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Серцево-судинні захворювання є найбільш розповсюдженою патологією 

серед захворювань внутрішніх органів і займають перше місце серед всіх причин 

смертності як, в Україні, так і в світі. Щорічно зростає захворюваність на 

гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця (ІХС) та хронічну серцеву 

недостатність (ХСН) зростає щорічно і приводить до передчасної інвалідності, 

причому контингент хворих поступово «омолоджується».  

Останні роки характеризуються збільшенням технічних можливостей 

діагностики захворювань серцево-судинної системи, що потребує від медичного 

персоналу (насамперед медичних сестер) знання вимог щодо підготовки хворих 

до сучасних лабораторних та інструментальних досліджень. У повсякденну 

практику кардіологічних відділень упроваджено добовий моніторинг за 

допомогою стаціонарних і портативних датчиків, мікропроцесорні 

електрокардіографи з автоматизованими функціями управління і аналізу даних 

електрокардіограми (ЕКГ), що дозволяє реєструвати порушення серцевого 

ритму, виникаючі протягом доби, короткочасні пароксизмальні порушення 

серцевого ритму і провідності серця, які не виявляються при звичайному записі 

ЕКГ. Працюють спеціальні діагностичні центри, що надають консультативну 

допомогу медичним працівникам в розшифровці ЕКГ за допомогою 

телеметричного контролю. Широкого застосування набуло контрастне 

рентгенологічне дослідження вінцевих судин – коронароангіографія (дозволяє 

виявити локалізацію і ступінь стенозу коронарних артерій); ультразвукове 

дослідження серця у доплер-режимі (дає можливість визначити товщину стінки 

міокарду, стан клапанів, об'єм порожнин серця, швидкість кровотоку, оцінити 

скоротливу функцію міокарду). Все більшого значення для диференційної 

діагностики причин задишки (особливо при відсутності змін у фізикальних 

даних) набуває визначення в сироватці крові натрій-уретичного пептиду В-типу 

(BNP) та N-термінального (мозкового) пептид BNP (NT-proBNP), які є ранніми 

маркерами міокардіального стресу і дисфункції міокарду. 



В той же час, зберігають своє значення і прості методи дослідження: 

визначення пульсу за допомогою пальпації променевої артерії, вимірювання 

артеріального тиску, оцінка об’єктивного статусу хворого. 

1. Дослідження пульсу на променевій артерії 

Під час процедури пацієнт може сидіти (слід запропонувати пацієнту 

розслабити руку, при цьому кисть та передпліччя не повинні висіти) або лежати 

(рука також повинна бути розслабленою). Дослідження пульсу і його 

властивостей виконується за допомогою бімануальної пальпації променевих 

артерій за наступний алгоритмом: 

• притиснути II, III, IV пальцями кисті променеві артерії на руках пацієнта (І 

палець розміщується з тильного боку кисті), щоб відчути пульсацію артерії та 

оцінити її симетричність; 

• взяти годинник або секундомір, дослідити пульсацію однієї артерії 

протягом 30 с і провести підрахунок частоти пульсу (якщо пульс ритмічний – 

кількість пульсацій помножити на 2, якщо пульс не ритмічний – рахувати 

протягом 1 хв.); 

• притиснути артерію сильніше (до променевої кістки) і визначити 

напруження пульсу: якщо пульсування зникне при помірному натисканні – 

напруження добре, якщо пульсування не слабне – пульс напружений, якщо 

пульсування одразу зникло – напруження слабке; 

• не знімаючи пальців з артерії, припинити тиск і визначити, як швидко 

з’явиться пульсація: при хорошому наповненні пульсу пульсація відчувається 

зразу, при слабкому наповненні – через деякий час (якщо при цьому пульсація 

дуже слабка – пульс ниткоподібний). 

По закінченню процедури дослідження пульсу необхідно повідомити пацієнту 

результат дослідження і зробити запис в температурний лист (форма 004/о) або 

іншу медичну документацію. 

У здорової дорослої людини частота пульсу співпадає з кількістю серцевих 

скорочень і в стані спокою дорівнює 60-90 за 1 хв. Пульс понад 90 за 1 хв. 

називають тахікардію, а менше ніж 60 за 1 хв. – брадикардією. 



2. Вимірювання артеріального тиску 

Перед накладанням манжетки слід запропонувати пацієнту звільнити плече 

від одягу або (у разі вкрай тяжкого стану хворого чи відсутності в нього 

свідомості) зробити це самостійно. Не слід вимірювати артеріальний тиск (АТ) 

на руці з боку проведеної мастектомії, на слабкій руці пацієнта після інсульту та 

на паралізованій руці. 

Накласти манжетку на оголене плече пацієнта на 2-3 см вище від ліктьового 

згину (одяг не повинен стискати плече вище манжетки) і закріпити манжетку так, 

щоб між нею і плечем проходив лише один палець. Запропонувати пацієнту 

правильно покласти руку: в розігнутому стані долонею догори (якщо пацієнт 

сидить, попросити підкласти під лікоть стиснутий кулак кисті вільної руки). 

Протерти мембрану фонендоскопа спиртом, перевірити положення стрілки 

манометра відносно нульової відмітки шкали. Знайти місце пульсації плечової 

артерії в ділянці ліктьової ямки і поставити на це місце мембрану фонендоскопа. 

Закрити вентиль на груші (повернувши його вправо) і нагнітати повітря під 

контролем фонендоскопа до тих пір, поки тиск у манжетці за показниками 

манометра не перевищить на 20 мм рт. ст. той рівень, за якого зникають тони 

Короткова. Повернувши вентиль, почати випускати повітря з манжетки зі 

швидкістю 2 мм рт. ст. за 1 с, одночасно вислуховуючи фонендоскопом тони на 

плечовій артерії, і слідкувати за показниками шкали манометра. У момент 

виникнення над плечовою артерією перших звуків (тони Короткова) запам'ятати 

цифри на шкалі, що відповідають систолічному АТ. Продовжуючи випускати 

повітря, зафіксувати цифри на шкалі у момент послаблення або повного 

зникнення тонів Короткова, що буде відповідати рівню діастолічного АТ. 

Вимірювання повторюють ще 2 рази з інтервалом у 2-3 хвилини. 

При оцінці результату вимірювання артеріального тиску слід враховувати 

величину окружності плеча пацієнта. При вимірюванні на худорлявій руці АТ 

буде дещо нижчим, на повній – дещо вищим від дійсного. Значення систолічного 

АТ не потребує корекції при окружності плеча близько 30 см, а діастолічного – 

при окружності плеча 15-20 см. При величині окружності плеча 15-30 см 



рекомендується до показника систолічного тиску додати 15 мм рт. ст., при 

окружності 45-50 см – відняти від отриманого результату 25 мм рт. ст. 

По закінченню процедури вимірювання артеріального тиску слід повідомити 

пацієнту результати дослідження і зробити запис в температурний лист (форма 

004/о) або іншу медичну документацію. 

3. Догляд за хворими з хронічною серцевою недостатністю 

Догляд за хворими з хронічною серцевою недостатністю є важливою 

частиною комплексного лікування і реабілітації хворих із серцево-судинною 

патологією, головними ознаками якої є задишка, поява набрякового синдрому, 

болю у ділянці серця, серцебиття. 

Задишка при серцевій недостатності виникає в результаті порушення насосної 

функції серця, що призводить до виникнення застою крові в легенях, порушенню 

в них газообміну з розвитком гіпоксемії та гіперкапнії рефлекторного 

роздратування дихального центру вуглекислим газом. Задишка відчувається 

хворим як недолік повітря і утруднення дихання, виявляється прискореним 

диханням спочатку тільки при фізичному навантаженні, а потім і у стані спокою 

відповідно стадії серцевої недостатності. 

При вираженій задишці напівсидяче положення поліпшує стан хворого, тоді 

як горизонтальне положення буде призводити до виникнення і збільшення 

наявної задишки, завдяки чому хворі із ХСН ІІІ стадії вимушені проводити 

сидячи і напівсидячи, навіть під час сну. Щоб полегшити стан хворого при 

задишці, слід звільнити грудну клітку від стискуючого одягу, надати хворому 

напівсидяче положення, забезпечити приплив свіжого повітря, при необхідності 

– дати подихати киснем. 

Провідною клінічною ознакою хронічної серцевої недостатності є поява в 

хворих набрякового синдрому. Спочатку накопичення позаклітинної рідини 

може відбуватися приховано і затримку до 6 л рідини в організмі можна виявити 

при фізикальному обстеженні хворого. Про затримку і накопичення рідини в цей 

період можна судити по поступовому збільшенню ваги, зменшенню діурезу 

(створення та виділення сечі), переважанню нічного діурезу над денним 



(ніктурія), збільшенню швидкості всмоктування внутрішньошкірно введеного 

фізіологічного розчину в кількості 0,1 мл, негативному водному балансу. 

В нормі добовий діурез повинен складати близько 80% від прийнятої рідини; 

близько 20% рідини виводиться через шкіру, з потом, диханням, дефекацією. 

Розрахунок добового водного балансу відбувається за формулою: 

кількість сечі (за добу) 
Х 

100% 
кількість введеної 

рідини 

При результаті < 80% водний баланс розцінюють як негативний, що свідчить 

про наявність затримки рідини в організмі. 

Із часом і хворих з’являються набряки на стопах (спочатку – тільки ввечері і 

до ранку зникають, пізніше – наявні на протязі всієї доби), потім в підшкірній 

жировій клітковині гомілок, стегон, сідниць, живота, грудної клітки, верхніх 

кінцівок із розвитком тотального набряку (анасарки); може розвинутися асцит 

(накопичення рідини в черевній порожнині), гідроторакс (накопичення рідини в 

плевральній порожнині), гідроперикард (накопичення рідини в порожнині 

перикарду). Систематичний добовий облік діурезу і споживаної рідини у 

поєднанні зі щоденним зважуванням (якщо дозволяє стан хворого) дає 

можливість орієнтуватися щодо накопичення набряків або зменшення їх під 

впливом лікування. 

Пацієнта з тяжкими проявами серцевої недостатності (ІІ-Б і ІІІ стадії) 

необхідно зручно розмістити на ліжку (або в кріслі). Хворий повинен перебувати 

у ліжку, у якому підняте узголів’я. Досягти цього можливо при використанні 

функціонального ліжка, якщо такого немає –  на сітку звичайного ліжка потрібно 

поставити підголівник і зробити упор для ніг. У положенні сидячи або 

напівсидячи під ноги хворого встановлюють табуретку або стілець, що 

допоможе зменшити набряки нижніх кінцівок. Слід часто змінювати положення 

хворого в ліжку (якщо немає протипоказань) з метою профілактики пролежнів, 

розвитку застійної пневмонії і тромбозів. Пацієнтам із компенсованою ХСН 



рекомендується обов’язкова регулярна фізична активність (аеробні 

навантаження – ходьба, плавання) по 40-45 хв. не менше 5 разів на тиждень. 

Прицільну увагу слід приділяли харчуванню хворих і питному режиму. При 

вираженому набряковому синдромі хворим необхідно обмежити вживання 

рідини до 1 л на добу (більшу частину необхідно випивати у першу половину 

дня), кухонної солі – до 2-3 грам на добу (при відсутності набряків – до 5 грам 

на добу). Насичені жирні кислоти повинні складати <10% загальних 

енергетичних потреб організму, що досягається шляхом їх заміни 

поліненасиченими жирними кислотами. Харчування необхідно здійснювати 

невеликими порціями, 5-6 разів на добу, легкозасвоюваними продуктами, 

включаючи цільнозернові продукти, овочі, фрукти, рибу, а також продукти, що 

містять багато солей калію і кальцію (картопля, капуста, курага, інжир, 

шипшина). Медична сестра повинна спостерігати за тим, щоб хворий не 

порушував призначеного дієтичного харчування (включаючи перевірку 

отримуваних ним передач від родичів), дотримувався рекомендацій відносно 

обмеження солі і рідини. 

Слід піклуватися про те, щоб повітря в палаті було постійно свіжим 

(провітрювання палати – не менше 3 разів на добу), нормальної вологості і 

температури (20-22оС); при тяжкій гіпоксії – інгаляційне введення кисню.  

Вимірювання артеріального тиску, дихання і пульсу повинне проводитися за 

приписом лікаря, але не рідше одного разу на добу. Зважаючи на часті 

порушення функцій шлунково-кишкового тракту в хворих з ХСН (розвиток 

закрепів), потрібно стежити за регулярністю випорожнень кишківника. При 

закрепі, що триває більше 2-х діб, за рекомендацією лікаря необхідно поставити 

очисну клізму або дати проносне. Також у хворих із ХСН може погіршуватися 

апетит, тому медичній сестрі слід стежити за харчуванням хворого, знати, 

скільки він з’їдає, щоб своєчасно інформувати лікаря. Необхідно здійснювати 

ретельний догляд за шкірою та профілактику пролежнів (протирати шкіру 

розчином перманганату калію, 2% розчином камфорного спирту, допомагати 

хворому часто змінювати положення тіла). Недоцільно проводити підшкірні 



ін’єкції в ділянки набряків (препарат буде дуже повільно всмоктуватися, через 

прокол шкіри просочуватимуся набрякова рідина, що створить сприятливі умови 

для  виникнення і розвитку інфекції). 

4. Догляд за хворим при ішемічній хворобі серця 

Ішемічна хвороба серця у подавляючої більшості хворих (близько 90-97% 

хворих за даними досліджень) виникає внаслідок атеросклерозу коронарних 

артерій, провідними факторами ризику якого є вік понад 40-50 років, чоловіча 

стать (розвивається на 8-10 років раніше, ніж у жінок), спосіб життя 

(гіподинамія, куріння), генетична схильність, наявність супутніх захворювань і 

станів (ожиріння, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет). Тому при 

плануванні і здійсненні догляду за пацієнтами із будь-якою формою ІХС слід 

приділяти увагу модифікації способу життя і харчування хворого.  

Всім пацієнтам із стабільним перебігом ІХС рекомендують регулярне аеробне 

фізичне навантаження – прогулянки, дозовану ходьбу у середньому темпі (по 30-

45 хв. не менше 5 днів на тиждень), плавання, кардіо-тренування. Обов’язковою 

умовою корекції способу життя є порада пацієнтові припинити паління 

(включаючи і пасивне паління). Слід рекомендувати зменшити у харчовому 

раціоні загальне вживання жирів на 10% переважно за рахунок жирів тваринного 

походження (сир, яйця, масло, вершки, жирне м'ясо) і збільшити вживання 

рослинної олії, риби, птиці (без шкіри), морепродуктів, круп, овочів і фруктів (не 

менше 250-300 г щоденно). Також надати рекомендації щодо обмеження 

вживання кухонної солі < 5 г на добу (включаючи соління, копченості, ковбасні 

вироби). При надлишковій масі тіла та ожирінні рекомендувати обмежити 

вживання простих вуглеводів (солодощі, пшеничний хліб, солодкі фрукти, 

газовані напої, кондитерські вироби, морозиво, джеми, варення). Доцільно 

пояснити пацієнтами пацієнту важливість дотримання таких рекомендацій та їх 

важливу роль у лікуванні симптомів та покращенні прогнозу захворювання.  

При реалізації плану медсестринських втручань може виникнути необхідність 

підготувати хворого до інструментальних досліджень: велоергометрії (або 



тредміл-тесту), коронароангіографії, добового холтеровського моніторування 

ЕКГ. 

Підготовка хворого до функціональних тестів з навантаженням 

(велоергометрії, тредміл-тесту) включає наступні заходи: виключити паління, 

прийом їжі, кави і алкоголю за 3 години до проби; у день дослідження мають 

бути відсутні фізичні навантаження; проведення проби рекомендується в зручній 

для фізичних вправ одязі і взутті; з собою мати список препаратів, що 

приймаються хворим. 

 

При підготовці до коронароангіографії хворому рекомендується здійснити 

останній прийом їжі ввечері напередодні ангіографії (або не пізніше, ніж за 6-8 

годин до дослідження); у місці установки катетера (пахова область або 

передпліччя) повинні бути поголені волосся; протягом 2-3 днів до дослідження 

приймати достатню кількість рідини (для попередження ураження нирок). 

 

Добове холтерівське моніторування ЕКГ відноситься до методу 

електрофізіологічної інструментальної діагностики серця і являє собою тривалу 

реєстрацію ЕКГ (24-38 годин) за допомогою портативних пристроїв при 

звичайному способі життя обстежуваного. При підготовці хворого до 

холтеровського моніторування ЕКГ пацієнту рекомендується прийняти душ, 

тому що після установки електродів протягом 24 (48) годин не можна буде 



приймати водні процедури; чоловікам слід видалити волосяний покрив з 

передньої поверхні грудної клітки для кращого контакту електродів зі шкірою.  

 

Холтерівське моніторування ЕКГ не заміняє навантажувальні тести (ВЕМ, 

тредміл), але в окремих випадках може бути використаний як альтернатива їм. 

Типовим клінічним проявом ІХС є розвиток стабільної стенокардії (напад 

позагрудинної болі стискаючого, давлючого, пекучого характеру, тривалістю 3-

5 хвилин, що виникає під час фізичного або емоційного навантаження ). Під час 

нападу стенокардії слід заспокоїти пацієнта, забезпечити йому фізичний спокій: 

зручно всадити на стілець або (при необхідності) розмістити в ліжку, 

забезпечити доступ свіжого повітря, дати сублінгвально нітрогліцерин короткої 

дії сублінгвально (у вигляді таблеток або аерозолю – ізо-мік, нітро-мік, 

нітромінт), при виникненні головного болю на тлі прийому нітрогліцерину – 

дати сублінгвально таблетку валідолу. При відсутності ефекту протягом 10-15 

хвилин – викликати лікаря.  

Тривалий напад стенокардії (більше 20 хвилин), що не купується прийомом 

нітратів і супроводжується наростаючим відчуттям страху смерті, задишкою, 

вираженою слабкістю і пітливістю хворого слід розцінювати як ймовірний 

розвиток гострого інфаркту міокарду. Амбулаторна невідкладна допомога буде 

включати негайне повідомлення лікаря про стан хворого, забезпечення суворого 

ліжкового режиму (хворого слід укласти в ліжко з припіднятим головним 

кінцем), не допускати самостійного пересування пацієнта, заспокоїти хворого 

(при необхідності дати седативні препарати за призначенням лікаря), 

знеболювальні засоби (нітрогліцерин 3х-кратно з інтервалом 5 хвилин – за 

призначенням лікаря), при сатурації крові < 95% – налагодити оксигенотерапію 

(інгаляцію зволоженим киснем проводять за допомогою маски або через носовий 



катетер зі швидкістю 3-5 л/хв.) і викликати бригаду швидкої медичної допомоги. 

Догляд за хворими з інфарктом міокарду буде включати спеціальні умови для 

транспортування такого пацієнта, яке здійснюється бригадами швидкої 

допомоги, що мають спеціальне оснащення для надання невідкладної допомоги 

при розвитку ускладнень. Під час надходження до стаціонару хворих відразу ж 

прямують у відділення, не здійснюючи санітарної обробки. Хворих з гострим 

інфарктом міокарду госпіталізують у спеціалізовані інфаркті відділення з 

палатами інтенсивної терапії або (при розвитку життєзагрозливих ускладнень) у 

відділення інтенсивної терапії. Перші декілька днів хворі перебувають на 

суворому ліжковому режимі, тому потребують ретельного догляду, включаючи 

забезпечення психічного і фізичного комфорту, контролю за станом ліжка, 

своєчасної зміни натільної і постільної білизни, догляду за шкірою з 

профілактикою пролежнів, подачу судна та сечоприймача, динамічного 

спостереження за функціональним станом дихальної та серцево-судинної 

системи (частота дихання, сатурація кисню, артеріальний тиск, дослідження 

пульсу).  

Для пацієнтів із гострим інфарктом міокарду необхідно створити умови для 

повноцінного сну, тому на цей час забороняються усі види прибирання. Зміна 

натільної і постільної білизни проводиться з обережністю, щоб запобігти будь-

якому фізичному навантаженню хворого. Необхідно слідкувати за регулярним 

(не рідше 1 разу за 2 доби) спорожненням кишківнику, особливо у осіб старечого 

і похилого віку. Шкіру хворого щодня слід протирати теплою водою, 

дезінфікуючим розчином, камфорним спиртом; під крижі (для профілактики 

пролежнів) підкладають гумове надувне коло, накрите пелюшкою. В перші дні 

хворого годують невеличкими порціями, щоб запобігти переїдання; з раціону 

виключають всі страви, що викликають метеоризм (здуття живота піднімає 

діафрагму і утруднює роботу серця, що може погіршити стан хворого). При 

виникненні будь-яких змін у стані хворого необхідно одразу інформувати лікаря. 

Медична сестра, виконуючі призначення лікаря, повинна слідкувати за реакцією 



хворого на медикаментозну терапію, щоб своєчасно відстежити виникнення 

можливих побічних дій або реакцій на введення ліків.  

Реабілітація хворих з гострим інфарктом міокарду з першого дня 

захворювання відбувається під контролем медичної сестри. Основним завданням 

реабілітації є максимальне відновлення функцій організму і створення 

оптимальних умов для відновлення працездатності пацієнта. Під час реабілітації 

потрібно брати до уваги фізичні, психологічні і соціально-економічні фактори.  

Реабілітацію хворого потрібно починати якомога раніше після поступлення в 

стаціонар і продовжувати протягом наступних тижнів і місяців. Під час 

госпіталізації потрібно обговорити з пацієнтами та їх близькими можливі 

причини ішемічної хвороби серця і надати індивідуалізовані поради щодо 

принципів раціонального харчування, контролю маси тіла, відмови від паління, 

доцільності дозованих фізичних навантажень, поступового повернення до 

виконання сімейних обов’язків та побутового навантаження. Доцільно 

проводити бесіди з хворим та його родичами про обов’язкову прихильність до 

виконання рекомендацій лікаря, вселяти в хворого віру в успішний результат 

захворювання. 

Досить часто хворі з ІХС скаржаться на серцебиття або перебої, «завмирання» 

в роботі серця, що зумовлено порушенням серцевого ритму; напади раптового 

серцебиття, що характерні для пароксизмальної тахікардії. При виникненні 

вищевказаних скарг хворого заспокоюють, надають йому положення 

напівсидячи, забезпечують доступ свіжого повітря, забезпечують тишу і спокій 

в палаті, дають випити 20-30 крапель корвалолу або 15-20 крапель валокордину; 

якщо стан хворого не покращується – слід викликати лікаря.  

5. Догляд за хворим з артеріальною гіпертензією 

Підвищення артеріального тиску (вище 140/90 мм рт. ст.) носить назву 

артеріальної гіпертензії (АГ). Даний патологічний стан розвивається внаслідок 

комплексних порушень складних механізмів регуляції артеріального тиску 

(вегетативних, нейро-гуморальних, гормональних, електролітних) і може буди 

самостійним захворюванням (гіпертонічна хвороба) або синдромом при 



захворюваннях нирок, судин, ендокринної. Стійке тривале підвищення 

артеріального тиску супроводжується розвитком структурних змін в різних 

органах і системах організму (серцево-судинній системі, нирках, центральній 

нервовій системі, головному мозку, на очному дні) і вимагає постійного 

систематичного медикаментозного лікування. 

При спостереженні і догляді за хворими, страждаючими на артеріальну 

гіпертензією, велику увагу необхідно приділяти дотриманню вимог і правил 

лікувально-охоронного режиму, оскільки різноманітні нервово-психічні 

чинники, негативні емоції, недостатній сон, депресивні стани надають 

несприятливий вплив на перебіг захворювання і можуть провокувати розвиток 

гіпертонічної кризи. Цифри артеріального тиску, отримані при щоденному 

вимірюванні (в деяких випадках артеріальний тиск визначають кілька разів в 

день), обов’язково фіксують в медичній документації (амбулаторній картці), 

вносять до температурного листка картки стаціонарного хворого.  

При здійсненні догляду за пацієнтом з артеріальної гіпертензією особливу 

увагу слід приділяти модифікації способу життя: проводити бесіди про відмову 

від паління, зловживання алкоголем, нормалізацію маси тіла, необхідність 

регулярного дозованого аеробного фізичного навантаження. У харчовому 

раціоні хворих з артеріальною гіпертензією доцільно обмежити вміст 

куховарської солі до 3–5 грамів на добу, вживання рідини до 1,5-2 л на добу; 

зменшити вміст тваринного жиру в харчуванні за рахунок збільшення вживання 

рослинної олії, щоденно вживати овочі та фрукти (не менше 300 г на добу). 

Доцільно проводити бесіди з хворим і його близькими про необхідність 

придержуватися всіх рекомендацій лікаря (як порад зі зміни способу життя, так 

і обов’язкового постійного прийому призначеного медикаментозного лікування). 

Для підвищення прихильності хворого до лікування слід надати пацієнту 

інформацію про його захворювання; фактори, будуть сприяти швидкому 

прогресуванню АГ і розвитку ускладнень, пояснити мету застосування кожного 

з призначених лікарських засобів та їх прогностичне значення щодо тривалості і 

якості життя пацієнта. 



Різке підвищення артеріального тиску, що супроводжується погіршенням 

самопочуття і стану хворого (сильним головним болем, запамороченням, 

нудотою, блювотою, виникненням болю в області серця, в деяких випадках – 

розвитком задишки) називається гіпертонічним кризом. Провідною причиною 

розвитку гіпертонічної кризи у хворих на артеріальну гіпертензію є припинення 

ними призначеного медикаментозного лікування після поліпшення самопочуття 

і нормалізації артеріального тиску. Розвиток гіпертонічної кризи у хворого може 

привести до виникнення ускладнень АГ: порушення мозкового кровообігу, 

гострого інфаркту міокарда, тяжких порушень ритму серця, розшарування 

аневризми аорти, відшарування сітківки, гострої ниркової недостатності. 

При виникненні в хворого ознак гіпертонічної кризи необхідно надати йому 

повний фізичний і психічний спокій, покласти у ліжко з припіднятим 

підголівником, виміряти АТ і викликати лікаря; доцільно зробити гарячі або 

гірчичні ніжні ванни, покласти прохолодний компрес до голови; слід уточнити, 

коли останній раз хворий приймав гіпотензивні засоби. Лікарські засоби 

(внутрішньом’язово або внутрішньовенно) медична сестра вводить хворому за 

призначенням лікаря. Внутрішньовенне введення гіпотензивних засобів 

необхідно виконувати дуже повільно, під постійним контролем артеріального 

тиску. Після цього хворі залишаються в ліжку протягом 1,5–2 години, оскільки 

при спробі встати може виникнути різке падіння артеріального тиску 

(ортостатичний колапс). 

6. Догляд за хворим із гострою серцевою недостатністю 

Гостра серцева недостатність розвивається внаслідок порушення скоротливої 

здатності міокарда, зменшення систолічного і хвилинного об’єму серця. 

Найчастіше в клінічній практиці виявляється гостра лівошлуночкова 

недостатність: серцева астма і набряк легень. 

Серцева астма проявляється виникненням нападу інспираторної задишки або 

ядухи, що найчастіше виникає в хворих у горизонтальному положенні, в нічні 

години. Під час нападу хворий приймає вимушене положення: пацієнт сидить в 

ліжку, опустивши ноги, упирається руками у ліжко, голова нахилена вперед; 



може з’являтися сухий або малопродуктивний кашель. При розвитку нападу 

серцевої астми необхідно надати хворому зручне напівсидяче положення (для 

хворого з гострим інфарктом міокарду – напівлежаче положення з припіднятим 

головним кінцем), накласти джгути на кінцівки (щоб зменшити повернення 

венозної крові до серця), почати оксигенотерапію зволоженим киснем і 

викликати лікаря. 

 Набряк легенів – це накопичення серозної рідини в інтерстиціальній тканині 

легень або в альвеолах. Найчастіше набряк легень розвивається в хворих вночі 

(під час сну), або вдень під час значного фізичного навантаження. Провідними 

симптомами набряку легень є швидко прогресуюча інспіраторна задишка, ядуха, 

тахіпное (до 30-40 за хвилину), клекочучи дистанційні хрипи, набухання шийних 

вен, частий кашель із виділенням великої кількості світло-рожевого пінистого 

харкотиння. Тривалість нападу – декілька годин. 

Догляд за хворим із набряком легень здійснюється безперервно, цілодобово. 

Медичній сестрі необхідно спостерігати за ритмом дихання хворого, 

параметрами гемодинаміки (пульсом, артеріальним тиском), виразом і кольором 

обличчя, поведінкою і свідомістю хворого. При будь-яких змінах у стані хворого 

– одразу доповідати лікарю. Важливим є забезпечення нормального діурезу: 

якщо пацієнт самостійно не може випорожнити сечовий міхур, застосовують 

катетер. Обов’язковим компонентом догляду за хворим є налагодження 

оксигенотерапії зволоженим киснем з піногасниками через носову канюлю або 

носовий катетер. За призначенням лікаря внутрішньовенно вводяться петльові 

діуретики, нітрати, за необхідності – наркотичні анальгетики (морфін). Пацієнта 

не можна транспортувати до повного купірування набряку легень. 

7. Догляд за хворим із гострою судинною недостатністю 

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок) виникає при 

зменшенні  кількості циркулюючої крові у результаті крововтрати, зневоднення 

і як наслідок гострого збільшення ємності судинного русла в результаті 

швидкого зниження судинного тонусу. Провідними клінічними ознаками гострої 

судинної недостатності є поява в хворого блідості шкіри, акроцианозу, 



похолодання кінцівок, гіпотермії, холодного поту, ниткоподібного пульсу, 

тахікардії, гіпотензії, порушення свідомості (при шоці – ознаки загальмованості 

нервової системи, при колапсі – затьмарення свідомості, при непритомності –

короткочасна втрата свідомості).  

Непритомність розвивається у результаті транзиторної гіпоксії головного 

мозку, триває від декількох секунд до декількох хвилин (дуже рідко до 10-15 хв.) 

і у більшості випадків виникає раптово, але іноді їй може передувати 

короткочасний (від декількох секунд до 1-3 хв.) напівнепритомний стан: різка 

загальна слабкість, запаморочення, потемніння в очах, поява «мушок» перед 

очима, нудота, посилена пітливість. При наданні невідкладної допомоги 

пацієнту його слід покласти в горизонтальне положення з припіднятими ногами 

(щоб забезпечити приток крові до головного мозку); забезпечити доступ свіжого 

повітря, звільнити від тісного одягу (розстібнути комір, послабити ремінь); 

обприскати лице і груди холодною водою, зігріти ноги грілками, розтерти тіло 

рушником; дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом; якщо 

дозволяють умови – дати випити гарячого чаю чи кави% при неефективності 

перелічених заходів – внутрішньовенно ввести 1 мл 10% кофеїну та/або 20 мл 

40% розчину глюкози (за призначенням лікаря). Не слід поспішати піднімати 

пацієнта до повної нормалізації самопочуття і параметрів гемодинаміки. 

Колапс – це більш важка форма гострої судинної недостатності, що 

характеризується падінням судинного тонусу, ознаками гіпоксії головного мозку 

і пригніченням життєво важливих функцій організму з боку серцево-судинної, 

нервової, дихальної системи, функції нирок і гемостазу. Діагностується за 

наявністю в хворого вираженої загальної слабкості, запаморочення, 

загостреності рисів обличчя, різкої блідості шкірних покривів з холодним 

липким потом, холодними на дотик кінцівками, появою тіні навколо очей, 

розширення зіниці, пацієнт затьмарений (лежить нерухомо, відповіді на 

запитання «неохочі», ледве чутні); поверхневе прискорене дихання, часто – 

відсутність пульсу на променевій артерії, гіпотензія (АТ < 90/60 мм рт. ст.), 

глухість тонів серця, зниження діурезу. 



Медсестринський догляд при колапсі включає наступне: 

• покласти пацієнта в горизонтальне положення з трохи опущеною головою 

і піднятими ногами; 

• обкласти нижні кінцівки теплими грілками і накрити теплою ковдрою; 

• забезпечити доступ свіжого повітря, звільнити від тісного одягу; 

• налагодити інгаляцію зволоженого кисню; 

• за призначенням лікаря ввести внутрішньовенно повільно 1 % розчин 

мезатону (0,3-0,5 мл) або 0,2 % розчину норадреналіну (0,5-1 мл) або 1 мл 10 % 

розчину кофеїну на 10 мл 0,9% фізіологічного розчину NaCl. 

При догляді за хворим медичній сестрі дуже важливо не пропустити перші 

ознаки розвитку колапсу, щоб своєчасно повідомити лікаря і надати хворому 

адекватну допомогу. Хворий нетранспортабельний, його госпіталізація або 

переведення в інше відділення (за показаннями) можливі тільки після виведення 

пацієнта із стану колапсу. 

Кардiогенний шок виникає внаслідок значного зниження насосної функції 

серця, супроводжується виснаженням життєво важливих функцій організму і 

може привести до смерті через критичне зменшення капілярного кровообігу. 

Найчастіше виникнення кардіогенного шоку ускладнює у першу добу перебіг 

гострого інфаркту міокарда і є причиною летальності 80-90% цих хворих. При 

шоці і хворого виникає різка блідість із мармуровістю шкірних покривів, 

гіпотермія, липкий холодний піт; часте поверхневе утруднене дихання з 

застійними явищами у малому колі кровообігу і загрозою розвитку набряку 

легень; пульс ниткоподібний, може виявлятися лише на крупних магістральних 

судинах; аритмія, тахікардія, гіпотензія (АТ < 80/50 мм рт. ст.). При розвитку 

шокового стану медичній сестрі необхідно терміново викликати лікаря, надати 

повний психічний і фізичний спокій пацієнту, швидко забезпечити 

внутрішньовенний доступ для виконання призначень лікаря, постійно проводити 

спостереження за пульсом пацієнта, частотою і ритмом дихання, рівнем АТ, 

змінювати натільну і постільну білизну, надавати допомогу в харчуванні, 

проводити профілактику пролежнів, стежити за фізіологічними відправленнями 



і добовим діурезом, за необхідністю ставити очисні клізми і проводити 

катетеризацію сечового міхура. 

 

Тестові завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу 

1. Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному 

відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра досліджує пульс. 

Пульс регулярний, частота складає 98/хв. Як охарактеризувати такий пульс? 

A Аритмія  

B Брадикардія  

C Тахікардія * 

D Напружений  

E Повний  

2. У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює 

слизову оболонку шлунку. Про які особливості прийому препарату повинна 

проінформувати пацієнта медична сестра? 

A Приймати під час їжі  

B Приймати після їжі * 

C Приймати натще  

D Приймати у проміжках між їжею  

E Приймати за 30 хвилин перед сном  

3. Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив 

досліджувати пульс кожні три години і доповідати дані досліджень. Які 

властивості пульсу повинна визначити медична сестра? 

A Частоту, висоту, напруження  

B Висоту, швидкість, ритм  

C Пульсові коливання, наповнення 

D Частоту, ритм, напруження, наповнення * 

E Напруження, швидкість, пульсові коливання  



4. Пацієнту, 46 років, з серцево-судинною недостатністю для зменшення 

набряків лікар призначив сечогінний препарат. Яким методом медична сестра 

може контролювати ефективність дії призначеного препарату?  

A Визначити співвідношення між денним та нічним діурезом  

B Визначити добовий діурез * 

C Визначити нічний діурез 

D Визначити кількість рідини, введеної за добу  

E Визначити кількість виділеної сечі кожні 3 години  

5. Пацієнту 76 років, з хронічною серцевою недостатністю, який страждає на 

закрепи, лікар призначив гіпертонічну клізму. Медична сестра пояснює пацієнту 

мету застосовування клізми: 

A Підозра на кишкову непрохідність  

B Введення лікарських речовин  

C Компенсація великої втрати рідини  

D Запальні і виразкові процеси товстої кишки  

E Випорожнення кишок під час атонічних закрепів * 

6. В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який 

поскаржився на задишку. Який із заходів найпростішої фізіотерапії повинна 

застосувати медсестра? 

A Оксигенотерапію * 

B Вакуумтерапію 

C Гірудотерапію 

D Бальнеотерапію 

E Аутогемотерапію 

7. Медична сестра при здійсненні медсестринського процесу навчає пацієнта 

та його родичів техніці визначення водного балансу в домашніх умовах. При 

визначенні водного балансу необхідно буде підрахувати: 

A Співвідношення кількості виділеної сечі до кількості вжитої рідини за добу* 

B Тільки кількість вжитої рідини за добу  

C Тільки кількість виділеної сечі за добу  



D Тільки кількість рідини, введеної парентерально  

E Тільки кількість сечі, виділеної за день  

8. Складаючи план медсестринських втручань для пацієнта з хронічною 

серцевою недостатністю, медична сестра запланувала навчання пацієнта 

дієтотерапії. Які рекомендації необхідно дати пацієнту? 

A Виключити вуглеводи  

B Механічно щадна дієта 

C Термічно щадна дієта  

D Обмеження рідини і солі * 

E Обмежити цукор та білки тваринного походження  

9. У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю в стадії декомпенсації 

визначено: ЧСС 140/хв., а пульс 66/хв. Назвіть медичний термін цієї патології: 

A Дефіцит пульсу * 

B Тахікардія  

C Брадикардія  

D Миготлива аритмія  

E Екстрасистолія  

10. У хворого діагностовано набряк легень. Яким засобом доцільно 

зволожувати кисень для проведення оксигенотерапії?  

A Дистильованою водою  

B Розчином фурациліну  

C Розчином етилового спирту * 

D Розчином калію перманганату  

E Фізіологічним розчином 

11. Хворий скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що відчув хворий 

після швидкого зниження температури. Об’єктивно шкіра і видимі слизові 

оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення 

виникло у пацієнта: 

A Непритомність  

B Колапс * 



C Шок  

D Кома  

E Марення 

12. У хворого Я., 60 р., раптово виник стискуючий біль за грудиною і в ділянці 

серця з іррадіацією під ліву лопатку. Які з наведених засобів може призначити 

хворому медична сестра? 

A Холодний компрес  

B Компрес з камфорного спирту 

C Вдихання нашатирного спирту 

D Настойка валеріани 

E Валідол, нітрогліцерин * 

13. Пацієнт С., 26 р., в присутності якого медична сестра виконувала ін’єкцію 

іншому пацієнту, поскаржився на слабкість і запаморочення та раптово 

знепритомнів. Як розпочне допомогу медична сестра при непритомності: 

A Забезпечить сидяче положення  

B Зробить ін’єкцію кордіаміну 

C Використає холодну воду 

D Зігріє кінцівки грілками 

E Надасть пацієнтові горизонтальне положення з припіднятими ногами та 

звільнить від тісного одягу * 

14. Сімейна медсестра при проведенні II етапу медсестринського процесу у 

пацієнта з серцевою астмою формулює та класифікує проблеми. Яка проблема 

буде пріоритетною? 

A Напад ядухи * 

B Біль в грудній клітці  

C Загальна слабкість 

D Вологий кашель  

E Сухий кашель 

15. Медична сестра доглядає хворого з хронічною серцевою недостатністю. 

Яка проблема буде характерна для цього стану?  



A Набряк обличчя  

B Набряки нижніх кінцівок * 

C Підвищення температури  

D Крововиливи на шкірі  

E Пітливість  

16. Хворому К., що обстежується для уточнення причини артеріальної 

гіпертензії, лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Медична сестра 

пояснює пацієнту, що сечу слід зібрати наступним чином: 

A Всю порцію сечі  

B Кінцеву порцію сечі 

C Початкову порцію сечі 

D Середню порцію сечі * 

E Зібрану сечу за добу 

17. При проведенні ЕКГ у хворого з аритмією, медичною сестрою були 

накладені основні електроди: права рука – жовтий, ліва рука – червоний, ліва 

нога – зелений, права нога – чорний. Які треба змінити положення електродів? 

A Змінити електроди на ногах  

B Змінити електроди на руках * 

C Змінити електроди на правій руці і правій нозі 

D Змінити електроди на лівій руці і лівій нозі 

E Змінити електроди на правій руці і лівій нозі 

18. У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з 

діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної 

терапії та догляду. При плануванні заходів медсестринської допомоги пацієнту 

Вашим першочерговим завданням буде: 

A Забезпечити повний фізичний та психічний спокій * 

B Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою 

C Спостереження за пульсом, артеріальним тиском 

D Годування пацієнта та догляду за порожниною рота 

E Слідкувати за фізіологічними відправленнями 



19. У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився 

артеріальний тиск, з’явився біль в потилиці, миготіння “мушок” перед очима, 

нудота. Об’єктивно: АТ 260/100 мм рт. ст., пульс 120/хв., ритмічний. Шкіра 

волога, гіперемія обличчя. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A Інфаркт міокарду  

B Стенокардія 

C Гостре порушення мозкового кровообігу 

D Гіпертонічна криза * 

E Гостра лівошлуночкова недостатність 

20. У пацієнта, 67 р., хронічна серцева недостатність. ЧД в спокої – 28 за хв. 

Яке положення треба надати пацієнту для полегшення задишки? 

A Лежаче на спині  

B Лежаче на животі  

C Лежаче на лівому боці  

D Лежаче на правому боці  

E Напівсидячи з опущеними ногами * 
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