекації менше трьох на тиждень. 

Діагноз хронічного запору може бути поставлений при наявності двох і 

більше наведених вище симптомів, що зберігаються не менше 12 тижнів 

протягом 12 міс. 

Догляд за хворими з запорами. Для ліквідації запору слід по можливості 

збільшити рухову активність. Необхідно провести бесіду з хворим, роз'яснити 

можливі причини запору, дати рекомендації щодо зміни способу життя і 

харчування. Хворий повинен знати, що щоденна дефекація не є фізіологічно. 

необхідністю - при повному спорожненні кишківника досить одного стільця на 

2-3 дні. Необхідно рекомендувати хворому чотириразове режим харчування і 

раціональну дієту, збагачену продуктами, стимулюючими пасаж калових мас 

по кишківнику і сприяють його спорожнення: молочно кислі продукти (кефір, 

кисле молоко, ряжанка), свіжий житній хліб, фрукти і ягоди кислих сортів 

(сливи, яблука і ін.), мед, рослинне масло, овочі, морська капуста, гречана каша, 

газовані напої, сухофрукти (чорнослив, курага). Роботу кишківника добре 

стимулюють органічні кислоти і цукор, що містяться в овочах, фруктах і 



ягодах. Тому хворим, що страждають запорами, показані фруктові та овочеві 

соки, інжир, фініки, банани, яблука. 

 

Тестові запитання  

1.Відмітною ознакою надпечінкової жовтяниці є: А. Підвищення прямого 

білірубіну; Б. Підвищення непрямого білірубіну; В. Підвищення прямого і 

непрямого білірубіну вірна відповідьБ 

2. При оцінці ступеню тяжкості кровотечі орієнтуються на: A. Кількість 

гемоглобіну крові і гематокрит; Б. Тромбоцити; В. СОЕ; Г. Ретікулоцитоз вірна 

відповідь вірна відповідьА 

3. Гіперсекреторний синдром частіше зустрічається при:  А. Виразковій 

хворобі шлунка; Б. Виразковій хворобі дванадцятипалої кишки; В. Раку 

шлунку.Г. Хронічному гастритівірна відповідьБ 

4. Для гіпосекреторному синдрому характерна шлункова диспепсія у 

вигляді: A. Тяжкості в епігастрії, відрижки тухлим, неприємного запаху з рота;  

Б. Тяжкості в епігастрії, печії, блювоти кіслим; В. Печіння за грудиною. 

Г. Болю в епігастріївірна відповідьА. 

5. Для яких захворювань характерний гіпосекреторний синдром: А. 

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки; Б. Рефлюксна хвороба; В. 

Атрофічний гастрит; Г. Виразкова хвороба шлунка.вірна відповідьВ 

 6. Охарактеризуйте больовий синдром при порушенні евакуації 

шлункового вмісту: А. Постійні болі, що посилюються до вечора; Б. «Голодні» 

болі; В. Переймоподібний біль; Г. Печія за грудиною. вірна відповідьА 

7. При стенозі воротаря блювання: А. Чистою їжею, з'їденою напередодні 

або за кілька днів; Б. вранці, кислим вмістом; В.Ч ерез 15 - 20 хв після прийому 

їжі Г. Кавовою гущею вірна відповідьА 

8. При тривалому знаходженні крові в шлунку блювота: А. Яскраво-

червона; Б. "кавова гуща"; В. З прожилками крові Г.Жовчним вмістом вірна 

відповідьБ 



9.Дегтеобразний стілець виникає при крововтраті: А. Більше 200 мл; Б. 

Більше 500 мл; В. Менше 200 мл; Г. Кількість крові не має значення вірна 

відповідьА 

10. Основний метод дослідження для діагностики калькульозного 

холециститу: А. УЗД ; Б. Визначення білірубіну в крові; В. Визначення 

білірубіну в калі; Г. Фіброгастродуоденоскопія; Д. Клінічний аналіз крові. 

вірна відповідь А 

11. Для дослідження товстої кишки і її відділів використовується:  А. 

фіброгастродуоденоскопія;  Б. УЗД; В. Фіброколоноскопія; Г. Гістероскопія;  

Д. Лапароцентез. вірна відповідьВ 

12. Іригографія - це: А. Огляд слизової товстої кишки; Б. Дослідження 

черевної порожнини іригатором; В. Рентгенконтрасне дослідження товстої 

кишки; Г. Огляд органів черевної порожнини; Д. Рентгеноконтрасне 

дослідження шлунка. вірна відповідьВ 

13. Характер болю при кишкових коліках: А. Ниючі, тривалі; Б. 

Переймоподібні, короткочасні; В. Колющі, короткочасні Г. Віддають в поперек 

вірна відповідьБ 

14. В основі кишкового болю лежить: А. Порушення прохідності і розлад 

рухової функції кишковника; Б. Порушення всмоктування; В. Порушення 

травлення Г.  Реакція брюшини вірна відповідьА 

15. Для ураження тонкої кишки характерно: А. рясний пронос; Б. закрепи;  

В. чергування запорів і проносів; Г. необільний пронос. вірна відповідьА 

16. Органічні запори обумовлені наявністю всього, крім: А. Пухлини;  

Б. Спайкового процесу; В. Аномаліями розвитку; Г. Органічних поразок 

ЦНС вірна відповідьГ 

17. Синдром зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози 

обумовлений: А. Порушенням виділення залозою соку, що містить основні 

ферменти; Б. Порушенням дії ендокринного апарату залози; В. Зміною тонусу 

протоки залози.Г. Порушенням виходу ферментів в дванадцятипалу кишку 

вірна відповідьА 



18.Синдром гострого живота характеризується: А. Несподіваним 

початком і швидким розвитком клініки; Б. Поступовим зростанням симптомів;  

В. Погіршенням стану при наявності хронічних захворювань органів 

черевної порожнини. Г. Спастичним болем вірна відповідьА 

19. Жінка скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, миготіння 

"мушок" перед очима; виглядає блідою. В анамнезі: геморой, який 

супроводжується періодичними кровотечами. Що у хворої? А. Цироз печінки;  

Б. Виразкова хвороба; В. Постгеморагічна анемія; Г. Гіпертонічна 

хвороба вірна відповідьВ 

20. У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. 

Лікар призначив повний голод. Скільки часу медична сестра має контролювати 

дотримання пацієнтом даної вимоги?  А. 2-3 дні; Б. 6 год.; В. 12 год; Г . 24 год;. 

Д. 5-6 днів вірна відповідьА 
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