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Вступ. Захворювання з інфекційною етіологією на сучасному етапі 

залишаються однією з основних причин звернення населення за медичною 

допомогою, найважливішою причиною тимчасової непрацездатності, становлять 

майже десяту частину від усіх випадків госпіталізації. Сьогодні відбулися суттєві 

зміни в структурі інфекційних хвороб: стали переважати вірусні інфекції, 

з’явилися нові, деякі з яких набули пандемічного поширення (ВІЛ-інфекція, 

гепатит С, коронавірусна інфекція), почастішали випадки завізних ендемічних і 

природно-осередкових хвороб. Тому знання інфекційної патології та особливостей 

догляду за такими хворими є необхідним складником підготовки медичних сестер 

різного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Сестринська справа – це спеціальна наука та професія, яка орієнтована на 

пацієнта та має основною метою зміцнення здоров’я населення, здійснення 

догляду та полегшення страждань хворої людини, сприяння її реабілітації.   

Загальний догляд за хворими, у т.ч. і з інфекційними хворобами, є 

невід'ємною частиною медицини. Він являє собою комплекс заходів, спрямованих 

на полегшення фізичного стану пацієнта й забезпечення успіху лікування та 

прогнозу на видужання. Догляд за хворими перш за все передбачає заходи:  

1) створення гігієнічного оточення навколо хворого;  

2) виконання призначень лікаря;  

3) проведення різноманітних профілактичних та лікувальних процедур;  

4) надання допомоги під час їди, при фізіологічних відправленнях; 

5) профілактика ускладнень (пролежнів, гіпостатичної пневмонії тощо);  

6) проведення діагностичних маніпуляцій (шлункове, дуоденальне зондування, 

збирання біоматеріалу для лабораторного дослідження);  

7) спостереження за функціонуванням усіх органів та систем організму;  

8) надання невідкладної долікарської допомоги; полегшення фізичних 

страждань пацієнта;  



10) позитивний психологічний вплив на пацієнта, підтримування віри в 

одужування;  

11) ведення медичної документації.  

Значення догляду за хворими важко переоцінити. Нерідко успіх лікування і 

прогноз захворювання цілком визначається якістю догляду. Таким чином, догляд 

за хворими є обов'язковим складником усього процесу лікування, який 

безпосередньо впливає на його ефективність.  

Уважне, чуйне та доброзичливе ставлення медичного персоналу зміцнює віру 

хворого у швидке поліпшення стану та видужання. Саме таке ставлення до 

хворого є професійним обов’язком медичного працівника й в першу чергу 

медичної сестри. 

Основні обов’язки палатної медичної сестри інфекційного відділення: 

 доглядати за хворими і стежити за їх станом, температурою тіла, 

фізіологічними відправленнями та сном; 

 своєчасно і чітко виконувати призначення лікуючого та чергового лікарів; 

 контролювати дотримання хворими призначеної дієти й режиму, сприяти 

цьому, про порушення доповідати старшій медичній сестрі або лікареві; 

 негайно повідомляти лікаря про погіршання стану хворого; 

 надавати невідкладну допомогу хворому до прибуття лікаря; 

 берегти спокій хворих і своїми діями та словом зміцнювати їх віру у 

видужання; 

 підтримувати протиепідемічний режим у палаті та відділенні; 

 акуратно вести медичну документацію; берегти майно лікарні; 

 керувати роботою молодшого медичного персоналу; 

 про появу у пацієнта нових ознак хвороби треба негайно повідомити 

лікуючого лікаря або завідувача відділення. 

Палатна медична сестра переважно обслуговує хворих декількох палат або 

боксів, що розташовані поряд. Її робоче місце знаходиться в коридорі. Воно 



оснащене письмовим столом, кріслом, шафою і тумбочкою. В ящиках столу 

(тумбочки) зберігається медична документація, у шафі – термометри, шпателі, 

шприци, стерилізатор, добовий запас медикаментів. Дверцята меблів повинні 

закриватися на ключ. Для надання невідкладної допомоги відділення оснащене 

аптечкою з набором необхідних медикаментів згідно з регламентованим списком 

(адреналін, норадреналін, мезатон, еуфілін, строфантин, кордіамін, кофеїн, 

преднізолон, реополіглюкін тощо). 

Особливому контролю підлягає зберігання і використання наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, які віднесені до списку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України. На постах дозволяється зберігати їх у 

замкнених вогнетривких сейфах або металевих шафах, надійно прикріплених до 

підлоги чи стіни. Перелік таких постів визначається і затверджується наказом 

головного лікаря закладу. Ключі зберігаються в уповноваженої матеріально-

відповідальної особи. Предметно-кількісний облік ведеться в журналі, що 

пронумерований, прошнурований і завірений круглою печаткою та підписом 

головного лікаря або завідувача відділення. 

На сестринський пост ліки та інструменти видає старша медична сестра. 

Чергова медсестра повинна пересвідчитись в їх якості, розписатись за одержані 

для конкретних хворих наркотичні та сильнодіючі препарати. 

Палатна медсестра відповідає за збереження і оформлення медичної 

документації. Зокрема, вона оформляє температурні листи, підклеює аналізи і 

вкладні листи в карту стаціонарного хворого, робить відмітки про отримані 

хворим ліків і відзначає виконані маніпуляції в листку призначень, веде зошит 

призначень хворим, складає порційник на харчування, виписує вимогу на 

отримання ліків, веде журнал їх витрат, заповнює направлення в клініко-

діагностичну лабораторію. 

Правила вимірювання температури, обробка термометрів. Підвищення 

температури тіла (гарячка) належить до основних клінічних проявів багатьох 



інфекційних хвороб, може свідчити про розвиток ускладнення, має діагностичну 

цінність. Тому до вимірювання температури треба ставитись як до важливого 

методу обстеження хворого. Її вимірюють ртутним термометром 2 рази на день: 

натще – з 6 до 8 год і перед вечерею – з 16 до 18 год. Типове місце виміру – 

пахвова ямка. Перед вимірюванням її треба витерти насухо від поту. За вказівкою 

лікаря нерідко температуру визначають кожні 2-3 год (наприклад, при сепсисі), 

вдаються до вимірювання в паховій складці, ротовій порожнині, прямій кишці. У 

нормі температура в пахвовій ямці становить 36-37 °С, що на 0,5-0,8 °С нижче, 

ніж слизових оболонок. При вимірюванні температури в прямій кишці хворого 

кладуть на бік, резервуар термометра змащують вазеліном та уводять за сфінктер 

відхідника. Через 5 хв визначають показник термометра і дані вносять у 

температурний листок. 

На вимірювання температури ртутним термометром треба потратити 8-10 хв. 

Тому при масових обстеженнях спочатку орієнтовно визначають температуру за 

допомогою термометра «Термотест» - до чола прикладають індукторну полімерну 

пластинку; при температурі 36-37 °С на ній зеленим кольором засвітиться літера N 

(норма), а при вищій температурі - літера F (febris - гарячка). Особам, в яких вона 

виявилась підвищеною, визначають рівень температури за допомогою ртутного 

термометра. 

Вимірювати температуру тіла після їжі не бажано, оскільки вона буде 

дещо вищою. Використані медичні термометри замочують в 1 % розчині 

хлораміну на 30 хв або в 3 % розчині перекису водню на 80 хв, ополіскують у воді 

та протирають насухо. Після вимірювання температури в прямій кишці медичний 

термометр замочують у 3 % розчині хлораміну на 1 год, знежирюють, промивають 

водою та висушують серветкою.  

До основних симптомів інфекційних захворювань, окрім гарячки, відносять:  

* ознаки загальної інтоксикації на початку багатьох інфекційних хвороб, а саме 

різні ступені головного болю, слабкість, нездужання, відсутність апетиту, 



часткова або повна втрата працездатності, ломота в тілі, біль у м’язах та суглобах 

(великих або дрібних), порушення сну, можлива пітливість, свербіж тощо; 

* диспепсичні ознаки – біль у животі, нудота, здуття кишківника (метеоризм), 

повторне блювання (гастритичне, церебральне), пронос тощо; 

* запалення дихальних шляхів – нежить і кашель (сухий, вологий), нападки 

кашлю різної інтенсивності, наявність мокротиння, задишка, біль у грудній клітці, 

біль у горлі, запалення піднебінних мигдаликів тощо; 

* збільшення лімфатичних вузлів, жовтяниця (забарвлення склер та шкіри), 

потемніння сечі, посвітління випорожнень, збільшення печінки та селезінки, 

гіперестезія шкіри та ін. 

З часом одні симптоми зникають, а інші з’являються. Мінливість симптоматики, 

її розмаїтість вимагають від медичних працівників, у т.ч. медичних сестер 

зосередженого спостереження за динамікою стану хворого, систематичного 

опитування пацієнта та його огляду лікарем. 

Умови перебування інфекційних хворих у відділенні. Для палатної 

медсестри основним обов’язком є догляд за хворим. Для хворого є необхідним 

створити умови перебування, які будуть сприяти одужанню. Палата повинна бути 

якісно прибрана, систематично провітрюватися, повинна підтримуватися тиша. 

Медичному персоналу не дозволяється створювати шум та голосно розмовляти на 

території відділення. Спокій та тиша необхідні всім хворим, більш за все цього 

потребують пацієнти з нейроінфекціями. Для цих хвороб є характерним 

підвищена чутливість до подразників (гіперестезія шкіри), вразливість до світла і 

звуків (відповідно фото- та акузофобія).  Сторонній гучний шум, сміх, голосна 

розмова, пересування предметів, гучне зачинення дверей, крик, посилюють 

страждання хворих і навіть можуть призвести до виникнення ускладнень. Хворі з 

високою температурою часто бувають нервозні, пригнічені, схильні до капризу та 

негативізму. До скарг та забаганок хворого слід ставитися терпляче, вміти 

контролювати відчуття власної роздратованості. 



Ліжко та постіль хворого повинні бути зручними, матрац гладким та пружним, 

простирадло та наволочки – без складок. Постільну білизну повинні міняти 1 раз 

на тиждень, при значному забруднені змінюють негайно. Білизна не має бути 

холодною або вологою. При своєчасній заміні білизни у хворих виникають гарні, 

приємні емоції, підвищений настрій, усвідомлення того, що за ними опікуються. 

 Важкохворим,  хворим без свідомості, при нетриманні калу та сечі під ділянку 

тазової частини кладуть медичну гігієнічну клейонку і поверх неї м’яку пелюшку. 

Це правило дає змогу зберегти сухою постіль (матрац, простирадло). Для 

переодягання хворого у гарячковий період треба підігріти чисту білизну та 

обтерти пацієнта від поту досуха. 

Догляд за шкірою. Особливу увагу приділяють чистоті тіла та його натільної 

білизни. При деяких інфекційних хворобах стан хворого може вимагати тривалого 

ліжкового режиму. Такі пацієнти найчастіше знаходяться в одному незмінному 

положенні. Це причини та умови розвитку застійної пневмонії та пролежнів, які 

значно погіршують прогноз хвороби.  

Профілактичні заходи для попередження цих ускладнень:  

 рекомендується 1 раз на день обтирати тіло хворого серветкою або 

рушником, які змочені теплою водою або харчовим оцтом - особливо природних 

шкірних складок, де відбувається максимальне потовиділення: проміжки між 

пальцями, пахвові западини, шкіра під грудними залозами у жінок тощо;  

 особливу увагу слід приділяти гігієні статевих органів і відхідника, який 

обмивають після кожного акту дефекації; 

 руки хворому миють з милом перед кожним вживанням їжі; 

 нігті на руках і ногах коротко стрижуть; 

 необхідно як найчастіше повертати хворого на спину, правий та лівий боки; 

 не допускати появу складок на натільній та постільній білизні, особливо на 

простирадлі і щоб не залишалися крихти їжі; 



 шкіру змазувати розчином камфорного спирту (10 %) або будь-якою 

рослинною олією в місцях максимального  тиснення (ділянки лопаток, крижів, 

сідниць, п’яток, ліктів, великі вертлюги), підкладати під них помірно надуте 

повітрям гумове коло, яке вкрито м’якою серветкою або пелюшкою. Для п’ят і 

ліктів застосовують невеликі повітряні подушечки, які прикріплюють марлевим 

бинтом. 

Медична сестра під час чергування зобов’язана оглядати тяжкохворих пацієнтів 

та при виявленні на шкірі червоних плям, які є передвісниками пролежнів, 

розпочати профілактичні дії – протирання шкіри цих місць спиртовим розчином, 

камфорним спиртом або одеколоном, часто змінювати положення тіла хворого, 

щоб активізувати кровопостачання ураженої шкіри та зменшити застійні явища. 

Лікування пролежнів, коли вже є пухирці та некроз шкіри й більш глибоких 

тканин є дуже складним та проблемним. Пролежні можуть погіршити прогноз 

інфекційного захворювання, тому що можуть призвести до ще тяжчого 

ускладнення – бактеріального сепсису. Наявність пролежнів свідчить про тяжкий 

загальний стан хворого у зв’язку з інфекційною хворобою та про недостатній 

догляд за ним. 

Лікування пухирів проводять спиртовим розчином діамантового зеленого (1 %), 

після чого накладають суху пов’язку. Некротичні тканини лікар видаляє, рана 

промивається розчином перманганату калію (5 %). Пов’язка замінюється 

медичною сестрою до 3 разів на день. У подальшому після очищення ранової 

поверхні від некротичних мас та гною застосовують мазеві пов’язки. 

Догляд за ротовою порожниною. При неякісному догляді в ротовій порожнині 

інфекційного хворого проходить інтенсивне розмноження мікроорганізмів, що 

найчастіше призводить до приєднання запалення слизової оболонки, запалення 

привушної слинної залози (гнійний паротит), іноді навіть до запалення язика 

(глосит), що є дуже тяжким ускладненням. Ротова порожнина потребує ретельної 

гігієни та обробки. Хворі, які самі себе обслуговують, вранці та ввечері чистять 



зуби антисептичною зубною пастою. Після їжі полощуть рот теплою підсоленою 

водою (0,5 чайної ложечки кухонної солі на склянку води) або содовою водою (1 

чайна ложка харчової соди на склянку води), слабким розчином борної кислоти, 

водню пероксидом або іншими дезінфекційними розчинами.  

Тяжкохворим 2-3 рази на день слизову оболонку ротової порожнини, ясна, язик 

та зуби протирають ватним тампоном за допомогою шпателя або пінцета, 

змоченим  розчином натрію гідрокарбонату (2 %) з м’ятними краплями (5 крапель 

на склянку) або розчином борної кислоти (2 %) або розчином фурациліну 1:5 000. 

Спочатку протирають слизову оболонку щік, зовнішню поверхню ясен, зуби, 

потім іншим тампоном  протирають внутрішню поверхню зубів та язик. Суху 

слизову оболонку, губи та язик обробляють звіробійною або обліпиховою олією 

або вазеліном. Герпетичну висипку лікують ацикловіром (мазь місцево, таблетки 

всередину). Якщо інфекційний хворий використовує зубні протези, що 

знімаються, то перед обробкою ротової порожнини їх обов’язково треба акуратно 

зняти. 

Догляд за очима. При появі гнійних виділень і склеюванні вій на очну щілину 

кладуть стерильний ватний тампон або марлеву стерильну серветку, які просочені 

в розчині фурациліну 1:5 000 або калію перманганату 1:10 000. Другим 

стерильним тампоном або серветкою, які також зволожені антисептичним 

розчином, через декілька хвилин повіки протирають від зовнішнього кута до 

внутрішнього кута очної щілини. Для запобігання механічного перенесення 

мікроорганізмів кожне око необхідно обробляти окремим стерильним 

тампоном або серветкою. 

Догляд за вухами. На гігієну вух у пацієнтів з інфекційними захворюваннями 

звертають увагу не дуже часто. Але ряд інфекційних хвороб іноді може 

ускладнюватися запаленням органу слуху (грип, аденовірусна інфекція, черевний 

тиф, сепсис). Це ускладнення може привести до виникнення сепсису. З метою 

профілактики цього ускладнення треба пропонувати хворим мити вуха з милом. 



При виникненні сірчаної пробки у слуховому проході, її треба видалити. Для 

цього у вухо закрапують декілька (2-3) крапель 3 % розчину перекису водню або 

стерильного вазелінового  масла і на декілька хвилин закривають слуховий прохід 

тампоном. За допомогою ватної турунди рухами по колу видаляють сірчану 

пробку. При появі скарг у інфекційного хворого на болі у вусі чи гнійних виділень 

з вуха медична сестра повинна негайно повідомити про це лікаря.   

 Догляд за порожниною носа. Хворі повинні намагатися самостійно звільнити 

носові ходи від вмісту (слиз, гній, кірки). У випадках коли хворі не можуть 

самостійно зробити це самі, медична сестра вводить по черзі в кожний носовий хід 

ватну турунду з вазеліновим маслом або гліцерином і через 2-3 хв круговими 

рухами видаляє кірки. У тяжких випадках та штучній вентиляції легень 

накопичення слизу і гною у верхніх дихальних шляхах може привести до 

виникнення аспіраційної  пневмонії та погіршити стан хворого й прогноз на 

видужання. Для профілактики таких ускладнень, носову та ротову порожнини 

очищують від кірок та нашарувань за допомогою корнцангу з ватно-марлевим 

тампоном та електровідсмоктувачем.  

Контроль за роботою шлунку та кишечника при деяких інфекційних 

хворобах має величезне значення. Медична сестра зобов’язана слідкувати за 

діяльністю шлунково-кишкового тракту пацієнтів з інфекційними хворобами. 

Поява у хворих таких симптомів як нудота, відсутність апетиту, наявність спраги, 

гикавка, блювання, біль в животі, метеоризм, пронос чи навпаки запор – повинна 

обов’язково привернути увагу медсестри. Про будь-які зміни у стані хворих або 

появу нових симптомів медична сестра повинна доповідати лікуючому лікареві.    

Догляд за хворим при блюванні: 

 хворого перш за все необхідно заспокоїти, якщо дозволяє загальний стан, 

посадити, надіти фартух з клейонки чи пов’язати серветку; 

 поставити ємність біля ліжка; 

 обережно притримувати голову хворого за лоб долонею; 



 після блювання дати хворому води прополоскати рот і допомогти витерти 

лице рушником. 

Дії медичної сестри, якщо хворий без свідомості або дуже ослаблений: 

 голову хворого необхідно повернути на бік, зафіксувати в такому положенні 

за допомогою подушок; 

 підставити до рота лоток; 

 шию і груди закрити рушником; 

 блювотні маси обов’язково показати лікарю. 

За відсутності відповідного догляду, блювотні маси можуть потрапити в 

дихальні шляхи й спричинити асфіксію та загибель пацієнта.  

При підозрі у хворого дизентерії медичній сестрі необхідно оцінити  

випорожнення. У карті стаціонарного хворого зробити відмітку про частоту 

випорожнень, їх консистенцію, об’єм, колір, домішки крові, гною та слизу. Є дуже 

важливим уважно дивитися і встановити чи немає появи чорного кольору калу у 

хворого на черевний тиф, бо ця ознака є об’єктивним доказом ускладнення 

хвороби кишковою кровотечею. При холері та сальмонельозі хворі з блювотою і 

проносом втрачають значну кількість води та електролітів. З метою оцінки 

ступеня зневоднення вимірюють об’єм блювотиння і випорожнень, збираючи їх у 

ємності з об’ємними поділками. Особливої уваги потребує до себе інфекційний 

хворий зі скаргами на біль у животі, кишковою кровотечею, блюванням, про які 

необхідно терміново повідомити лікаря. 

Тяжкохворого не дозволяється залишати без догляду під час здійснення ним 

фізіологічних потреб. У таких хворих у будь-який момент може наступити 

втрата свідомості, запаморочення, сповзання зі судна. 

При запорі, що триває понад 2 доби, медична сестра робить хворому очисну 

клізму. Якщо у хворого є прояви метеоризму призначають пити відвар кропу та 

ентеросорбент (активоване вугілля). Нормальне функціонування кишечнику 

хворого регулюють перед усім дієтою. Дієта – їжа, яка легко перетравлюється без 



грубої клітковини, виключають капусту, квасолю, горох, чорний хліб грубого 

помолу. Очисна клізма з напаром квітів ромашки, при метеоризмі обережно 

вставляють гумову  газовідвідну трубку в задній прохід, яку змащують вазеліном 

на глибину 30-40 см. Інший кінець трубки опускають у судно, бо через нього 

можуть виділятися рідкі випорожнення.  

Газовідвідну трубку дозволяється утримувати в прямій кишці не більше 2 

год, щоб не утворився пролежень.  

Хворі, які втратили свідомість або перебувають на суворому ліжковому режимі, 

потребують допомоги при здійсненні природних потреб. У ліжко таких хворих 

дають сечоприймач або підкладне судно, які були попередньо оброблені слабким 

розчином перманганату калію, щоб позбутися запаху сечі. Після використання 

знезаражують розчином хлораміну (1 %) або розчином хлорного вапна (0,5 %). 

Контроль за сечовипусканням. Під час чергування медична сестра 

здійснюючи загальний догляд слідкує за частотою сечовипускання, кольором і 

прозорістю сечі, вимірює діурез. Всі отримані дані медична сестра заносить в 

карту стаціонарного хворого. Якщо у хворого присутня затримка виділення сечі 

необхідним є покласти теплу грілку на низ живота. Якщо проведена маніпуляція 

не ефективна, проводять катетеризацію сечового міхура, призначають прозерин. 

При скаргах хворого на появу болю та почервоніння вічка треба консультація 

лікаря про вирішення питання щодо  усунення катетера з уретри, щоб не 

допустити розвиток пролежню. 

Догляд за хворим із гарячкою. Систематичне вимірювання температури тіла 

під час догляду за інфекційними хворими є обов’язковім. Дані вимірювання  

медична сестра позначає у температурному листі історії хвороби. Іноді за 

призначенням лікаря температуру тіла потрібно вимірювати частіше (кожні 2 

години).  

Особливо ретельно слід спостерігати за хворими, що марять. Вони можуть бути 

небезпечними для себе й оточуючих осіб, оскільки встають з ліжка, тікають з 



палати, намагаються викинутися з вікна тощо. Грубе насильство з боку медичного 

персоналу може призвести до тяжких наслідків. Для заспокоєння таким хворим 

призначають сибазон, аміназин тощо.    

Хворі із гарячкою знаходяться під пильним наглядом медичної сестри. Якщо 

хворий скаржиться, що його морозить, медична сестра повинна рекомендувати 

хворому лягти у ліжко, вкритися ковдрою, до ніг покласти грілку, напоїти хворого 

гарячим чаєм з калиною, липовим цвітом, малиною, лимоном або цвітом бузини. 

Треба пам’ятати, що перегрів організму хворого може спричинити втрату 

свідомості та порушення серцево-судинної діяльності. Необхідно уважно 

стежити за діяльністю серцево-судинної системи. Раптове зниження 

температури тіла хворого може привести до колапсу.   

При колапсі медична сестра терміново викликає лікаря і проводить наступні 

заходи: 

 забирає подушку з-під голови, опускає підголівник ліжка та піднімає 

ножний кінець; 

 дає хворому випити міцного чаю або кави та прикласти грілку до ніг; 

 за вказівкою лікаря може ввести хворому підшкірно 1 мл 10 % розчину 

кофеїн-бензоату натрію і 2 мл 10 % розчину сульфокамфокаїну; 

 після поліпшення стану витирає хворого рушником, змінює білизну. 

Етапи допомоги хворому з гарячкою: 

- хворий повинен перебувати на ліжковому режимі; 

- показана молочно-рослинна дієта, годують часто, але малими порціями; 

- забезпечують часте пиття (чай, відвар плодів шипшини, молоко з медом або 

содою, соки, лужна мінеральна вода); 

- здійснюють гігієнічний догляд за тілом; 

- при появі марення слід сповістити про це лікаря та організувати 

індивідуальний пост; у випадку збудження зафіксувати хворого в ліжку 

спеціальними поясами; 



- вдатись до зниження температури тіла фізичними методами: холодні 

компреси на лобову частину голови (на 1 склянку холодної води додати 1 столову 

ложку оцту), грілки з холодною водою на ділянки сонних та стегнових артерій; 

- за призначенням лікаря ввести внутрішньом’язово 2 мл 50 % розчину 

анальгіну, 2 мл 1 % розчину димедролу. 

Для зменшення головного болю у хворого з гарячкою на голову кладуть міхур з 

льодом, який завертають у рушник. Періодично міхур потрібно знімати. 

Протипоказано тримати міхур під час потовиділення.  

Процедурний кабінет інфекційного відділення. В інфекційному відділенні 

відповідно державних санітарних правил функціонує процедурний кабінет. У 

ньому повинна працювати висококваліфікована медична сестра, яка бездоганно 

володіє основними діагностичними та лікувальними маніпуляціями, правилами 

асептики та антисептики. Професійні обов’язки медична сестра виконує в 

спецодягу: в закритому медичному халаті з короткими рукавами, медичній 

шапочці (косинці), марлевій масці та рукавичках. 

Процедурний кабінет оснащений робочими меблями, шприцами різної ємності 

та голками до них, системами для внутрішньовенних вливань одно- і 

багаторазового користування, стерилізаторами (якщо в лікарні немає 

централізованої стерилізаційної), а також медикаментами, які видала старша 

медична сестра згідно з призначеннями лікаря. Процедурна медична сестра 

зобов’язана забезпечити правильне зберігання їх, вести точний облік 

сильнодіючих і наркотичних медикаментів, плазми, крові, плазмозамінників, 

лікувальних імуноглобулінів і сироваток. Особливе значення має дотримання 

інструкцій з обробки медичного інструментарію та виконання протиепідемічних 

заходів. 

Медична сестра уважно спостерігає за станом інфекційного хворого після 

парентерального введення ліків. Якщо у хворого виникає алергічна реакція 

медична сестра надає невідкладну допомогу та терміново викликає лікаря.  



Палатна медична сестра відповідно до функціональних обов’язків веде журнал 

парентеральних призначень в якому відмічає час їх проведення, вклеює в карту 

стаціонарного хворого етикетки ампул, з яких була перелита кров чи її 

компоненти, записує під щоденником про зроблені інфузії, вказавши склад рідини, 

час початку та завершення вливання. 

Безпека роботи медичних сестер. Попередження алергічних реакцій у 

медичних сестер. На організм медичної сестри шкідливо можуть впливати різні 

медикаменти, дезінфекційні та мийні засоби, з якими вона працює щоденно. 

Найчастіше виникає професійний дерматит, що проявляється свербінням і різними 

висипками на шкірі. Рідше вражаються дихальні шляхи, очі, шлунково-кишковий 

тракт, печінка та нирки. До найчастіших алергенів треба віднести пеніцилін, 

неоміцин і стрептоміцин. 

Профілактичні заходи для попередження алергічних реакцій: 

- користуватись захисним спецодягом (халат, шапочка чи косинка, маска, 

фартух, рукавички, тапки, респіратор тощо) з урахуванням роботи, що 

виконується; 

- ретельно доглядати за шкірою рук: заклеювати порізи та садна 

водонепроникною плівкою (одягати напальчникі), мити й витирати руки після 

виконаної роботи, змазувати їх захисним і зволожувальним кремом; 

- перед роботою з хімічними препаратами уважно ознайомитись з 

інструкцією до них і дотримуватись рекомендованих заходів безпеки; 

- не торкатись голими пальцями ліків: мазеві основи брати за допомогою 

лопатки, таблетки роздавати пінцетом або в гумових рукавичках; 

- щоб під час підготовки до ін’єкцій розчини антибіотиків та інших 

медикаментів не потрапили в довкілля, треба повітря з шприца виштовхнути в 

пустий посуд із звуженим отвором; 

- якщо речовина попала на шкіру, в очі чи в рот, треба негайно їх промити 

великою кількістю холодної води; 



- у кінці робочого дня прийняти душ.  

Марлеві маски не захищають від парів, пилу та аерозолю шкідливих 

речовин. Гумові рукавички можуть спричинити дерматит у чутливих до гуми 

осіб. 

Харчування хворих у комплексному лікуванні інфекційних хвороб займає 

важливе місце. Дієту визначає лікар залежно від хвороби, яку діагностовано та з 

урахуванням індивідуальних особливостей організму. Годування хворих здійснює 

медична сестра. Це її функціональний обов’язок, який вона не може передоручити 

молодшому персоналу. 

Пацієнти з інфекційними хворобами повинні отримувати їжу не менше 

чотирьох разів на день у відведенні години (сніданок, обід, підвечірок і вечеря). 

Дотримання хворими часового режиму сприяє рефлекторній появі апетиту та 

кращому перетравленню їжі.  

Не менше значення має чистота одягу та рук медичної сестри, естетичний 

вигляд посуду, серветок.  Всі інші предмети мають також бути чистими, що 

сприяє поліпшенню апетиту хворого. Потрібно прибрати всі речі, що можуть 

викликати відразу від їжі (плювальниці, сечоприймачі тощо). Їжа подається 

теплою, повинна мати привабливий вигляд і бути смачною. Треба подбати, щоб 

молодша медична сестра до початку прийому їжі хворими провітрила та прибрала 

палату. Під час споживання їжі хворому надають зручного положення. 

Порядок годування тяжкого пацієнта з інфекційною хворобою: 

 підняти підголівник ліжка або підкласти дві подушки, щоб хворий 

напівсидів; 

 лівою рукою підняти його голову, а правою подати ложку з їжею до рота; 

 подавати страву через певні інтервали, щоб хворий не квапився і міг добре її 

прожувати та проковтнути, слід терпляче чекати; 



 поїти лежачого хворого найзручніше з поїльника без будь-якого обмеження, 

іноді – наполегливо, не менш 6-8 склянок рідини (вода, чай, компот, фруктові 

соки) на добу; 

 після закінчення годування витерти лице хворого серветкою чи рушником, 

опустити підголівник чи забрати зайву подушку, забрати рештки їжі і посуд. 

Не можна вливати їжу насильно та дозволяти розмовляти хворому під час 

годування, бо це може спричинити попадання їжі в дихальні шляхи. 

Непритомних хворих і пацієнтів з бульбарним паралічем годують через зонд. 

Процедуру годування виконує лікар за допомогою медичної сестри. Для її 

здійснення треба мати прокип’ячений шлунковий зонд або шприц Жане, лійку та 

гліцерин. Вибір харчових сумішей, що їх випускає харчова промисловість, досить 

великий (різні «Енпіти», продукти дитячого харчування «Малютка» та ін.). 

Щоб організм адаптувався до зондового годування, у першу добу вводять лише 

половину добової дози, наступні 2-3 дні об’єм суміші збільшують до енергетичної 

потреби хворого. 

  За клінічними показаннями лікар може призначити хворому парентеральне 

харчування. Для цього використовують стерильний розчин глюкози, донорську 

плазму та альбумін, білкові гідролізати, жирові емульсії, суміші амінокислот, 

інфузійні коктейлі. Для харчування інфекційних хворих через рот найчастіше 

застосовують такі основні дієтичні столи. 

Стіл 2. Показаний при дизентерії, протозойних колітах, гарячкових станах, 

реконвалесцентам черевного тифу і паратифів А та В. Подають страви у 

протертому або подрібненому вигляді, щоб зменшити механічне подразнення 

шлунково-кишкового тракту. 

Стіл 4. Використовується при інфекційних проносах (харчові токсикоінфекції, 

сальмонельоз, ешерихіоз, ротавірусний гастроентерит та ін.). Підбирають щадні 

для шлунку та кишок страви. Дозволено вживати  каші, варену рибу, відварене 

м’ясо, кисіль, желе тощо. Заборонено споживати свіже молоко. 



Стіл 5. Призначається при гострих і хронічних вірусних гепатитах, 

Співвідношення білків, жирів і вуглеводів складає 1:1:4, тобто обмежується 

вживання жирів. Перевагу надають молочним і рослинним продуктам. 

Забороняються гострі та смажені страви й приправи, бульйони, юшка. 

Стіл 7. Показаний при ураженні нирок. Обмежують вживання солі, білків, 

рідини. 

Стіл 9. Призначається хворим на цукровий діабет. Обмежується вживання 

вуглеводів, зокрема цукру. 

Стіл 13. Показаний при черевному тифі. Подається напіврідка, протерта їжа, 

легкозасвоювані продукти – протерті супи й каші, парові котлети, кефір, свіжий 

сир, сухарі. 

Стіл 15. Повноцінне харчування без будь-яких дієтичних обмежень. 

Медична сестра, яка доглядає за інфекційним хворим, повинна пам’ятати про 

ознаки, які потребують негайного виклику лікаря: запаморочення, загальна 

слабкість, що виникли раптово, судоми, ціаноз, задишка, гострий біль у грудях, 

кровохаркання, блювання, гострий біль у животі, кишкова кровотеча, затримка 

сечі, погіршання характеристик пульсу, марення. 

Медична сестра повинна спостерігати, щоб хворий за будь-яких умов не 

порушував режиму, призначеного лікарем. 

Поточна дезінфекція в інфекційному осередку. Головна мета поточної 

дезінфекції в інфекційному осередку знищення збудників інфекційних хвороб по 

мірі виділення їх з організму хворого або носія, який саме перебуває в осередку 

інфекційного захворювання. Форма її проведення – систематичне знезараження 

приміщення, в якому виявлено джерело збудника інфекції (хворий або носій), 

предметів, речей і виділень хворого. Поточну дезінфекцію проводять у випадках: 

 до госпіталізації хворого; 

 у разі лікування хворого в домашніх умовах до його одужання; 

 за наявності носіїв до повної їх санації. 



Організовує поточну дезінфекцію медичний працівник, який першим виявив 

хворого. Поточну дезінфекцію проводять особи, які доглядають за хворим, а в 

окремих випадках – сам хворий або носій. Поточну дезінфекцію в медичних 

закладах, яка є складником комплексу забезпечення в них протиепідемічного 

режиму, проводить медичний персонал. 

Основи деонтології в роботі медичної сестри.  Медичні сестри та лікарі у 

своїй роботі керуються принципом гуманізму. Професійна діяльність медичної 

сестри, кожен вчинок і крок мають бути пройняті любов’ю до людини, щирим і 

палким бажанням допомогти. Давня назва професії медичної сестри – «сестра 

милосердя» - вказує на чуйне, доброзичливе ставлення до хворих. 

Багато століть в уяві населення інфекційна лікарня була пов’язана із загрозою 

зараження іншою інфекційною хворобою. Структура сучасної інфекційної лікарні, 

суворе дотримання в ній протиепідемічного режиму та висока професійна 

підготовка медичного персоналу практично роблять неможливим 

внутрішньогоспітальне зараження. Страх інфекційного хворого заразитися іншою 

інфекцією знижується за рахунок вмілої професійної тактики персоналу, 

гігієнічної чистоти та відповідного санітарного стану лікувального закладу 

охорони здоров’я. 

Медична сестра повинна мати почуття такту та нескінчене терпіння у 

щоденному ставленні до хворого. Інфекційні хворі це особливі пацієнти, які 

усвідомлюють заразну сутність своєї хвороби, вони перебувають у стані великих 

переживань за своє здоров’я та подальше життя. Як правило інфекційні хворі 

турбуються про вірогідність зараження рідних та близьких людей. Вони 

знаходяться у пригніченому стані за рахунок перебування в ізоляції. 

Медична сестра інфекційного відділення повинна глибоко розуміти психологію 

та переживання пацієнтів, вміти переконати хворого в помилковості їх побоювань, 

вміти підтримати та підбадьорити. Кожен медичний працівник і в тому числі 

медична сестра має можливість своєю працею та відношенням доказати 



безпечність перебування в інфекційному стаціонарі з метою лікування та 

доцільність діагностичних й лікувальних процедур саме в такому медичному 

закладі. Це в першу чергу стосується пацієнтів з песимістичним настроєм та 

депресивними думками. 

 Турботливе, уважне та щире ставлення медичних сестер допомагає відновити 

душевний спокій пацієнта та додає віру у швидке видужання. Інфекційному 

хворому, який перебуває в дуже тяжкому фізичному стані, не можна відмовити у 

зустрічі з рідними та близькими. 

Причини та обставини, при яких хворий заразився будь-яким інфекційним 

захворюванням, дуже часто пов’язані з незадовільними побутовими умовами, 

порушенням правил особистої гігієни, аморальним інтимним життям (наприклад, 

зараження на СНІД, гепатит В та С внаслідок споживання ін’єкційних наркотиків 

чи випадкових статевих зв’язків).  Медична сестра повинна вміти берегти 

лікарську таємницю. Все, що може нанести шкоду психічному стану та репутації 

хворого, категорично не може бути розголошеним.  

Суттєву проблему становлять ятрогенні хвороби, які пов’язані з діяльністю 

безпосередньо медичних працівників. Неприпустима безвідповідальна халатність 

при виконанні маніпуляцій (наприклад, неякісна стерилізація колючих і ріжучих 

інструментів) може привести до внутрішньолікарняного зараження багатьох 

пацієнтів. Саме тому дії медичної сестри завжди є безмірно відповідальними. Те, 

що на перший погляд здається дріб’язковим, може призвести до невиправних 

тяжких наслідків для пацієнтів на все життя.  

Медичні сестри є активними співучасниками лікувального процесу. Успіх, 

прогноз та наслідки лікування у великій мірі залежать від сумлінної праці 

медичних сестер. Ефективною формою взаємин є інформування лікарів та 

медичних сестер між собою за особистими спостереженнями та роздумами, 

порадами як краще проводити догляд та виконання призначень, особливо тяжко 

хворим.  
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Завдання для поточного контролю 

Ситуаційні задачі: 

1. У тяжкохворого, який перебуває в реанімаційному відділенні інфекційної 

лікарні більш 2 тижнів, з’явилася червона пляма на шкірі у лопатковій зоні. Про 

що це свідчить? Які дії медичної сестри? 



2. У хворого К. після зниження температури тіла виникло запаморочення,  

лице стало блідим, знизився артеріальний тиск. Що сталося з хворим? Проведіть 

заходи невідкладної допомоги. 

3. У хворого М. з попереднім діагнозом «сальмонельоз» виникло багаторазове 

блювання. План медсестринських дій. 

4. У пацієнта 22 років другий період гарячки. Він збуджений, на щоках 

рум’янець, марить, температура тіла 40 °С, губи вкриті кірочками. Про що в 

першу чергу повинна подбати медична сестра при догляді за пацієнтом? 

5. У хворого, який знаходиться довготривалий час на ліжковому режимі була 

виявлена проблема – відсутність акту дефекації протягом 3 діб. Яке сестринське 

втручання має виконати медична сестра? Які засоби необхідно використати? 

Теоретичні питання: 

1. Особливості догляду за шкірою у пацієнта з інфекційною хворобою. 

2. Догляд за інфекційним хворим з гарячкою. 

3. Вкажіть основні прояви інфекційних хвороб. 

4. Вимоги до утримання інфекційного хворого в лікарняній палаті. 

5. Методика годування хворого через зонд. 

Тестові запитання по темі 

1. Молодша медична сестра інфекційного відділення під час прибирання 

ванної кімнати помітила відсутність ємності з дезінфікуючим розчином. І дуже 

голосно повідомила про це черговій медичній сестрі , яка перебувала в 

протилежному кінці коридора. Який режим порушила молодша медична сестра? 

А. Лікувально-охоронний * 

В. Санітарно-протиепідемічний 

С. Санітарно-гігієнічний 

D. Санітарно-профілактичний 

E. Лікувально-організаційний 



2. Замінюючи білизну тяжкохворому медична сестра помітила інтенсивне 

почервоніння шкіри в ділянці крижової кістки. Чим потрібно обробити уражене 

місце? 

А. 5 % розчином калію перманганату * 

В. 10 % розчином камфорного спирту 

С. 0,5 % розчином нашатирного спирту 

D. 40 % розчином етилового спирту 

E. 1 % розчином саліцилового спирту 

3. Оберіть лікарський засіб, необхідний для профілактики пролежнів 

(покращання кровообігу): 

А. Камфорний спирт * 

В. 5 % розчин йоду 

С. 1 % розчин калію перманганату 

D. Розчин фурациліну 1:5 000 

E. 3 % розчин пероксиду водню 

4. Жінці потрібно здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Оберіть 

необхідний інструментарій: 

А. Корнцанг * 

В. Цапки для білизни 

С. Голкоутримувач 

D. Затискач Кохера 

E. Жолобоподібний зонд 

5. У пацієнта вірусний гепатит. Яка дієта йому рекомендована з метою 

відновлення функцій печінки: 

А. № 1 

В. № 4 

С. № 5 * 

D. № 10 



E. № 15 

6. Після штучного годування через зонд його промивають: 

А. Водою * 

В. Фурациліном 

С. 2 % розчином соди 

D. 0,1 % розчином калію перманганату 

E. 0,5 % розчином хлораміну 

7. Медична сестра після вимірювання температури тіла пацієнтів 

продезінфікувала термометри 3 % розчином пероксиду водню, який час 

дезінфекції в цьому розчині? 

А. 5 хв 

В. 10 хв 

С. 20 хв 

D. 60 хв 

E. 80 хв * 

8. У пацієнта інфекційного відділення висока температура, сильний головний 

біль, йому жарко, неспокій. Яку з процедур найпростішої фізіотерапії застосує 

медична сестра для полегшення головного болю пацієнту? 

А. Холодний компрес * 

В. Зігрівальний компрес 

С. Грілку 

D. Банки 

E. Гірчичники 

9. У пацієнта, що перебуває в інфекційному відділенні у непритомному стані, 

почалося блювання. Яке ускладнення особливо небезпечне в цей момент? 

А. Легенева кровотеча 

В. Розвиток патологічного дихання 

С. Шлунково-кишкова кровотеча 



D. Зневоднення організму 

E. Аспірація блювотних мас * 

10.  Для видалення засохлої сірки з вуха попередньо у вухо слід увести 2-3 

краплі: 

А. 3 % розчину пероксиду водню * 

В. 3 % розчину калію перманганату 

С. 3 % розчину хлораміну 

D. 0,02 % розчину фурациліну 

E. Можна використовувати всі перераховані розчини 


