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Захворювання бронхолегеневої системи займають провідні позиції за 

поширеністю не тільки в Україні, але й у всьому світі, тому організація і 

здійснення медсестринського догляду за хворими із гострою і хронічною 

патологією дихальної системи є досить актуальним. 

1. Загальні принципи організації догляду за пульмонологічними 

хворими 

При організації догляду за хворими з патологією дихальної системи слід брати 

до уваги, що такі хворі повинні перебувати в просторих, добре провітрюваних 

приміщеннях, де щодня проводиться вологе прибирання; ліжка повинні бути 

функціональними, палати забезпечені центральною подачею кисню (або у 

відділенні має бути належна кількість кисневих подушок).  

Слід ретельно стежити за станом шкіри важкохворих для профілактики 

пролежнів та виконанням всіх необхідних заходів по забезпеченню дотримання 

хворими елементів особистої гігієни (п. 1.3 Наказу МОЗ України № 460 від 

01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, 

акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та 

маніпуляцій»). Усі заплановані лікувально-діагностичні заходи повинні 

здійснюватися строго у визначений час, в тому числі і в нічні години. 

Харчування хворих повинно повністю забезпечувати енергетичні потреби та 

сприяти підвищенню імунобіологічних захисних сил організму, поповненню 

втрат білка з мокротою, стимулюванню репаративних процесів, дезінтоксикації 

організму, зменшенню явищ запальної ексудації. З метою стимуляції захисних 

сил, репаративних процесів і відновлення дефіциту вітамінів в організмі 

рекомендується підвищити їх введення з їжею (особливо ретинолу, аскорбінової 

кислоти, вітамінів групи В) – відвар шипшини, свіжі овочі, фрукти, овочеві та 

фруктові соки, морси. При захворюваннях, що супроводжуються активним 

гнійним запальним процесом та виділенням великої кількості мокротиння, слід 

подбати про включення в раціон достатньої кількості повноцінних білків 

тваринного походження (м'ясо, риба, сир, яйця). При загостренні запального 

процесу доцільно знизити кількість вуглеводів в харчовому раціоні до 200-250 г 



на добу, обмежити вживання кухонної солі до 5-6 г та збільшити вживання 

продуктів, що містять велику кількість солей кальцію (кунжут, соя, бобові, сир, 

молочні продукти, шпинат, ріпа, листова капуста, морські водорості) – це буде 

сприяти зменшенню запальної ексудації. 

2. Визначення та оцінка частоти, глибини, ритму дихання 

Дихання – основний життєвий процес, завдяки якому забезпечується 

безперервне потрапляння в організм кисню та виділення вуглекислоти. Легенева 

вентиляція здійснюється за рахунок регулярних ритмічних рухів грудної клітки 

– вдиху і видиху.  

Перед початком визначення частоти, глибини і ритму дихання слід 

попередити пацієнта, що буде проведено дослідження пульсу, щоб виключити 

можливість керувати диханням; вимити і висушити руки. Взяти пацієнта за руку 

так, як для дослідження пульсу, спостерігати за  екскурсією грудної клітки 

пацієнта і рахувати дихальні рухи за 30 с, після чого результат помножити на 2. 

Якщо не вдається спостерігати екскурсію грудної клітки, продовжуючи тримати 

руку пацієнта за зап'ясток, покласти руки (свою і пацієнта) на грудну клітку (у 

жінок) чи надчеревну ділянку (у чоловіків) – це також імітує визначення пульсу, 

виключаючи можливість керувати диханням. По закінченню дослідження слід 

повідомити пацієнту результат, вимити і висушити руки, записати результати у 

температурний лист (форма 004/о) або іншу медичну документацію. 

3. Догляд за хворим при наявності задишки і ядухи 

Одним з найбільш частих симптомів захворювань дихальної системи є 

задишка. В звичайних умовах частота дихання (ЧД) у здорової дорослої людини 

в стані спокою становить від 14 до 20 дихальних рухів на 1 хвилину. Фізична 

напруга, прийом їжі, вагітність, нервове збудження роблять дихання дещо 

частішим, тоді як у спортсменів частота дихання у стані спокою може складати 

всього 6–8 дихальних рухів за хвилину. 

Задишка (диспное) характеризується зміною частоти, глибини і ритму 

дихання, що супроводжується суб’єктивним відчуттям нестачі повітря. Задишка 

може супроводжуватися прискоренням дихання (тахіпное – ЧД > 20 за 1 хв.), 



його уповільненням (брадипное – ЧД < 14 за хв.) або приводити до зупинки 

дихання (апное). 

В залежності від порушення фаз дихання (вдих або видих) розрізняють 

інспіраторну задишку (дихання з утрудненим вдихом, виникає за наявності 

механічної перешкоди у верхніх дихальних шляхах та при серцевій 

недостатності), експіраторну задишку (дихання з утрудненим видихом, є 

провідною ознакою бронхообструктивного синдрому) і змішану задишку, що 

виникає при зменшенні дихальної поверхні легенів. 

Порушення ритму дихання може бути зумовлено патологічними процесами, 

що супроводжуються ураженням головного мозку і розладами кровообігу в 

ділянці дихального центру. Виділяють 4 варіанти патологічного типу дихання. 

Дихання Грокко-Фругоні виникає в результаті глибокого розладу 

синхронності роботи дихальної мускулатури (міжреберних м'язів і діафрагми) 

внаслідок важких розладів нервової регуляції дихання (при порушеннях 

мозкового кровообігу або пухлинах мозку). 

 

Дихання Чейн–Стокса характеризується зростанням амплітуди дихання, яка 

досягнувши свого максимуму, поступово зменшується до повної зупинки, потім 

цей цикл повторюється; реєструється в хворих при крововиливах у довгастий 

мозок, уремії, отруєння, гірській хворобі. 

 

Дихання Біота (А) характеризується тим, що дихальні рухи звичайної 

амплітуди раптово припиняються і так само поновлюються. Даний тип 

патологічного дихання реєструється в хворих при менінгіті, енцефаліті, отруєнні 



нітритами, захворюваннях з ушкодженням центральної нервової системи, 

підвищення внутрішньочерепного тиску. 

Дихання Кусмауля (В) – це гучне, глибоке дихання з глибоким вдихом і 

форсованим подовженим видихом; характерне для пацієнтів з порушенням 

свідомості при діабетичної, уремічний, печінкової комах. 

А      В   

Раптовий напад сильної задишки носить назву ядухи. Напад ядухи, який 

виникає внаслідок гострого порушення бронхіальної прохідності (в результаті 

спазму бронхів, набряку їх слизової оболонки і накопичення в просвіті бронхів 

в'язкої мокроти) є характерним проявом бронхіальної астми. 

Догляд і лікування при задишці та нападі ядухи різні і безпосередньо залежать 

від причин, що призвели до їх розвитку. Найчастіше хворим для полегшення 

дихання слід звільнити грудну клітину від стискаючого одягу та важких ковдр, 

додати хворому напівсидяче/напівлежаче положення в ліжку (щоб полегшити 

дихальні рухи), збільшити доступ в приміщення свіжого повітря; налагодити 

хворому інгаляцію зволоженого кисню. Зволоження кисню здійснюють шляхом 

пропускання кисню через посуд з водою (або використовують ультразвуковий 

аерозольний зволожувач) і подають зі швидкістю 3 л/хв. через маску, носову 

канюлю або носовий катетер. 

Про результати спостереження за характером задишки, часом та умовами 

виникнення нападів ядухи медична сестра повинна повідомляти лікарю і щодня 

заносити в температурний лист. 

4. Догляд за хворими при кашлі 

Кашель при захворюваннях органів дихання являє собою рефлекторно-

захисний акт, який обумовлений роздратуванням рецепторів дихальних шляхів 

внаслідок потраплянні до них сторонніх предметів або скупченням там секрету 

(слиз, мокротиння, кров) при розвитку запального процесу. При розпитуванні 



хворого важливо з’ясувати умови і час виникнення кашлю, є кашель постійним 

або виникає у вигляді приступів, є чи ні виділення харкотиння. 

За характером кашель буває сухим (без виділення мокротиння) або 

продуктивним (вологим) – із виділенням певної кількості мокротиння. Характер 

мокротиння буде залежати від захворювання дихальної системи, на тлі якого 

виник продуктивний кашель: слизове, безбарвне, в'язке мокротиння характерне 

для бронхіальної астми; слизово-гнійне, тягуче, в’язке мокротиння найчастіше 

притаманне хворим із пневмонією, ХОЗЛ; гнійне мокротиння великої кількості 

(«повним ротом») характерне для бронхоектатичної хвороби, прориву абсцесу 

легені в просвіт бронха; геморагічне мокротиння – для хворих із туберкульозом 

і раком легень. 

Організація заходів по загальному догляду за хворими із кашлем буде 

залежати насамперед наявності чи відсутності виділення мокротиння. Сухий, 

надсадний, болісний кашель виснажує хворих і потребує застосування 

відхаркувальних (корінь алтеї, корінь оману, трава сухоцвіту багнового, корінь 

солодки, листі подорожника, мукалтин, пертусин, терпінгідрат, натрію бензоат) 

і протикашльових засобів (лібексин, глауцин, кодеїну фосфат). У таких випадках 

хворим доцільно рекомендувати тепле лужне тепло (гаряче молоко з боржомі або 

з додаванням ½ чайної ложки соди), гарячий чай, теплі обгортання грудної 

клітки, банки, гірчичники. 

При наявності мокротиння хворого забезпечують індивідуальною 

плювальницею, на дно якої наливають невелику кількість 0,5% розчину 

хлораміну. Плювальниці щодня спорожняють, ретельно промивають, 

дезінфікують. Доцільно визначати добову кількість мокротиння, яка може 

коливатися від 10-15 мл при хронічному бронхіті до 1 л і більше при 

бронхоектатичній хворобі. Для визначення добової кількості мокротиння з 

індивідуальної плювальниці виливають в градуйований посуд зі світлого 

прозорого скла з накривкою і зберігають у прохладному місці. Добову кількість 

мокротиння кожного дня відзначають в температурному аркуші. 



Стимулювати відходження мокротиння в хворого при наявності вологого 

кашлю можна методом постурального дренажу. 

5. Техніка постурального дренажу 

Постуральний дренаж – дренування бронхів шляхом додання хворому 

положення, при якому рідина (мокротиння) відтікає під дією сили тяжіння. 

Даний елемент догляду виконується хворим з метою поліпшення відходження 

мокротиння при бронхіті, пневмонії, бронхоектатичній хворобі. Існує декілька 

технік проведення постурального дренажу. 

Варіант 1. З вихідного положення пацієнта на спині поступово повертають 

навколо осі його тіла на 360°. Перегортаючи пацієнта на 45°, кожен раз просять 

його зробити глибокий видих і при появі кашлю дають йому можливість добре 

прокашлятися (у заздалегідь приготовлену ємність із дезінфікуючим розчином: 

5% розчином хлораміну Б). Описану процедуру необхідно повторити 3-6 разів. 

Варіант 2. Просять хворого встати на коліна і нахилитися вперед (прийняти 

коліно-ліктьове положення). Просять хворого повторити нахил 6-8 разів, 

зробити паузу на 1 хвилину, потім знову повторити нахил 6-8 разів (всього не 

більше 6 циклів). Стежать, щоб цю процедуру хворий проводив 5-6 разів на день. 

Варіант 3. Пояснюють хворому, що йому необхідно 6-8 разів по черзі (лежачи 

то на правому, то на лівому боці) звішувати голову і руки з ліжка (поза пошуку 

тапочок під ліжком). Стежать, щоб цю процедуру пацієнт проводив 5-6 разів на 

день. 

Варіант 4 (положення Квінке). Піднімають ніжний кінець ліжка, на якій 

лежить хворий, на 20-30 см вище рівня головного кінця;  процедуру проводять 

кілька разів по 20-30 хвилин з перервою по 10-15 хвилин. 

 



6. Догляд за хворим при кровохарканні і легеневій кровотечі 

Під кровохарканням розуміють виділення харкотиння з домішкою крові, яка 

може бути домішана рівномірно («іржаве» мокротиння при крупозній пневмонії, 

харкотиння у вигляді «малинового желе» при раку легені) або розташована 

окремими прожилками. Виділення через дихальні шляхи значної кількості крові 

під час кашлю (рідше – безперервним струменем) носить назву легеневої 

кровотечі. При кровохарканні може виділятися до 100 мл крові одномоментно 

або протягом доби, при легеневій кровотечі – 100-500 мл крові за добу і більше 

(при профузній кровотечі). Найчастіше кровохаркання і легенева кровотеча 

зустрічається при туберкульозі, злоякісних пухлинах, інфаркті легені, 

бронхоектатичній хворобі, абсцесі й гангрені легені, а також в хворих з 

мітральним стенозом. 

При наявності ознак легеневої кровотечі може виникнути необхідність 

проведення диференціальної діагностики з шлунково-кишковою кровотечою у 

зв’язку з тим, що хворий може наковтатися крові, внаслідок чого легенева 

кровотеча при виникненні блювоти може бути помилково прийнята за шлункову 

кровотечу. При легеневій кровотечі виділяється піниста, яскраво-червона кров, 

що має лужну реакцію, її виділення зв’язане з кашлем; при шлунковій кровотечі 

частіше виділяються згустки темної крові, блювотні маси мають вигляд «кавової 

гущі» з домішками шматочків їжі, має кислу реакцію. 

При виникненні в хворого кровохаркання або легеневої кровотечі його 

необхідно заспокоїти, надати напівсидяче положення з деяким нахилом тулубу у 

бік ураженої легені, обкласти подушками, на грудну клітку з боку кровотечі 

покласти міхур з льодом. При інтенсивному кашлі, який буде сприяти 

посиленню кровотечі, застосовують протикашльові засоби (лібексин, кодеїн, 

тусупрекс). При харчуванні пацієнта слід враховувати, що їжа і напої повинні 

бути напівхолодними. За призначенням лікаря внутрішньовенно вводять 

хлористий кальцій, етамзилат натрію, епсилон-амінокапронову кислоту, плазму, 

кровозамінники. У ряді випадків легеневої кровотечі може знадобиться 

термінове хірургічне втручання. Застосування банок, гірчичників, грілки – 



категорично протипоказане. Медична сестра повинна знаходитися біля ліжка 

хворого до повного припинення легеневої кровотечі, стежити за показниками 

гемодинаміки (пульс, артеріальний тиск), виконувати лікарські призначення. 

7. Правила забору мокротиння для лабораторних досліджень 

Для збирання мокротиння використовують плювальниці або спеціальні 

баночки з прозорого скла з накривкою, що накручується. Для загально-

клінічного дослідження збирається ранкове мокротиння у кількості 3-5 мл, 

отримане одразу після пробудження хворого, до прийому їжі. Перед збором 

мокротиння хворий повинен добре почистити зуби і прополоскати рот водою. 

Зібране у ємність мокротиння необхідно відправити до лабораторії протягом 2 

годин після збирання. 

Дослідження мокротиння на атипові клітини проводиться з метою виявлення 

злоякісних захворювань легень. Перед здачею мокротиння хворому необхідно 

почистити зуби і ретельно прополоскати рот і горло кип'яченою водою. Зібране 

в плювальницю 3-5 мл свіжого мокротиння відразу відправляють до лабораторії, 

щоб уникнути руйнування атипових клітин. Для бактеріологічного дослідження 

на туберкульоз методом флотації використовують мокротиння, зібране за 1-3 

доби (у 1-3 різні спеціальні сухі ємності, які до відправки до лабораторії 

зберігають в прохолодному місці). 

Забір мокротиння для бактеріологічного дослідження доцільно проводити до 

початку антибактеріальної терапії. Для посіву мокротиння, а також для 

дослідження його на чутливість до антибіотиків, беруть стерильний флакон з 

корком. Пацієнт, попередньо почистивши зуби і прополоскавши рота, відхаркує 

мокротиння (у кількості 3-5 мл) у флакон і закриває його корком, при цьому 

пацієнт не повинен торкатися країв стерильного посуду руками і губами. 

Посуд с харкотинням, який відправляють на дослідження, повинен бути 

маркіровано: на етикетці вказують прізвище та ініціали хворого, дату, відділення 

(або медичний заклад) і мету дослідження. 



Забір мокротиння для дослідження можна здійснити під час проведення 

бронхоскопії, при цьому в мокротиння не потрапляють слина і мікрофлора 

порожнини рота. 

8. Підготовка хворого до бронхоскопії 

Бронхоскопія – це ендоскопічне дослідження трахеї і бронхів великого калібру 

з лікувальною (видалення з трахеї і бронхів стороннього тіла, бронхіального 

секрету) або діагностичною (уточнення діагнозу при пухлинах, гнійних 

захворюваннях дихальної системи, бронхіальній астмі, легеневій кровотечі) 

метою. 

Дослідження проводиться натщесерце (через 4-6 годин після останнього 

прийому їжі), під наркозом, впродовж 2 год перед обстеженням пацієнту не 

дозволяється пити рідину. Необхідно пояснити пацієнту хід процедури, провести 

психологічну підготовку пацієнта, отримати згоду на її проведення. 

Безпосередньо перед бронхоскопією слід запропонувати пацієнту спорожнити 

сечовий міхур і кишківник, зняти зубні протези (якщо вони є), встановити 

катетер у периферійну судину.  

Процедуру бронхоскопії виконує лікар при асистуванні медичної сестри. 

9. Особливості догляду при окремих захворюваннях 

дихальної системи 

9.1 Гострий бронхіт. 

Гострий бронхіт – запальне захворювання трахеобронхіальної системи, 

провідним клінічним симптомом якого є кашель (сухий або продуктивний).  

Провідним етіологічним чинником гострого бронхіту в дорослих є вірусна 

інфекція (близько 50% – риновіруси), тому він не потребує призначення 

антибактеріальної терапії й основними підходами до лікування є застосування 

різних заходів симптоматичної терапії. Хворим рекомендується дотримання 

ліжкового режиму (в перші дні, при наявності гарячки),  часте провітрювання 

кімнати і прибирання 2 ради на добу, рясне тепле пиття (настій малини, 

смородини, липового цвіту, тепле молоко з підігрітим боржомом або содою). З 

метою корекції гарячки використовуюсь парацетамол, ібупрофен, 



ацетилсаліцилову кислоту, мефенамінову кислоту, метамізол натрію (за 

призначенням лікаря).  При сухому кашлі призначають протикашльові засоби, 

при вологому кашлі – відхаркувальні мікстури,  лужні  інгаляції,  гірчичники,  

баночний  масаж. 

9.2 Пневмонія. 

Пневмонія – це гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної 

етіології, із вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю 

внутрішньоальвеолярної ексудації. Вирішальне значення у виникненні 

пневмонії має зниження ефективності імунних факторів захисту організму. 

Провідними симптомами пневмонії є гострий початок, лихоманка, виражена 

слабкість, нездужання, втрата апетиту, кашель (з першої доби – сухий, болісний, 

пізніше – з виділенням слизово-гнійного в’язкого мокротиння), відчуття нестачі 

повітря з розвитком тахіпное, біль у грудях (найчастіше зумовлений запальним 

ураженням плеври: інтенсивного характеру, зменшується у положенні лежачи на 

хворому боці, підсилюється при глибокому диханні та кашлі). В ослаблених 

хворих при тяжкому перебігу пневмонії можуть з’явитися ознаки ураження 

серцево-судинної (гіпотензія, тахікардія > 120/хв., порушення ритму серця) і 

нервової (збудливість, марення, порушення свідомості, явища гострого психозу) 

системи. Перебіг пневмонії в літніх хворих має певні особливості: часто відсутня 

лихоманка (навпаки, може бути гіпотермія), переважають ознаки ураження 

нервової і серцево-судинної системи, часто відсутні зміни у периферичній крові 

ті типові рентгенологічні зміни. 

Організація і здійснення медсестринського догляду при пневмонії включає 

забезпечення хворому фізичного і психічного спокою, ліжковий режим (до 

нормалізації температури тіла і параметрів гемодинаміки), провітрювання 

кімнати/палати і вологе прибирання не рідше 2 разів на добу, допомога в 

дотриманні особистої гігієни; спостереження за параметрами дихання 

(включаючи проведення пульсоксиметрії), пульсу, рівнем артеріального тиску і 

температури тіла. При наявності болю в грудній клітці слід допомогти хворому 

зайняти таке положення в ліжку, котре буде зменшувати біль; при появі гострого 



колючого болю, що супроводжується нападом задишки, холодним потом, 

появою ціанозу і гіпотензії – негайно викликати лікаря. 

Важливо забезпечити хворого калорійним харчуванням, додати до звичайного 

раціону більше фруктів і овочів. Також слід стежити, щоб хворий достатню 

кількість рідини, що поліпшить виділення мокротиння з дихальних шляхів і 

забезпечить профілактику зневоднення при наявності лихоманки: до харчового 

раціону вводять фруктові соки, молоко, лужну мінеральну воду. Хворому 

рекомендується дихальна гімнастика (не менше 3-4 разів на добу), що дозволить 

попередити виникнення ускладнень, особливо у літніх осіб.  

За призначенням лікаря медична сестра забезпечує дотримання режиму 

антибактеріальної терапії, заходів симптоматичного лікування 

(дезінтоксикаційна терапія, імунотерапія, бронхолітичні і муколітичні лікарські 

засоби, за показаннями – протикашльові препарати, профілактика ДВЗ-

синдрому). При тяжкому перебігу пневмонії (особливо в літніх хворих), 

порушенні свідомості – проводяться заходи щодо профілактики пролежнів; при 

наявності ознак дихальної недостатності – оксигенотерапію. В період одужання 

хворим призначають лікувальну фізкультуру, дихальну гімнастику, масаж. 

9.3 Хронічне обструктивне захворювання легень. 

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) характеризується 

частковим або повністю необоротним обмеженням повітряного потоку в 

бронхах, прогресуючим перебігом i незвичною запальною реакцією легень на 

шкiдливi частки або гази, головним чином у зв'язку із палінням цигарок. 

До найбільш значущих, типових факторів ризику ХОЗЛ відносять паління, 

наявність професійних факторів (контакт з виробничим пилом), часті 

респіраторні інфекції (особливо перенесені у дитячому віці), спадкову 

схильність. Провідними клінічними ознаками ХОЗЛ є наявність переважно 

ранкового кашлю з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного або 

гнійного мокротиння (його кількість збільшується при загостренні) і задишки 

(спочатку – тільки при фізичному навантаженні, пізніше – і в стані спокою). При 

тяжкому перебігу ХОЗЛ можливі втрата маси тіла, анорексія, остеопороз, 



депресивні стани або занепокоєння. Головним ускладненням ХОЗЛ, яке має 

значущий вплив на якість життя і прогноз захворювання, є розвиток в хворих 

хронічної дихальної і серцевої недостатності. 

Провідною метою лікування хворих є мінімізація проявів бронхо-

обструктивного синдрому, що надає можливості для поліпшення легеневої 

вентиляції, дифузії і кровотоку за допомогою базисної терапії ХОЗЛ 

(бронхолітичні препарати, глюкокортикостероїди, муколітики, антиоксиданти, 

імуномодулятори, вазодилататори, антибактеріальні препарати – при 

загостренні) – за виконанням призначеної терапії спостерігає медична сестра. 

Пацієнтам з тяжкими проявами гіпоксії і гіпоксемії (РаО2 ≤ 55 мм рт. ст. або SаО2 

≤ 88 % в спокої) обов’язково проводиться киснева терапія  зволоженим киснем 

тривалістю не менше 15 годин на добу.  

Суттєве значення в лікуванні хворих займає так звана легенева реабілітація, 

котра спрямована на зменшення симптомів захворювання, покращення якості 

життя хворого, підвищення фізичної і емоційної участі хворого в повсякденному 

житті. Компоненти реабілітаційних програм включають фізичні тренування 

(різні за частотою, тривалістю, інтенсивністю), поради щодо харчування і освіту 

хворих.  

Медсестринський догляд при ХОЗЛ повинен включати проведення 

інформаційної бесіди з хворим про фактори ризику і причини захворювання, 

перебіг і можливі ускладнення захворювання, методи лікування, в тому числі і 

обов’язкову корекцію всіх наявних факторів ризику (ключовим є відмова від 

паління), необхідність виконання всіх рекомендацій лікаря та позитивний вплив 

призначеного фармакологічного лікування на зменшення симптомів, частоти і 

тяжкості загострень ХОЗЛ, покращення переносимості фізичних навантажень. 

Стан харчування хворого має значення для прогресування симптомів 

захворювання, інвалідизації хворих та прогнозу ХОЗЛ. Десь близько 25% хворих 

мають зменшений ІМТ, тому таким хворим необхідно надати рекомендації щодо 

збільшення споживання калорій і, по можливості, виконання фізичних вправ. У 

пацієнтів похилого віку необхідно звертати увагу на зміну маси тіла, особливо 



якщо коливання перевищує 3 кг. В харчовому раціоні хворого слід збільшити 

споживання овочів і фруктів, продуктів з високим вмістом білків (м’ясо, риба, 

сир, яйця, соя, квасоля), відмовитися від прийому алкоголю або значно обмежити 

його вживання.  

Для підвищення функціональних можливостей дихального апарату хворим 

рекомендується дихальна гімнастика (забезпечується належна координація 

роботи дихальних м’язів під час усіх фаз дихання) і фізичне тренування (бажано 

– щоденно, тривалістю від 10 до 45 хв. на тренування, при ходьбі по коридору – 

пропонується ходити з максимально можливою швидкістю).  

Всім пацієнтам з ХОЗЛ слід рекомендувати вакцинацію проти грипу, а 

пацієнтам у віці 65 р. і старше (або при наявності супутніх серцево-судинних 

захворювань) – додатково рекомендується пневмококова вакцинація. 

Під час стаціонарного лікування пацієнтів з ХОЗЛ (у разі загострення 

захворювання) медична сестра повинна забезпечити хворому фізичний і 

психічний спокій, допомогу в дотриманні хворим особистої гігієни, допомогу в 

харчуванні; спостереження  за параметрами дихання (визначення частоти, ритму 

і глибини дихання), пульсу, рівнем артеріального тиску і температури тіла, 

проведення пульсоксиметрії; виконання всіх призначень лікаря, навчання 

родичів хворого елементам догляду в домашніх умовах (включаючи техніку 

постурального дренажу для поліпшення відходження мокротиння) і 

психологічної підтримки хворого. 

9.4 Бронхіальна астма. 

Бронхіальна астма – хронічне рецидивуюче захворювання, яке виникає через 

гіперреактивність бронхів і реалізується шляхом імунних механізмів з 

підвищеною холінергічною відповіддю, основним клінічним проявом якого є 

рецидивуючий напад ядухи внаслідок розвитку бронхоспазму, набряку слизової 

оболонки бронхів та гіперсекреції слизу. Напад ядухи виникає раптово в будь-

який час доби, часто може розвинутися вночі, без будь-яких провісників (іноді 

перед нападом у пацієнта з`являються закладеність носа, чихання, водянисті 

виділення з носа, відчуття стиснення в грудях і гострої нестачі повітря, 



надсадний кашель). В момент нападу ядухи хворий займає вимушене положення: 

сидить спустивши ноги, впираючись руками о край ліжка (на стегна), плечі 

підняті, – грудна клітина має вигляд розширеної, завмерлої на висоті в стані 

вдиху. При огляді – наявність експіраторної задишки (з дуже подовженим 

видихом), дистанційні сухі хрипи (свистячі, шиплячі, жужачі), участь в акті 

дихання допоміжної мускулатури. Приступ ядухи закінчується кашлем, який 

супроводжується виділенням незначної кількості в’язкого, тягучого, 

склоподібного харкотиння, в котрому при мікроскопічному дослідженні можна 

виявити спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена, еозинофіли. «Золотим 

стандартом» в діагностиці бронхіальної астми є дослідження функції 

зовнішнього дихання за допомогою спірографії (з проведенням проби на 

визначення зворотності бронхообструкції). 

Під час нападу ядухи медична сестра зобов’язана надати хворому напівсидяче 

положення, розстібнути або зняти стискуючий одяг, забезпечити психічний 

спокій і доступ свіжого повітря, допомогти скористатися інгаляційним 

бронходилятатором (сальбутамол або беротек), налагодити інгаляцію 

зволоженого кисню і викликати лікаря. Подальша невідкладна допомога 

виконується медичною сестрою тільки за призначенням лікаря: інгаляції 

холінолітиків, внутрішньовенне введення глюкокортикостероїдів, еуфіліну, за 

потреби – штучна вентиляція легень. Після припинення нападу хворого 

необхідно зручно укласти в ліжку і створити умови для спокійного сну.  

У період між нападами бронхіальної астми при задовільному загальному стані 

хворого призначають лікувальну фізкультуру, до якої входять спеціальні 

дихальні вправи з вимовою на повільному видиху визначених звуків та 

дозованими затримками дихання (сприяють поліпшенню вентиляційної функції 

легень і попереджають напад бронхіальної астми). Також (у фазі ремісії) хворим 

рекомендують лікування на кліматичних курортах із сухим теплим кліматом та 

у санаторіях, розташованих у лісових зонах. Добрі результати можна отримати 

при лікування у місцевих заміських санаторіях, котрі розташовані поблизу місця 



постійного проживання хворого, оскільки такий підхід не буде вимагати 

адаптації до нових кліматичних умов. 

Всіх хворих із бронхіальною астмою слід навчити моніторингу перебігу 

захворювання і ефективності лікування за допомогою пікфлоуметріі. 

 

Пікфлоуметрія – метод функціональної діагностики для 

визначення пікової об’ємної швидкості форсованого 

видиху, який проводиться за допомогою пікфлоуметра 

(компактна трубочка з градуйованою шкалою). За 

отриманими результатами пікфлоуметрії пацієнт може сам 

розрахувати  

дозування призначених препаратів і, таким чином, попередити напад ядухи.  

Процедура проводиться сидячи або стоячи. Спочатку пацієнту слід зробити 

декілька спокійних вдихів і видихів, потім зробити глибокий вдих, щільно 

обхопити мундштук пікфлоуметра губами і здійснити глибокий форсований 

видих (при цьому слід тримати апарат строго паралельно підлозі). За кожен сеанс 

пікфлоуметрії слід зробити не менше 3 форсованих видихів з інтервалом 2-3 

хвилини і вибрати максимальне значення пікової швидкості видиху (ПШВ). 

Процедуру слід проводити не менше 2 разів на день (вранці і ввечері), записуючи 

отримані результати в щоденник або відзначати в спеціальному графіку, що 

додається в комплекті з апаратом. Якщо ПШВ становить від 80% до 100% від 

належного (стандартизованого за віком і статтю) показника – це свідчить про 

хороший контроль бронхіальної астми; ПШВ від 50% до 80% від належного 

свідчить про погіршення контролю астми і необхідність проведення корекції 

лікування; при ПШВ < 50% від належного – пацієнту слід негайно звернутися за 

медичною допомогою. 

9.5 Плеврит. 

Плеврит – це запалення листків плеври з утворенням на їх поверхні 

фібринозного нашарування (сухий плеврит) або скупченням у плевральній 

порожнині випоту (ексудативний плеврит). Найчастіше плеврит – не самостійне 

захворювання, а патологічний стан, що ускладнює перебіг інших захворювань. 



Характерною ознакою гострого плевриту є наявність в хворого інтенсивного 

колючого болю в грудній клітці, котрий посилюється під час кашлю і при 

диханні, поверхневого дихання, ознак інтоксикаційно-запального синдрому 

(підвищення температури тіла, слабкість, нездужання, зниження апетиту), 

вимушеного положення в ліжку – лежачі на хворому боці (або притискуючи руку 

до ураженого боку). Догляд за хворим буде включати дотримання ним ліжкового 

режиму (на початку захворювання – на ураженому боці), допомога у дотриманні 

особистої гігієни, при вираженому болю – іммобілізація грудної клітки (для 

зменшення її екскурсії), призначення відволікаючих засобів (банки, гірчичники, 

змазування хворого боку 5% спиртовим розчином йоду), виконання призначень 

лікаря. 

При ексудативному плевриті спостерігається накопичення запальної рідини в 

плевральній порожнині, тому в хворих спостерігається озноб, гарячка з високою 

фебрильною температурою тіла, слабкість, нездужання, зниження апетиту, при 

накопиченні великої кількості рідини розвивається задишка. Хворого слід 

розмістити в ліжку з припіднятим головним кінцем, забезпечити допомогу в 

дотриманні особистої гігієни, харчуванні, своєчасну заміну натільної (після 

кожного рясного потовиділення) і постільної білизни, виконання всіх призначень 

лікаря, за потреби – проведення оксигенотерапії. Харчування хворого повинно 

буди частим, невеликими порціями, легкозасвоюваною, висококалорійною, 

вітамінізованою їжею. При накопиченні великої кількості рідини у плевральній 

порожнині проводиться плевральна пункція. 

10. Підготовка хворого та проведення плевральної пункції 

Пункція плевральної порожнини виконується з діагностичною (уточнення 

характеру випоту) або лікувальною метою (евакуація плевральної рідини для 

полегшення стану хворого). При масивному плевральному випоту не 

рекомендується за одну пункцію аспирувать більше 1,5 л рідини, щоб уникнути 

зсуву середостіння або розвитку в хворого набряку легень. 

Напередодні проведення плевральної пункції необхідно провести 

психологічну підготовку пацієнта до маніпуляції та отримати згоду на її 



виконання; провести внутрішньошкірну пробу на чутливість до анестетику. 

Безпосередньо перед початком процедури запропонувати хворому спорожнити 

кишечник та сечовий міхур, провести вимірювання пульсу та артеріального 

тиску. Посадити пацієнта на стілець обличчям до спинки, поклавши його руки 

на спинку стільця та опустивши на них голову. Вимити руки, обробити їх 

спиртом, надягти стерильні маску та гумові рукавички; взяти затискачем 

стерильну марлеву кульку, змочити її антисептичним розчином та обробити 

місце пункції, після чого обкласти зону пункції стерильною пелюшкою з 

отвором всередині. Набрати у шприц 5-20 мл 0,5 % розчину новокаїну (лідокаїну 

2%), приєднати голку, передати шприц лікарю (процедуру плевральної пункції 

виконує лікар при асистуванні медичної сестри). Під час виконання плевральної 

пункції медична сестра повинна ретельно стежити на самопочуттям і станом 

пацієнта (пульс, артеріальний тиск, частота дихання, колір шкіри, свідомість). 

Оснащення для проведення плевральної пункції: 

• стерильні лотки, марлеві кульки, тампони і серветки, пелюшки, бинти, 

гумові рукавички, маска; 

• голка для плевральної пункції; 

• шприци ємністю 5-20 мл з голками, шприц Жане; 

• штатив, затискач, корнцанги; 

• антисептичний розчин, 0,5 % розчин новокаїну (2% розчин лідокаїну), 

кордіамін в ампулах, дезінфекційний розчин; 

• липкий пластир або клеол; 

• стерильні й нестерильні пробірки з пробками; 

• фонендоскоп, тонометр. 

Після закінчення аспірації рідини з плевральної порожнини на місце проколу 

накладають стерильний марлевий тампон, змочений антисептичним розчином, 

зверху – стерильну марлеву серветку, яку прикріпляють до грудної стінки 

лейкопластиром. Плевральну рідину слід відправити до лабораторії негайно, 

щоб запобігти руйнуванню ферментів та клітинних елементів. 

  



Тестові завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу 

1. Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в 

терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. 

Які ознаки характерні для третьої стадії гарячки? 

A Рідкий пульс  

B Підвищений тиск 

C Пітливість * 

D Наростання температури 

E Блідість шкіри обличчя 

2. У пацієнта 30 років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу 

крупозної пневмонії, протягом години температура тіла пацієнта знизилась з 41 

до 37°С, виникла різка слабкість, головний біль, серцебиття, швидке зниження 

артеріального тиску. Як медична сестра оцінить таке зниження температури? 

A Літичне  

B Критичне * 

C Зворотне 

D Хвилеподібне 

E Переміжне 

3. Пацієнтові пульмонологічного відділення для лікування пневмонії лікар 

призначив внутрішньом’язове введення цефтриаксону. Яку дозу антибіотика має 

ввести пацієнту медсестра, виконуючи внутрішньошкірну пробу на чутливість?   

A 1,000 ОД * 

B 5,000 ОД   

C 10,000 ОД   

D 100,000 ОД    

E 250,000 ОД   

4. Хворому Д., 70 років, в стані хронічної гіпоксії призначено 

оксигенотерапію. Що планує медсестра здійснити перед подачею кисню?   

A Виміряти артеріальний тиск  

B Зрошення порожнини рота 



C Підрахунок частоти дихальних рухів 

D Зволоження кисню * 

E Змащування слизової оболонки носових ходів 

5. Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують 

інтенсивні болі в правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід 

порадити пацієнту для зменшення болю? 

A. На лівому боці 

B. З припіднятими ногами 

C. На спині з припіднятим головним кінцем ліжка 

D. З припіднятим головним кінцем ліжка 

E. На правому боці * 

6. Медична сестра здійснює догляд за пацієнткою з нападом бронхіальної 

астми. Пацієнтка сидить, спираючись руками в край ліжка. Як називається таке 

положення пацієнтки? 

A Пасивне  

B Активне   

C Вимушене * 

D Сімса 

E Фаулера   

7. Медична сестра здійснює догляд за пацієнтом з нападом бронхіальної астми, 

у котрого спостерігається шумне дихання з коротким утрудненим вдихом, видих 

утруднений, тривалий. Як називається тип задишки у хворого? 

A Тахіпное  

B Брадипное   

C Експіраторна * 

D Інспіраторна   

E Змішана 

8. Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?   

A Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору при кашлі * 

B Відсутність блювання     



C Артеріальна гіпертензія   

D Блювання "кавовою гущею"   

E Кров, що виділяється, має темне забарвлення 

9. До медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням 

великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід 

надати пацієнту для полегшення відходження харкотиння? 

A Пасивне  

B Активне    

C Дренажне * 

D Вимушене    

E Фаулера    

10. Хворий К., 45 р., лікується з приводу раку легенів. Під час кашлю у хворого 

почало виділятися пінисте яскраво-червоне мокротиння, з’явилась загальна 

слабкість, запаморочення. Об-но: шкірні покриви бліді, АТ 110/60 мм рт. ст., 

пульс 110/хв. Яке медсестринське втручання необхідно виконати пацієнту? 

A Надати положення Фаулера, холод на грудну клітку * 

B Заспокоїти , заборонити розмовляти 

C Надати горизонтальне положення 

D Оксигенотерапія 

E Надати зручне положення тіла 

11. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33 років з приводу 

бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі 

нападу бронхіальної астми: 

A Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень   

B Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол * 

C Заспокоїти пацієнта,  поставити міхур з льодом на грудну клітку 

D Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру 

E Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію 

12. Пацієнт пульмонологічного відділення при кашлі виділяє іржаве 

мокротиння. Для якого захворювання це характерно? 



A Бронхіальна астма  

B Гострий бронхіт 

C Дольова пневмонія * 

D Часточкова пневмонія 

E  Бронхоектатична хвороба 

13. Пацієнт, 64 р., надійшов до пульмонологічного відділення з діагнозом рак 

легені. Вночі стан хворого погіршився, виникла легенева кровотеча. Якою буде 

першочергова дія медичної сестри до приходу лікаря? 

A Банки на грудну клітку  

B Грілка на грудну клітку 

C Гірчичники на грудну клітку 

D Пузир з льодом на грудну клітку * 

E Компрес на грудну клітку 

14. Пацієнту, 44 р., який знаходиться на лікуванні з приводу туберкульозу 

легенів, призначено дослідження мокротиння на мікобактерії туберкульозу. 

Поясніть хворому правила збору мокротиння: 

A Збір мокротиння протягом 1-3 діб * 

B Одномоментно 5 мл в чисту плювальницю 

C Одномоментно в стерильну плювальницю 

D Зібрати мокротиння на чашку Петрі з живильним середовищем 

E Зібрати мокротиння в стерильну пробірку 

15. Існують особливості перебігу захворювань легень у хворих різних вікових 

категорій. При пневмонії в осіб літнього та старечого віку рідко спостерігається: 

A Кашель  

B Загальна слабість 

C Швидка втомлюваність 

D Виражена гарячка * 

E Задишка 

16. У тяжкохворого визначається шумне повільне, глибоке дихання з частотою 

5-6 дихальних рухів за хвилину. Визначте тип патологічного дихання:  



A дихання Біота  

B дихання Кусмауля * 

C дихання Чейн-Стокса 

D тахіпное  

E брадипное 

17. При виникненні кровохаркання хворому надають наступне положення: 

A лежачі на ураженому боці  

B лежачі на лівому боці 

C напівсидячи * 

D лежачі на животі 

E лежачі на спині з опущеним головним кінцем 

18. При кровохарканні і легеневій кровотечі протипоказано: 

A ставити гірчичники на грудну клітку * 

B підводити головний кінець тулуба 

C класти міхур зі льодом на грудну клітку 

D давати пити воду зі льодом 

E садити і заспокоювати пацієнта 

19. Яка частота дихання вважається нормальною у дорослої людини: 

A 10-15 за хвилину  

B 14-20 за хвилину * 

C 20-25 за хвилину 

D 16-20 дихальних рухів за 2 хвилини 

E 18-25 дихальних рухів за 2 хвилини 

20. Чим необхідно здійснити зволоження кисню при оксигенотерапії, 

призначеній хворому в стані гіпоксії: 

A 70% етиловим спиртом * 

B 0,5% розчином перекису водню  

C відваром меліси 

D звичайною водою  

E ізотонічним розчином натрію хлориду 
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