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Вступ 

Важливим аспектом практичної діяльності медичного  працівника є 

діагностика захворювань та визначення клінічного діагнозу. Без цього 

неможливе проведення повноцінного патогенетичного лікування та визначення 

прогнозу. 

Діагностика — розділ медицини, у якому розглядають усі методи обстеження 

хворого, які потрібні для визначення клінічного діагнозу. Без діагностики 

неможливо уявити практичну діяльність медичного  працівника. 

Діагностика як наукова дисципліна складається з трьох основних розділів: 

І — семіології, що вивчає діагностичне значення симптомів, синдромів  та їх 

патогенез; 

ІІ — діагностичної  техніки, яка дозволяє виконувати обстеження хворого та 

спостереження за ним; 

ІІІ — загальної методики діагнозу, що визначає  послідовність пізнавальних 

та логічних дій медичного  працівника. 

Для успішної діагностики  потрібні наступні умови: це високий рівень 

загальної та фундаментальної медичної освіти, знання симптомів та синдромів 

захворівань, розуміння патогенетичних механізмів їх розвитку та 

взаємовідношень між ними; потрібно володіти технікою  клінічного 

обстеження хворого; знати стандарти методів інструментального та 

лабораторного обстеження хворого та їх діагностичної цінності. 

Результатом діагностичної роботи є визначення діагнозу. Діагноз — це 

коротке медичне визначення сутності захворювання та стану хворого. 

Діагностика — складний пізнавальний творчий процес. У його основі лежати 

не тільки знання проблем медицини, а й розвинуте клінічне мислення 

медичного працівника. Під клінічним мисленням розуміють «певний світогляд 

та особливості інтелектуальних процесів, що спрямовані на розв'язання 

медичних проблем», тобто однією з найважливіших складових клінічного 

мислення є оволодіння  методом діагностики. 



Для установлення та обґрунтування діагнозу сучасному медичному  

працівнику допомагають численні лабораторні та інструментальні методи 

дослідження. Діагностична цінність їх зростає тоді, коли їх оцінюють із 

врахуванням клінічної картини захворювання, ефективності  лікування хворого.  

Правильно оцінити їх здатний тільки  досвідчена людина, яка має сучасну 

підготовку щодо методики діагностичного пошуку. 

Сучасні методи визначення діагнозу: 

- метод прямого обґрунтування за аналогією, подібністю з випадками, які 

зустрічалися раніше; 

- індуктивний метод діагностики; 

- діагностика шляхом активного спостереження за хворим; 

- метод встановлення діагнозу за допомогою терапії ex juvantibus; 

- діагноз за результатами  негативного ефекту від лікування (diagnosis ex 

nonentibus); 

- діагностика захворювання за допомогою постановки провокаційних проб; 

- діагностика під час операції (diagnosis sub operatione); 

- метод диференціальної діагностики захворювань; 

- метод встановлення характерних для тієї чи іншої хвороби біологічних 

маркерів. 

Кожен з їх має свої переваги та недоліки, але, залежно від конкретної 

ситуації, у тій чи іншій мірі може бути використаним на практиці. Діагностика 

завжди розпочинається з методу аналогії, порівняння клінічної картини у 

хворого з відомим захворюванням, з яким уже зустрічались в клінічній 

практиці або знають про це з літератури. Зіставляючи симптоми хвороби в 

пацієнта з подібною клінічною симптоматикою того чи іншого захворювання, 

на основі загальних подібних ознак прямо обґрунтовує діагноз, тобто впізнає 

хворобу, що подібна аналогічній.  

Індуктивний метод діагностики є дещо складнішим, ніж метод аналогії. Суть 

його полягає в тому, що на основі аналізу симптомів, які були виявлені у 

хворого, будується робоча гіпотеза (попередній діагноз). Якщо гіпотетичний 



діагноз є правильним, то в такого пацієнта повинні бути й інші симптоми, які 

притаманні цьому захворюванню. Якщо інші симптоми відсутні, те 

гіпотетичний діагноз визнають невірним та формулюють нове припущення.  

Метод діагностики шляхом спостереження використовують у тихнув 

випадках, коли навіть після дуже ретельного обстеження хворого не вдається 

відразу ж визначити правильний діагноз, і цей діагноз залишається на рівні 

синдрому, наприклад, «лихоманка неясного ґенезу». І лише під годину 

подальшого спостереження за хворим за умови його динамічного обстеження 

з'являється можливість визначити причину появи лихоманки та визначити 

клінічний діагноз. 

На практиці інколи доводити вдаватись до методу diagnosis ex uvantibus. 

Наприклад, коли після використання нітрогліцерину у хворого припиняється 

біль за грудиною, те це може свідчити про наявність у нього стенокардії. У 

більшості випадків використання цього методу є вимушеним.  

Діагностика, що базується на прояві шкідливої дії ліків, використовується ще 

рідше, оскільки свідчить або про побічну дію ліків та підвищену чутливість до 

них (медикаментозна алергія чи інші вияви медикаментозної хвороби), або ж 

про перевищення дози ліків (наприклад, геморагічний синдром, що з'явився 

внаслідок вживання надмірної дози антикоагулянтів).  

Використання провокаційних проб у діагностиці носити допоміжний 

характер, наприклад, вияв типу алергену у хворого на бронхіальну астму, 

поліноз тощо. 

Існує досить багато захворювань, діагноз яких не може бути достовірним без 

морфологічного або цитологічного підтвердження. У таких випадках діагноз 

встановлюють під годину операції (великої чи малої) — біопсія лімфатичних 

вузлів при підозрі на лімфогранулематоз, метастази пухлини в лімфатичні 

вузли, лапароскопії або лапаротомії. 

Найбільше значення має метод диференціального діагнозу, оскільки він дає 

можливість послідовно та цілеспрямовано аналізувати велику кількість 

патологічних процесів за провідним синдромом із врахуванням даних, що їх 



було отримано при використанні інших методів діагностики. Процес цей 

тривалий, динамічний, починається він уже під година першого знайомства з 

хворим і триває впродовж усього періоду обстеження, спостереження за хворим 

та його лікування. 

Якщо синдром вибраний правильно, те це вже навіть на першому етапі 

клінічного обстеження хворого дозволяє зробити обґрунтований 

диференціально-діагностичний висновок та віднести патологію, що її виявили у 

хворого, до чітко окресленої обмеженої групи захворювань. Наприклад, у 

хворого виявили патологічно збільшену кровоточивість геморагічного типу, що 

вже саме по собі звужує обсяг диференціального діагнозу до пошуку 

нозологічної одиниці всередині групи геморагічних діатезів, в основі яких 

лежить патологія утворення тромбопластину. Диференціальний діагноз хворого 

в такому випадку проводять між гемофіліями А,B,C,D  та наявністю в крові 

імунних інгібіторів факторів VIII та IX. 

У процесі диференціальної діагностики треба перейти від провідного 

симптому до синдрому, а від нього — до нозологічної одиниці, хвороби. 

Наприклад, підвищення температури тіла — це симптом, що притаманний 

багатьом хворобам, а лихоманка неясного ґенезу — це вже синдром, і вихід на 

гіпертермію як синдром дозволяє обмежити діагностичний пошук кількома 

групами захворювань. Або, наприклад, патологічна кровоточивість — це 

провідний симптом десятків різних захворювань, що належати до різних класів 

геморагічних діатезів. А патологічна кровоточивість тромбоцитарно-судинного 

типу — те вже провідний синдром, що характеризується певними 

особливостями: тромбоцитопенією, порушенням ретракції кров'яного згустку, 

подовженням години кровотечі. Виконати диференціальний діагноз всередині 

однієї групи захворювань набагато простіше, ніж серед усієї великої 

номенклатури геморагічних діатезів. 

Провідний симптом або синдром може бути: 

 клінічним (набряки, суглобовий синдром),  

 клініко-лабораторним (анемічний, нефротичний),  



 лабораторним (бластемія периферійної крові),  

 клініко-інструментальним, наприклад, клініко-рентгенологічний 

(кардіомегалія, легеневий інфільтрат), і, зрештою,  

 чисто інструментальним (вияв рубців на електрокардіограмі після 

перенесеного інфаркту міокарда). 

У динаміці патологічного процесу провідні синдроми можуть змінювати 

один одного, наприклад, кардіомегалія завжди ускладнюється серцевою 

недостатністю, і остання рано чи пізно може статі провідним синдромом 

захворювання. 

Одночасно можна спостерігати й два різних провідних синдроми, що не 

пов'язані між собою ні етіологічною, ні патогенетичне, які відображають два 

конкуруючих захворювання. 

Необхідне послідовно зіставляти й порівнювати клінічні, лабораторні та 

інструментальні дані, що їх було виявлено в конкретного хворого, з 

аналогічними показниками всіх захворювань, які включені до диференціально-

діагностичної програми. При цьому невідповідність ознак відіграє вирішальну 

роль, оскільки «тотожність - відносна, а відмінність - абсолютна». 

Результатом цієї роботи є встановлення формального, або абстрактного 

діагнозу хвороби - diagnosis morbi, що визначає належність хвороби, на якові 

страждає хворий, до тієї чи іншої нозологічної форми. Але для того, щоб 

призначити адекватне повноцінне лікування, цього замало. Необхідне 

визначити діагноз у конкретного хворого, тобто повний індивідуальний діагноз 

— diagnosis aegroti.  

Цей етап, по суті, являє собою обґрунтування клінічного діагнозу хворої 

людини, і отут основним є не принцип відмінності, а вияв тотожності ознак.  

Правильний клінічний діагноз, враженість та характер ефекту від лікування 

являють собою основу прогнозу життя та одужання хворої людини. 

Таким чином, диференціальний діагноз являє собою провідний метод 

діагностики хвороб. Він розпочинається вже з першого обстеження хворого й 

продовжується до кінця хвороби. 



В окремих випадках для підтвердження діагнозу хвороби використовують 

біологічні маркери.  

Біологічні маркери - визначені кількісно біологічні параметри, котрі, як 

індикатори, визначають стан здоров'я, ризик розвитку захворювання, ефекти 

навколишнього середовища, і, що найголовніше, діагностику тієї чи іншої 

хвороби, стан метаболічних процесів, епідеміологію хвороби. Застосовують 

«маркерну» діагностику частіше в тих випадках, коли йдеться про загрозливі 

для життя стани та коли лікування, яку потрібно призначити хворому, є саме по 

собі небезпечним для його здоров'я або навіть життя. У першу чергу це 

стосується злоякісних новоутворень. 

Загальне клінічне дослідження спрямоване на детальне вивчення хворого з 

метою виявлення конкретного патологічного процесу, що викликав порушення 

нормальної життєдіяльності людину. Здоровіша людина не випробовує ніяких 

неприємних відчуттів, він не почуває свої внутрішні органі. Хвороба 

проявляється різними симптомами, що відбивають сутність порушення в тієї 

або іншій системі, що й характеризують ступінь поразок функції. 

Точне знання симптомів – головна умова розпізнавання захворювання. Слід 

пам'ятати, що симптоми відбивають звичайна поразка одного органа. Але ця 

поразка обов'язкова супроводжується порушенням функціонального стану 

всього організму, що буде сприяти появі додаткових симптомів. Наприклад, 

біль за грудиною найчастіше обумовлена ішемією міокарда при атеросклерозі 

коронарних артерій і, отже, відбиває місцевий патологічний процес. Але біль за 

грудиною рефлекторно змінює функцію центральної нервової системи, органів 

подиху й травлення, що приводить до різкого зниження працездатності 

хворого, розвитку загальної слабості й підвищеної стомлюваності. Ці симптоми 

відбивають загальні прояви захворювання й підтверджують цілісність 

організму людину. Необхідне глибоко пізнати функціональні порушення, що 

відбуваються анатомічні й, при відповідному захворюванні, що проявляються 

конкретними симптомами, для формування правильної вистави про клінічну 

картину хвороби, передбачити й орієнтуватися в динаміку захворювання. 



Загальне дослідження є початковим етапом вивчення хворого, від якого 

багато в чому залежить правильна діагностика, і включає розпит хворого, 

огляд, вимір температури тіла, антропометрію, пальпацію, перкусію, 

аускультацію, інструментальні й лабораторні методи дослідження. 

Відповідне з вищче наведеному найбільш перспективним з метою 

оздоровлення  людини в  сучасної  медицине  є  застосування  доказовості та  

дотримування  стандартів  профілактики,  алгоритмів  догляду  за  хворими  та  

протоколами  діагностики  і  лікування. 

Загальне дослідження є початковим етапом вивчення хворого, від якого 

багато в чому залежить правильна діагностика, і включає розпит хворого, 

огляд, вимір температури тіла, антропометрію, пальпацію, перкусію, 

аускультацію, інструментальні й лабораторні методи дослідження. 

Відповідне  з  вище  наведеному  найбільш  перспективним з  метою  

оздоровлення  людини в  сучасної  медицині  є  застосування  доказовості  та  

дотримування  стандартів  профілактики,  алгоритмів  догляду  за  хворими  та  

протоколами  діагностики  і  лікування. 

Аспекти доказової медицини 

Поняття «доказова медицина» (evidence-based medicine) з’явилося відносно 

недавно. Термін запропонований в 1990 році групою канадських учених з 

університету Макмайстри в Торонто. 

Доказова медицина  (ДМ) – медична практика або проведення медичних 

втручань, які ґрунтуються на суворих наукових результатах, що підтримують 

або спростовують застосування тих або інших медичних втручань. 

У вузькому розумінні «доказова медицина» - спосіб медичної практики, коли 

лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведено 

в доброякісних дослідженнях. 

Цінність доказової медицини, що ґрунтується на новій технології збору, 

аналізу, узагальнення й інтерпретації наукової інформації, і полягає в 

забезпеченні і поєднанні індивідуального клінічного досвіду з оптимальними 

доказами, отриманими шляхом систематизованих досліджень. 



Доказова медицина  (evidence-based medicine) – розділ клінічної медицини, 

заснувань на доказах, який передбачає пошук, порівняння, аналіз та втілення в 

практику отриманих доказів для використання в інтересах пацієнтів. ДМ 

передбачає використання найсучасніших доказів ефективності та безпечності 

діагностичних, профілактичних чи лікувальних заходів, отриманих під годину 

проведення рандомізованих контрольованих клінічних досліджень, для 

прийняття клінічного рішення про їх застосування щодо шкірного пацієнта. 

Наявні докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому 

розповсюдженню для використання в інтересах пацієнтів. 

Завдання  доказової медицини: 

1. Стандартизувати діяльність науковців, лікарів та організаторів охорони 

здоров'я за принципами ДМ. 

2. Підвищити ефективність фармакотерапії гострих захворювань і синдромів 

та стабілізувати тривалу ремісію хронічних патологічних станів, зменшити 

летальність і поліпшити якість життя хворих. 

3. Підвищити безпечність лікування та понизити ризик появи ускладнень і 

погіршення перебігу захворювання шляхом раціонального призначення 

лікарських засобів і методів лікування. 

4.  Оптимізувати діяльність національних систем охорони здоров'я. 

5. Оптимізувати економічне забезпечення лікування, надаючи переваги менш 

дорогим і водночас достатньо ефективним лікарським засобам, методам 

діагностики й лікування. 

Провідні принципи ДМ: 

- Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня 

доказовості. Така інформація зосереджена в результатах клінічних досліджень, 

які проводяться виключно на людях, і узагальнена в клінічних рекомендаціях, 

систематичних оглядах, позначка-аналізах, міжнародних консенсусах та ін.   

- Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки 

й клінічної практики. Він сприяє прискоренню використання її для оптимізації 

діагностичного процесу, підвищення ефективності й безпечності будь-яких 



медичних втручань, покращення діяльності наукових закладів і національних 

органів охорони здоров'я. Цьому сприяють фахові видання, електронні бази 

даних, доступ до яких здійснюється за рахунок мережі Інтернет, і часте 

перевидання сучасних провідних довідників. 

- Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з 

досягненнями науки й практики. Створюються умови для повсякденного 

контролю своєї фахової діяльності шляхом співставлення її зі світовими 

здобутками. Він сприяє покращенню результатів наукових і клінічних 

досліджень, підвищенню професіоналізму науковців, практичних лікарів, 

працівників державних органів охорони здоров'я всіх рівнів. 

- Принцип оптимальної діагностичної доцільності. Він передбачає 

максимальне використання всіх нині прийнятих методів обстеження хворих, 

зокрема анамнестичних, фізикальних, інструментальних і лабораторних, 

причому в єдиному діагностичному комплексі. 

- Принцип раціональної фармакотерапії як основи для індивідуальних 

програм високоефективного, без грубного й економічно виправданого 

лікування будь-якого захворювання. Він ґрунтується на оптимальному 

використанні трьох груп лікарських засобів і реанімаційних заходів (алгоритм 

фармакотерапії): 

а) основних (базових) препаратів, які здатні докорінно змінити перебіг 

захворювання, стабілізувати його розвиток, ліквідувати небезпечні вияви, 

попередити катастрофу; 

б) препаратів за спеціальними показаннями при наявності у хворих клінічно 

загрозливих синдромів, ускладнень, загострень супутніх захворювань, що 

також потребує медикаментозного втручання. Часто це наявні енцефалопатії чи 

комі, порушення дихання, або серцево-судинної, ниркової чи печінкової 

недостатності тощо; 

в) додаткових засобів, які додаються до програми лікування з метою 

завершити фармакотерапію гострих захворювань, або забезпечити тривалу 

ремісію – хронічних патологічних станів. 



- Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання. Лікар не завжди 

в змозі вилікувати хворого, але полегшити його страждання та надати йому і 

його близьким достовірну інформацію щодо неминучих несприятливих 

результатів захворювання зобов'язаний у будь-яких випадках. Тому прогноз, 

тобто завбачення можливих клінічних результатів захворювання і ймовірність 

їх виникнення в майбутньому, винний ґрунтуватись на результатах таких же 

досліджень, які проводяться щодо діагностики й лікування. 

- Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань 

(діагностичних, медикаментозних, фізіотерапевтичних, хірургічних, 

організаційних). Він досягається проведенням таких же клінічних досліджень, 

як і встановлення їх ефективності (пере важливо рандомізованих). 

- Принцип стандартизації медичних втручань з метою використання лише 

найбільш ефективних, безпечних і економічно виправданих методів 

діагностики, профілактики й лікування з урахуванням типу лікувально-

профілактичних закладів. Він ґрунтується на результатах клінічних досліджень, 

які проводяться з метою встановлення ефективності лікарських засобів, тихнув 

чи інших методів медичних втручань, а також на результатах досліджень щодо 

ефективності організаційних технологій. За результатами таких досліджень 

створюються відповідні клінічні рекомендації, тобто стандарти медичних 

втручань, наприклад, щодо лікування серцевої недостатності, артеріальної 

гіпертензії, інсульту, епілепсії, інфекційних захворювань та ін. У такі стандарти 

включається, перш за всі, мінімальний об'єм необхідної допомоги хворим, який 

є обов'язковим для всіх медичних установ країни, а також оптимальна 

допомога, що здійснюється в міру можливості.  

- Принцип мінімізації економічних витрат на діагностику й лікування 

захворювань. Лікувальна тактика винна ґрунтуватись на фармакоекономічних 

підходах.  

- Принцип колективної відповідальності за високу ефективність 

діагностичних і лікувальних технологій. Це, перш за всі, відноситься до таких 

поширених захворювань як інсульт, інфаркт міокарда, гострі отруєння 



токсичними речовинами тощо. З позицій ДМ тепер у лікувальному процесі 

провідною стає усвідомлена дія не тільки лікаря, але й пацієнта, який має право 

на повну інформацію щодо стану свого здоров'я, суті захворювання, рівня 

ризику для життя, реальних підходів до лікування, позитивних та негативних 

наслідків шкірного з існуючих методів. 

- Принцип постійної оптимізації діяльності національних систем охорони 

здоров'я з метою раціонального використання державних ресурсів і 

можливостей пацієнтів, організації перспективних національних проектів і 

програм, спеціальної підготовки та перепідготовки кадрів тощо. Він сприяє 

покращанню результатів роботи безпосередніх виконавців (науковців, лікарів, 

менеджерів), діяльності лікувально-профілактичних закладів і медичної галузі в 

цілому, формуванню державної політики щодо охорони здоров'я в цілому. 

В 1948 році англійськими лікарями були оприлюднені результати першого 

клінічного випробування ефективності стрептоміцину при туберкульозі. Одну 

групу хворих лікували стрептоміцином, іншу – за стандартними на тієї годину 

схемами фармакотерапії. Розподіл пацієнтів за групами проводили згідно з 

таблицею випадкових чисел.  

Принцип рандомізації (random – випадковий) – «випадково відібраних груп» 

– ставши золотим стандартом медицини. Найбільш прийнятним і достовірним є 

рандомізоване дослідження з принципом подвійного сліпого контролю. 

Під годину проведення рандомізованого дослідження ефективності 

лікарського засобу при певному захворюванні групи хворих (щонайменше дві) 

розподіляють випадковим методом. Цим досягається практична ідентичність 

груп учасників за кількісними та якісними показниками. Аналізують і 

оцінюють ефективність певного виду медичного втручання. Нерандомізовані 

дослідження передбачають розподіл пацієнтів на групи невипадковим чином за 

неможливості випадкового розподілу з технічних причин або етичних 

міркувань. 

Когортні дослідження передбачають формування двох чи більше груп 

(когорт) пацієнтів, з яких лише в одній здійснюється оцінка відповідного 



медичного чи лікувального втручання, хоча клінічний результат реєструється в 

усіх групах. Спостереження можуть тривати роками (наприклад, вплив куріння 

на розвиток раку легень). 

Поперечні (або одномоментні) дослідження проводять методом опитування, 

обстеження, збору відповідей на конкретне запитання серед лікарів та 

пацієнтів. Обстеження та збирання інформації про пацієнта (чи групу пацієнтів) 

проводять одноразово. Це дає можливість установити картину захворювання в 

один хворого (чи групи хворих), уточнити симптоматику, визначити окремі 

вияви й ступінь тяжкості хвороби. Кінцевим результатом є опис захворювання 

в окремого пацієнта, а в сукупності варіантів – це дослідження зв'язку деяких 

ознак з варіантом перебігу хвороби. 

Дослідження типу «випадок-контроль» виконують у ситуаціях, коли 

очікуваний клінічний ефект реєструється дуже рідко чи розвивається повільно. 

Формують групу осіб з окремих випадків відповідного захворювання чи 

клінічного ефекту. Далі підбирають контрольну групу з осіб без такого 

захворювання чи стану, але сходжу за важливими прогностичними 

характеристиками – віком, статтю, супутніми патологіями. Розраховують в усіх 

групах кількість пацієнтів, які зазнали певних несприятливих та небажаних 

впливів. Проводять кореляцію результатів з урахуванням відомих і 

вимірюваних прогностичних факторів. 

Опис випадку чи серії випадків – це короткі повідомлення про успішне 

лікування чи вияви загрозливих ускладнень фармакотерапії, що вкрай 

необхідно для оперативної медичної інформації. Цінність методу полягає в 

отриманні оперативного повідомлення щодо ускладнення лікування, 

виникнення побічної дії тощо, адже чекати роками відповідної більш 

достовірної інформації часто недоцільно. 

Рекомендації щодо ведення пацієнтів повинні бути систематизовані за 

принципом ступеня достовірності ефективності та доцільності застосування. 

Рівні доказовості й ступені рекомендацій. 



На практиці медичні працівники можуть користуватися безліччю 

потенційних джерел відомостей щодо медичних втручань : 

   - матеріали досліджень, проведених медичними фахівцями або фахівцями з 

інших областей; 

   - матеріали досліджень та інша інформація від фармацевтичних і інших 

компаній; 

   - оглянь досліджень і клінічні керівництва; 

   - думки досвідчених фахівців (експертів); 

   - думки колег; 

   - свої особистий досвід; 

   - свідоцтва пацієнтів, засновані на власному досвіді. 

Для лікаря найбільшу цінність мають дослідження, опубліковані в наукових 

медичних журналах. Це пояснюється тім, що статті в журналах проходять 

строгий відбір і редагування, що зменшує ймовірність отримати недоброякісну 

інформацію, або незрозуміле, неінформативне повідомлення У свою чергу 

наукові повідомлення в журналах не завжди містять результати оригінальних 

наукових досліджень. Це можуть бути також коментарі, дискусії. Публікуються 

в журналах поряд з медичними ще й біологічні дослідження, а також 

дослідження, виконані на тваринах. 

Найбільш доказовою інформацією є наукові дослідження, що відрізняються 

тім, що смороду є систематичним процесом, який проводитися згідно чітко 

розробленого протоколу, де прагнуть виключити або явно позначити власні 

пристрасті дослідника й дозволяють отримати результати, які є актуальними 

для пацієнтів / клієнтів і практикуючих медичних працівників, які працюють у 

даній області. 

Дані досліджень володіють різним рівнем доказовості. Використовуючи 

«піраміду доказовості» лікар завжди винний віддавати переваги результатами 

найбільш доказових досліджень. Стосовно до ефективності терапії й 

профілактики такими найбільш доказовими дослідженнями є рандомізовані 

клінічні дослідження (РКД). У разі, коли є безліч РКД, систематичні оглянь 



дозволяють врахувати розбіжності між ними й дізнатися узагальнену оцінку, 

що базується на всій сукупності РКД. Тому прийнято вважати, що висновки 

систематичних оглядів більш доказові, ніж результати окремих. 

Градації (класи) та рівні доказів були розроблені в Оксфорді: 

Клас І — наявність консенсусу та/або доказів щодо ефективності, доцільності 

застосування та сприятливої дії процедури. 

Клас ІІ — суперечливі докази та відсутність консенсусу щодо ефективності 

та доцільності застосування процедури  

ІІА — «шальки терезів» доказів/консенсусу схиляються до ефективності та 

доцільності застосування процедури;  

ІІB — «шальки терезів» доказів/консенсусу схиляються до неефективності та 

недоцільності застосування процедури; 

Клас ІІІ — наявність консенсусу та/або доказів щодо неефективності та 

недоцільності застосування процедури, а в окремих випадках — навіть її 

шкідливості. 

Ступінь доведеності ефективності та доцільності застосування процедури 

поділяють на  чотири  рівні достовірності: 

Рівень  А — висока  достовірність; 

Рівень  В — помірна  достовірність; 

Рівень С — обмежена  достовірність: консенсус переконань експертів, що 

ґрунтується на результатах досліджень та клінічній практиці; 

Рівень  D —  докази  відсутні.  

ДМ (доказова медицина)  є способом медичної практики, що відрізняється 

використанням найбільш достовірних відомостей для прийняття медичних 

рішень. Основна позначка ДМ - постійне підвищення ефективності медичних 

послуг з діагностики, лікування та профілактики захворювань, а також 

використання методів, що ведуть до раціонального використання обмежених 

ресурсів. 

ДМ використовує досягнення відносно молодої науки – клінічної 

епідеміології. Клінічна епідеміологія (КЕ) розробляє наукові основи лікарської 



практики. Головний постулат КЕ: кожне клінічне рішення має базуватися на 

строгих наукових підставах. Це і є «evidence-based medicine», у буквальному 

перекладі - «медицина, заснована на доказах» або, що точніше відображає 

значення терміну, « науково-обґрунтована медична практика» або « науково-

доказова медицина». 

Об'єктивною передумовою виникнення ДМ стало збільшення обсягу 

наукової медичної інформації, а також шлюб фінансових ресурсів, пов'язаний з 

ростом витрат на охорону здоров'я. З кожним долею в медичну практику 

впроваджуються всі нові й нові методи діагностики, лікування й профілактики. 

Ці методи більш-менш активно вивчаються в численних клінічних 

дослідженнях, результати яких нерідко виявляються несхожими й навіть 

протилежними. Отже, з великого числа методів необхідно вибрати тієї, який 

володіє найбільш високою ефективністю й безпекою. Слід пам'ятати, що 

новизна або висока вартість нового втручання не є гарантією його переваги над 

іншими. 

Таким чином, для використання на практиці, отриману інформацію 

необхідно ретельно проаналізувати й узагальнити. Методологія ДМ передбачає 

критичний аналіз всіх даних, для того, щоб відкинути недоброякісні, 

недоказові, і спиратися на надійні результати, отримані за допомогою 

ефективних наукових методів. 

ДМ до теперішнього часу істотно змінила ставлення до діагностики й терапії, 

так як для багатьох захворювань були запропоновані нові, більш ефективні 

втручання. У тієї ж година наведені докази неефективності, марності або навіть 

шкоди для здоров'я хворого деяких старих втручань. 

Нині проводитися безліч досліджень, метою яких є поліпшення якості 

надання медичної допомоги. Щорічно база даних MEDLINE поповнюється 

результатами приблизно 10 тис. рандомізованих контрольованих досліджень 

(РКД). У регістрі випробувань Кокранівського Співробітництва (The Cochrane 

Collaboration; http://www.cochrane.org) містяться посилання приблизно на 850 

тис. подібних досліджень. Однак не завжди отримані дані впроваджуються в 



повсякденну клінічну практику. Результати досліджень, проведених у США й 

Нідерландах, показують, що 30-40% пацієнтів не отримують лікування 

відповідно до міжнародних рекомендацій, а 20-25% хворих отримують 

лікування, яку їм не показане. 

Впровадження ДМ у повсякденну діяльність лікаря має ще й економічний 

аспект. Навіть у високорозвинених країнах ресурси, що виділяються державою 

на охорону здоров'я, не повністю відповідають потребам суспільства. Тому 

безсумнівно, що найбільш ефективно спрямовувати ці ресурси на розвиток 

методів профілактики, діагностики та лікування, практична користь яких 

підтверджена дослідженнями, що відповідають критеріям науково-

обґрунтованої медичної практики. 

При аналізі результатів клінічних досліджень прийнято оцінювати їх 

достовірність, виходячи з якої визначаються рівні доказовості. 

ДМ   є способом медичної практики, що відрізняється використанням 

найбільш достовірних відомостей для прийняття медичних рішень. Основна 

позначка ДМ - постійне підвищення ефективності медичних послуг з 

діагностики, лікування та профілактики захворювань, а також використання 

методів, що ведуть до раціонального використання обмежених ресурсів. 

ДМ використовує досягнення відносно молодої науки – клінічної 

епідеміології. Клінічна епідеміологія (КЕ) розробляє наукові основи лікарської 

практики. Головний постулат КЕ: кожне клінічне рішення має базуватися на 

строгих наукових підставах. Це і є «evidence-based medicine», у буквальному 

перекладі - «медицина, заснована на доказах» або, що точніше відображає 

значення терміну, « науково-обґрунтована медична практика» або « науково-

доказова медицина». 

Таким чином, для використання на практиці, отриману інформацію 

необхідно ретельно проаналізувати й узагальнити. Методологія ДМ передбачає 

критичний аналіз всіх даних, для того, щоб відкинути недоброякісні, 

недоказові, і спиратися на надійні результати, отримані за допомогою 

ефективних наукових методів. 



ДМ до теперішнього часу істотно змінила ставлення до діагностики й терапії, 

так як для багатьох захворювань були запропоновані нові, більш ефективні 

втручання. У тієї ж година наведені докази неефективності, марності або навіть 

шкоди для здоров'я хворого деяких старих втручань. 

Нині проводитися безліч досліджень, метою яких є поліпшення якості 

надання медичної допомоги.   

Впровадження ДМ у повсякденну діяльність лікаря має ще й економічний 

аспект. Навіть у високорозвинених країнах ресурси, що виділяються державою 

на охорону здоров'я, не повністю відповідають потребам суспільства. Тому 

безсумнівно, що найбільш ефективно спрямовувати ці ресурси на розвиток 

методів профілактики, діагностики та лікування, практична користь яких 

підтверджена дослідженнями, що відповідають критеріям науково-

обґрунтованої медичної практики. 

При аналізі результатів клінічних досліджень прийнято оцінювати їх 

достовірність, виходячи з якої визначаються рівні доказовості. 

Варіанти застосування об’єктивної доказової медицини в умовах роботи 

лікаря. 

Стандарти  теорії  та  практики медичного обстеження  людини 

Мета - ознайомити  з сучасним медичним обстеженням при різних  

патологіях  людини, визначити сутність хвороби, причини її розвитку, критерії, 

що характеризують здоров'я людину  та  застосування  етики і  деонтології.  

 Ознайомлення  з  основними  медичними  поняттями:  

1.  Визначення  понять  здоров'я,  хвороба,  хворий    

2.  Етіологія  хвороби, 

3.  Симптоми  й  синдроми. 

4.  Вчення  про  патогенез  захворювань   

Дуже  важливим  в  процесу  медичного  обстеження  людини  є  поняття:  

симптоматика,  етіологія,  патогенез,  фактори  ризику,  що  сприяють  розвитку  

патології.   



Симптоматика - наука, яка вивчає симптоми (ознаки хвороби). Визначаються  

симптоми суб'єктивні: біль, слабість, запаморочення  та  ін.  

Об'єктивні: температура тіла, припухлість, почервоніння, ціаноз, набряки й 

ін. 

Етіологія займається вивченням причин і умов розвитку хвороби  

Причини  хвороби – зовнішні: механічні, фізичні, хімічні, біологічні, 

психогенні.  Внутрішні: спадкоємні, уроджені. 

Загальний план обстеження  пацієнта 

Етапи обстеження. 

При обстеженні пацієнта доцільно дотримуватися наступної схеми: 

I  етап — обстеження з використанням основних методів: 

1. Розпит (суб'єктивне дослідження);  

2. Об'єктивне дослідження (загальний і місцевий огляд, пальпація, перкусія,. 

аускультація);  

3. Додаткові  методи  дослідження  та  обґрунтування попереднього діагнозу; 

II етап — обстеження з використанням додаткових методів, необхідних для 

підтвердження діагнозу й диференціальної діагностики:  

1) складання плану лабораторних і інструментальних досліджень, 

консультацій фахівців;  

2) обґрунтування й формулювання розгорнутого остаточного діагнозу 

(основне захворювання, його ускладнення й супутні хвороби). 

У  сучасної  медицини  передбачаються  наступні  умови  розвитку   хвороби: 

Зовнішні: порушення режиму праці й відпочинку, порушення харчування,  

перевтома, стреси, поганий відхід, соціальні умови. 

Внутрішні: вік, спадкоємна обтяженість, патологічна конституція. 

Гальмуючі - компенсаторні   зрушення, імунологічна реактивність. 

Стандарти медсестринської практики.  

Демократизація суспільних відносин, як результат розвитку суверенної 

України значною мірою визначає участь фахівців  медсестринської  справи у 

розвитку власної професії. Роль медичних сестер та інших спеціалістів 



середньої ланки є очевидною і надзвичайно важливою. їх завдання полягає 

насамперед у наданні кваліфікованої допомоги всім людям, які її потребують. 

Медичні сестри завершують цикл лікування хворого. Вони є провідниками 

інформації між лікарем і пацієнтом та основними ланками у ланцюжку, що 

забезпечує виконання призначень лікарів. Середній та молодший медичний 

персонал бере на себе виконавчу роль у лікарні. Основні процеси в клініці - 

госпіталізація, транспортування хворих, підготовка їх до маніпуляцій, 

моніторинг стану пацієнта, виконання призначень лікарів  реалізують медичні 

сестри. До обов'язків медичних сестер входять складні та комплексні завдання, 

бо вони, по-перше, працюють з великим обсягом інформації як з боку пацієнта, 

так і з боку лікаря, а по-друге, повинні виконувати свої обов'язки у чітко 

визначений час . 

Суть медсестринської  справи полягає у медичному компетентному 

виявленні проблем пацієнта ,щодо його здоров'я та кваліфікованій допомозі в їх 

вирішенні чи, в крайньому разі, пом'якшенні їх гостроти. 

Найефективнішим способом організації і проведення  медсестринської  

опіки, коли організовано та систематично визначаються проблеми пацієнта, 

розробляється та виконується план їх вирішення, оцінюється план щодо 

ефективності та встановлення проблем - є медсестринський процес. 

Нові технології в охороні здоров'я, нові методи діагностики і лікування, 

зростаючі вимоги до рівня медсестринської опіки - усе це викликає 

необхідність цілком іншого високого ступеня компетентності і кваліфікації 

медичної сестри. 

Медична сестра повинна чітко уявляти обсяг, терміни опіки над пацієнтом, 

техніку виконання тієї чи  іншої процедури (маніпуляції), розподіл обов'язків 

між персоналом, - стандарт своєї діяльності . 

Згідно із затвердженими програми та плану заходів з медсестринського 

реформування в практичній охороні здоров'я , впроваджені проекти 

медсестринської документації в практичну охорону здоров'я, метою яких є 

вивчення повного обсягу медсестринських навантажень з наступною 



мотивацією оптимального співвідношення лікар-медсестра та медсестра-

пацієнти, визначення найважливіших складових змісту стандарту роботи 

медсестри. 

План медсестринського процесу включає 5 розділів, які являють собою 5 

етапів медсестринського процесу: 

1) медсестринське обстеження; 

2) медсестринський діагноз;  

3) планування медсестринських втручань; 

4) реалізацію плану медсестринських втручань (підготовку пацієнта до 

лабораторних та інструментальних методів обстеження, спостереження за 

пацієнтом, вирішення дійсних та супутніх проблем і потреб пацієнта, 

виконання призначень лікаря, навчання пацієнта та його оточуючих само- та 

взаємодогляду); 

5) оцінку результатів медсестринських втручань. 

Професійна діяльність медичної сестри, сестринське обстеження, підготовка 

пацієнта до лабораторних та інструментальних методів  обстеження, 

спостереження за пацієнтом, виконання призначень лікаря, вирішення супутніх 

потреб і проблем пацієнта, навчання пацієнта та його оточуючих  само- та 

взаємодогляду, робота з документацією – стандарт та  об'єм роботи, який 

виконує  медсестра . 

 Стандарти діяльністі медичної сестри включають: 

- Етичний Кодекс медсестри України; 

- положення про медсестру лікувально-профілактичного закладу; 

-  медсестринський процес у роботі медсестри; 

-лікарські речовини, загальні відомості; 

-лікувально-охоронний режим і правила внутрішнього розпорядку; 

- стандарти медсестринської опіки над пацієнтами  з такими підрозділами: 

загальні правила  медсестринської  опіки над пацієнтами різних профілів: 

 - технологія виконання лікувальних маніпуляцій (алгоритми дій); 

- інфекційний контроль; 



- стандарти відбору та доставки біоматеріалу на лабораторні дослідження  

 - підготовка пацієнтів до інструментальних досліджень; 

- методика оцінки якості роботи медичних сестер. 

Стандартом є погоджений фахівцями рівень виконання, який відповідає 

вимогам даного контингенту населення і який можна побачити навіч, 

досягатися, виміряти й намітити у вигляді бажаної мети. Стандарт 

розглядається як засіб, який медсестри можуть використовувати при оцінці 

того, що зроблене для даного пацієнта або клієнта. Було домовлено, що 

створення стандартів для сестриної практики є обов'язком самих представників 

даної професії. 

Стандарти встановлюються на різних рівнях: національному, районному або 

організаційному, і місцевому. Національні стандарти, як правило, стосуються 

широкого кола питань або є провідними вказівками; місцеві стандарти 

потребують більшої специфіки, для того щоб відбивати конкретику й бути 

складовою частиною системи медико-санітарної допомоги. Стандарти 

виконання повинні бути як можна більш точними; очевидно, що вони повинні 

бути відчутними, досяжними, вимірюваними й бажаними. 

Друга частина циклу - вимір - вимагає вибору відповідного інструментарію, 

наприклад, проведення ревізії, складання перевірочних списків або перегляду 

існуючих положень. 

Вживання відповідних заходів - третя частина циклу Lange - полягає в тому, 

щоб результати діяльності по встановленню стандартів досліджувалися на 

предмет виявлення тієї або іншої проблеми. Якщо така виявляється, необхідно 

ухвалювати розв'язки щодо того, як спробувати поліпшити результат і хто 

повинен це зробити - група або окрема особа.   

Стандарти доказовості при серцево – судинній патології 

Основні методи дослідження при захворюваннях сердечно-судинної системи 

1. Скарги 

Хворі скаржаться на болі стискаючого характеру, іноді скаржаться не на біль, 

а на почуття тиску й печіння. Інтенсивність болю різна - від порівняно 



невеликої, до різкої. Вона локалізується, в основному, за грудиною, іноді 

ліворуч від грудини в області II-III ребра.  Часто біль віддає у руки й плечі,  

лопатку, нижню щелепу, іноді в ділянці живота. Біль нападами часто 

пов’язаний із впливом на організм провокуючого фактора - фізичного 

навантаження (стенокардія напруги), психоемоційної напруги, холоду, прийому 

їжі та ін. При різко вираженому склерозі вінцевих артерій біль може виникнути 

спонтанно - стенокардія спокою. Напади болю тривають 5-15 хвилин.  

При прогресуванні захворювання, наявності тривалого інтенсивного нападу  

може розвитися  інфаркт міокарда. Залежно від зони ушкодження може 

розвитися  дрібновогнищевий,  великовогнищевий  та трансмуральний інфаркт 

міокарда. В окремих випадках розвиток великовогнищевого та 

трансмурального інфарктів міокарда може призвести до розвитку аневризми 

лівого шлуночка. 

Болі в області серця можуть бути обумовлені патологією коронарних артерій, 

великих посудин  . 

Коронарний біль — гостра, нападо-подібного характеру, що стискає, 

локалізується за грудиною, іррадіює у ліву руку та під ліву лопатку, виникає 

при фізичному навантаженні, зберігається протягом декількох хвилин і зникає 

після припинення навантаження або приймання нітрогліцерину. Серцебиття й 

перебої в роботі серця зустрічаються при порушеннях ритму й провідності. 

2. Огляд 

Огляд області серця виявляє патологічний верхівковий поштовх (гіпертрофія 

й дилатація лівого шлуночка).До проявів вираженої серцевої недостатності 

ставляться положення ортопное (напівсидячи, зі спущеними ногами), видимі 

ознаки задишки в спокої, акроціаноз, асцит, набряки й порушення трофіки 

нижніх кінцівок. 

3.  Алгоритм пальпації серцево-судинної  системи: 

Пульс пальпують на променевих артеріях. Оцінюються однаковість і 

синхронність пульсу, його ритмічність, частота, напруга (по тому зусиллю, яке 

необхідно для здавлювання артерії), наповнення ( по амплітуді пульсових 



хвиль), форма пульсу (по швидкості наростання й спаду пульсової хвилі). 

Різний на лівій і правої променевих артеріях пульс може спостерігатися при 

атеросклерозі. 

У хворих з гострою судинною недостатністю (колапс, шок) пульс м'який, 

малий і частий. Аритмічний  пульс відзначається  при порушеннях ритму й 

провідності. 

Пульс. 

1. Наявність – відсутність; 

 2. Частота  (50 – 100  скорочень  в  хвилину у спокої);  

3. Ритм (ритмічний – аритмічний); 

 4. Напруга (слабкого, задовільного, високого);  

5. Наповнення (слабкого, задовільного, гарного); 

 6. Форма пульсу (малий, повільний, високий,  швидкий, ниткоподібний, 

парадоксальний);  

7. Дефіцит пульсу (коли  число  серцевих  скорочень 100,  а  число  

пульсових  ударів 80). 

Перкусія. Використовується для визначення границь серця й ширини 

судинного пучка. 

Алгоритм діагностичного тлумачення результатів перкусії серця 

Зсув границь серця за даними перкусії:  

зменшення - емфізема легенів.  

Збільшення границь серця:  

1. Вправо: збільшення правого передсердя, зсув серця при гідро- і 

пневмотораксі ліворуч.  

2. Уліво: відтискування лівого шлуночка збільшеним правим, зсув серця при 

правобічному пневмо-гідротораксу, збільшення лівих відділів серця. 

3. Уліво вниз: збільшення лівого шлуночка.  

4. Збільшення всіх  розмірів: виражена поразка міокарда, ексудативній 

перикардит, збільшення обох шлуночків і передсердь. 

Границі  відносної серцевої  тупості  в  нормі 



Права: на 1 см., дозовні від  правого краю 

Верхня: третє міжреберʼе.  

Ліва: на 0,5 см., кнутри від серединно-ключичної лінії в 5 між  реберʼе. 

Аускультація. 

Проводиться в певних місцях передньої поверхні грудної клітки та у певній 

послідовності. Існує п'ять міст аускультації: 

1)  область верхівки серця (крапка аускультації митрального клапана); 

2)  II міжреберʼє в правого краю грудини (аортальний клапан); 

3)  II міжреберʼє в лівого краю грудини (клапан легеневої артерії); 

4)  у підстави мечоподібного відростка (тристулковий клапан); 

5)  III міжреберʼє в лівого краю грудини (крапка Боткіна – Ерба або 

додаткова крапка аускультації аортального клапана). 

Алгоритм аускультації припускає визначення I тону (збігається з пульсом на 

сонній артерії й верхівковим поштовхом),. II тону (вислуховується через більш 

коротку систолічну паузу після I тону), їхніх змін (розщеплення, роздвоєння) і 

співвідношення тонів (нормальне, посилення або слабшання  I або II тону, 

акцент II тону), наявності додаткових тонів (тон відкриття митрального 

клапана, мезосистолічне клацання, перикард  тон, III і IV тони), тричленних 

ритмів (ритм переспівала, галопу), шумів і їх характеристику (приналежність до 

систоли або діастоли, зв'язок з тонами серця, тембр, форма, місце найкращого 

вислуховування й місце проведення шуму). Аускультативна симптоматика при 

захворюваннях серцево-судинної системи визначається особливостями 

внутрішньо-серцевої й системної гемодинаміки. Її знання є необхідною умовою 

для оволодіння методикою аускультації серця. 

При вираженій тахікардії тривалість діастоли зменшується й вона 

наближається до систоли: маятникоподібний ритм (при супутньому ослабленні 

I тону) або ембріокардія (при нормальному співвідношенні тонів). Після 

екстрасистоли тривалість діастоли збільшується, що супроводжується 

періодично виникаючою аритмією. Миготлива аритмія характеризується 

безладним чергуванням діастолічних пауз різної тривалості. Повної 



атріовентрикулярною блокаді серця відповідає виражена брадикардія з 

періодичним посиленням I тону («гарматний» тон Стражеско при збігу 

скорочень передсердя й шлуночка). 

Виражені зміни міокарда лівого шлуночка (інфаркт міокарда, кардіосклероз, 

дифузійний міокардит, кардіоміопатії) супроводжуються появою патологічних 

III і (або) . IV тонів і ослабленням I тону. При аускультації в області верхівки 

серця буде вислуховуватися тричленний ритм галопу: протодіастолічний (при 

посиленні III тону), пре систолічний. (IV тону) або підсумковий ( при 

вираженій тахікардії). 

Ознаки та критерії діагностики захворювання  - програма діагностики. 

Обов’язкові медичні дослідження. 

Основною характерною ознакою ішемічної хвороби  серця (ІХС) є наявність 

симптомокомплекса стенокардії. 

Найбільш інформативним методом діагностики при ІХС є 

електрокардіограма (ЕКГ), яка дозволяє виявити ознаки коронаросклерозу у 

вигляді конкордантного зсуву зубця RS-T донизу у всіх Протокольних 

відведеннях. Також на ЕКГ можна виявити розмір, локалізацію та фазу 

ушкодження  міокарда, а також характер і вид аритмій, які ускладнюють 

перебіг ІХС. 

Ехокардіографія (ЕхоКГ) ,в  неускладнених випадках ІХС , патологічних змін 

не виявляє. При розвитку ускладнень у перебігу  ІХС (інфаркт міокарда, 

аневризма лівого шлуночка, ішемічна кардіоміопатія) при ЕхоКГ виявляються 

зони дискинезії, а також зниження фракції викиду лівого шлуночка.  

Проведення проби з фізичним навантаженням за допомогою велоергометрії 

(ВЕМ) або тредміл-проби у позанападний період дозволяють виявити різну 

ступінь зниження толерантності до фізичного навантаження. 

Під час проведення коронаровентрикулографії встановлюється локалізація й 

ступінь морфологічних змін вінцевих артерій серця. 

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога 



Хворі з ІХС підлягають стаціонарному лікуванню в умовах кардіологічного 

відділення, де їм проводиться відповідне обстеження і медикаментозне 

лікування. 

В разі потреби , інвазивні  втручання проводяться в кардіохірургічних 

центрах або в умовах інституту серцево-судинної хірургії. 

Діагностична програма: 

1. Візуальний огляд хворого 

2. Аускультація 

3. Вимірювання АТ (на обох руках). 

3. Лабораторне обстеження: 

 - загальний аналіз крові 

 - загальний аналіз сечі 

 - біохімічне дослідження крові  (КФК у динаміці 3 рази, бажане визначення 

МВ-фракції КФК, тропонінів Т або І за необхідності в динаміці 2 рази, 

аланінамінотрансферази (АлАТ), калію, натрію, білірубіну, креатиніну, ХС 

загального, ХС високої та низької щільності, ТГ, глюкози в крові) 

 - коагулограма 

 - визначення групи крові, резус-фактора, реакції Васермана 

 - аналізи на гепатити В і С 

 - аналізи на ВІЛ  (при письмовій згоді пацієнта) 

4. ЕКГ в 12 відведеннях у динаміці. 

5. ЕхоКГ 

6. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки 

7. Життєва ємність легень 

8. Доплер-дослідження судин головного мозку 

9. Гастроскопія 

10. Ступінчаста ВЕМ 

11. Коронаровентрикулографія 

12. Лікувальна програма 

Перелік і обсяг медичних  послуг обов'язкового асортименту 



 Забезпечення стандартної терапії  антитромбоцитарними  препаратами (АСК 

і тікагрелор, за відсутності останнього можливе призначення клопідогрелю), 

антикоагулянтами (стандартний гепарин або еноксапарин, або фондапаринукс), 

блокаторами бета-адренорецепторів, інгібіторами АПФ/БРА, статинами. 

 - Загальне лікування.  

β-адреноблокатори  (бісопролол, есмолол, метопролол, пропранолол, 

карведилол). 

антагоністи кальцію: дилтіазем, верапаміл, амлодипін, ніфедипін. 

антиагреганти : АСК і тікагрелор, клопідогрель 

статини: аторвастатин, розувастатин 

Інгібітори АПФ: каптоприл; лізиноприл, раміприл, периндоприл, 

зофеноприл. 

БРА :валсартан, лозартан 

 - Місцеве лікування 

13. рентгенендоваскулярная дилатація  + стентування 

14. аортокоронарне шунтування на працюючому серці або зі штучним 

кровообігом 

15. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту 

нітрати + β-блокатори (за показанням) 

контрольна коронарографія (за показанням).  

16. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування 

Очікуваний результат у стаціонарі - епітелізація рани, відсутність синдрому 

стенокардії. 

17. Тривалість лікування 

Термін стаціонарного лікування 9 днів.  

Далі хворий направляється до реабілітаційного відділення стаціонару за 

місцем проживання для подальшого лікування на 1 місяць або до 

спеціалізованого кардіологічного санаторію. 

18. Критерії якості лікування 



У хворих відсутні напади стенокардії, незалежність від нітрогліцерину, 

повний перехід на самообслуговування, збільшення перенесення фізичних 

навантажень (ВЕМ 75-100 Вт), повернення до посильної праці. 

19 . Можливі побічні дії та ускладнення 

На післяопераційному етапі можливий розвиток серцевої недостатності, 

інфаркту міокарда, порушень ритму, кровотеча. Можуть бути легеневі 

ускладнення (пневмонія й ателектаз). Надалі може виникнути тромбоз шунтів з 

поверненням синдрому стенокардії. 

20.  Рекомендації щодо подальшого надання  медичної допомоги 

Хворі підлягають подальшому лікуванню протягом 1 місяця в 

реабілітаційному відділенні за місцем проживання або в спеціалізованому 

кардіологічному санаторії, потім - амбулаторному спостереженню протягом 6 

місяців. Повторна консультація в кардіохірургічному центрі через 6 місяців, 

потім - 1 раз на рік. Антиагрегантна терапія протягом всього життя. 

21. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень 

Хворим потрібна дієта - стіл № 10. 

22. Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації 

Хворі непрацездатні протягом 6 місяців, їм рекомендований охоронний 

режим, що обмежує фізичні навантаження, перегрівання, переохолодження. 

Працездатність після 6 місяців вирішується індивідуально в залежності від 

клінічного стану захворювання.  Ступінь доказовості А. 

Стандарти доказовості при  захворюваннях органів дихання,. 

Ознаки та критерії діагностики захворювання  - програма діагностики. 

Обов’язкові медичні дослідження. 

Основні клінічні  прояви, характерні для захворювання органів дихання.  

Основні скарги: кашель; кровохаркання; легенева кровотеча; біль у грудній 

клітці; задишка; ядуха. 

Кашель - один з найчастіших симптомів захворювання органів дихання. Це 

рефлекторний процес видалення вмісту дихальних шляхів - слизу, мокротиння, 

крові, сторонніх тіл.  



Кашель виникає внаслідок запального, механічного, хімічного та термічного 

подразнень  кашльових рецепторів,  які розташовані в глотці, середньому вусі, 

гортані, трахеї, бронхах, на листках плеври.  

 Кашель, який  не супроводжується виділенням мокротиння, називають 

сухим. При наявності мокротиння, кашель називають вологим. Мокротиння 

може бути слизовим, серозним, гнійним, геморагічним, серозно-гнійним, 

пінистим. 

Кровохарканням називається поява крові в мокротинні. Кровохаркання може 

виникати при туберкульозі легень, бронхоектатичній хворобі, абсцесі, раку 

легень, тромбоемболії легеневої артерії, пневмонії, бронхіті. 

При легеневій кровотечі під час кашлю виділяється змішана з мокротинням 

кров, або без мокротиння, яка має світло-червоне забарвлення, піниста, рН - 

лужна. При цьому може спостерігатися ядуха, клекіт за грудниною. 

Біль у грудній клітці може бути спричинений патологічними процесами: 

 у власне грудній клітці (міжреброва невралгія, запалення міжребрових 

нервів, м'язів, періостити, остеомієліти, переломи ребер, груднини),  

 в органах дихання (при ураженні плеври, оскільки бронхи та легенева 

тканина не мають чутливих нервів). 

 у серці та аорті(перикардит, стенокардія, інфаркт міокарда). Крім 

цього, біль у грудну клітку може іррадіювати з хребта (остеохондроз), 

органів черевної порожнини (гострий холецистит). Надзвичайно 

важливо з'ясувати причину болю (захворювання органів дихання чи 

інші явища). 

Задишка - зміна частоти, глибини, ритму дихання, порушення 

співвідношення між фазами вдиху і видиху, що супроводжується суб'єктивним 

відчуттям нестачі повітря. Залежно від того, яка фаза дихання змінена, 

розрізняють три типи задишки: 

 інспіраторну (утруднений вдих), 

 експіраторну (утруднений видих)  

 змішану (утруднені обидві фази дихання). 



Інспіраторна задишка спостерігається при виникненні перешкод для повітря 

у верхніх дихальних шляхах (стенозуючий ларинготрахеїт, пухлина трахеї або 

гортані, потрапляння сторонніх тіл до верхніх дихальних шляхів). При 

сильному звуженні трахеї вдих супроводжується шумом - це стридорозне 

дихання. 

Експіраторна задишка спостерігається при бронхіальній астмі, 

бронхообструктивному синдромі, коли виходу повітря з легень перешкоджає 

спазм бронхів малого та середнього калібру, їх обструкція.  

Досить часто спостерігається задишка змішаного типу. Наприклад, при 

емфіземі легень вдих утруднений, оскільки грудна клітка і без цього перебуває 

в стані максимального вдиху; видих теж утруднений внаслідок втрати 

еластичності стінок альвеол. Нападоподібна задишка називається ядухою, вона 

виникає при бронхіальній та серцевій астмі. 

Остання може перебігати за обструктивним, рестриктивним або змішаним 

типом (це уточнюють за допомогою пікфлоуметрії та комп'ютерної 

спірографії). 

Бронхообструктивний синдром виникає внаслідок порушення прохідності 

бронхів (спазм, набряк слизової оболонки та закриття їх секретом чи 

пухлиною). Характеризується нападами ядухи, задишкою, подовженням фази 

видиху в стані спокою та при форсованому видиху, свистячими хрипами, які 

можна чути на відстані (дистанційні хрипи), при перкусії виявляють 

коробковий звук. 

Хронічні неспецифічні захворювання легень 

Хронiчне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) - характеризується 

обмеженням повітряного потоку, яке є частково або повністю необоротним, яке 

зазвичай прогресує i асоцiюється iз незвичною запальною вiдповiддю легень на 

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

Класифікація: виділяють 4 стадії ХОЗЛ згідно ступеня важкості 

захворювання. В розподілі на стадії враховуються клінічні ознаки хвороби, 

функціональні характеристики бронхообструктивного синдрому.  



Клінічна характеристика  стадій  хронічних  обструктивних  захворювань  

легень. 

І - легкий ступінь перебігу  характеризується: ОФВ 2: 80% від належних; 

ОФВ/ФЖЕЛ < 70%. Зазвичай, але не завжди, визначається хронічний кашель, 

виділення харкотиння. Відсутня гостра дихальна недостатність (ГДН) 

II – помірний ступінь перебігу  характеризується:  50% < ОФВ, < 80% від 

належних; ОФВ, /ФЖЕЛ < 70% Симптоми захворювання  прогресують, 

з'являється задишка при фізичному навантаженні та під час загострень, 

відсутня ГДН 

III - важкий ступінь перебігу  характеризується: 30% < ОФВ, < 50% від 

належних; ОФВ, /ФЖЕЛ < 70%; РаО2 < 60 мм рт. ст.; РаСО2 < 45 мм рт. ст.  

Збільшення задишки, повторні загострення, що погіршують якість життя 

хворих. ГДН І типу з гіпоксемією але без гіперкапнії 

IV - дуже важкий  ступінь перебігу  характеризується:  ОФВ < 30% від 

належних; ОФВ, /ФЖЕЛ < 70% або хронічна легенева недостатність, 

правошлуночкова серцева недостатність. РаО2 < 60 мм рт. ст; РаСО2 > 45 мм 

рт. ст.  

Подальше прогресування симптомів, якість життя значно погірше¬на, 

загострення можуть загрожувати життю. ГДН II типу компенсо¬вана з 

гіпоксемією та гіперкапнією. 

Діагностичні критерії ХОЗЛ 

1.Наявність у хворого типових факторів ризику: паління; враховується індекс 

паління (ІП),виражений у пачко/роках: число сигарет, що випалюється за добу 

помножене на стаж паління (у роках) і поділене на 20; ІП> 10 пачко/днів  є 

достовірним фактором ризику ХОЗЛ 

2.Тривала дія професійних подразників: наявність професійних 

шкідливостей, особливо контакт з виробничим пилом  

3.Респіраторні інфекції, особливо, перенесений у дитячому віці 

облітеруючий бронхіт . 



4.Спадкова схильність: наявність у близьких родичів захворювань органів 

дихання. 

5.Наявність типових клінічних ознак захворювання: кашель з виділенням 

харкотиння, задишка при фізичному навантаженні та в спокої. 

6.Порушення бронхіальної прохідності, що неухильно прогресує (зниження 

показників ОФВ1< 80%  та спiввiдношення ОФВ1/ФЖЄЛ < 70% ) 

7. Виключення інших захворювань, що можуть привести до появи 

аналогічних симптомів (рак, туберкульоз, бронхоектази тощо). Крім того 

диференціальна діагностика ХОЗЛ проводиться з необструктивним бронхітом, 

туберкульозом, бронхіальною астмою. 

Рекомендації  доказової  медицини: 

• 3 усіх протизапальних засобів при ХОЗЛ найбільш ефективними є 

глюкокортикостероїди, які гальмують активацію прозапальних клітин у 

легенях,  зменшують рівень протизапальних медіаторів, мають антиоксидантну 

дію. Згідно рекомендацій доказової  медицини, інгаляційні 

глюкокортикостероїди при тривалому застосуванні у  хворих на ХОЗЛ 

зменшують загострення на 25%. 

• При  лікуванні  ХОЗЛ  найліпше  призначати  інгаляцію  β2-агоністів  

(рівень  доказів  А). 

• Згідно з останніми міжнародними і національними рекомендаціями і 

даними проведених РКД, присвячених ХОЗЛ, тіотропія  бромід  є  одним із  

основних  бронходилататорів,  який  має бронхорозширюючу і протизапальну 

дію,  сприяє  нормалізації  показників  апарату  дихання. 

• Позитивною стороною  β2-агоністів є швидка дія препарату, 

антихолінергічних засобів — висока безпека і добра переносимість. Такі 

комбіновані препарати, як беродуал (іпратропіум + фенотерол) або іпратропіум 

+ сальбутамол мають ту перевагу, що вони діють на різні відділи бронхів 

(антихолінергічні препарати переважно діють на проксимальні, β2-агоністи - на 

дистальні), вони більш ефективні і менше викликають побічні реакції, що 

підтверджено доказовою медициною і проведеними РКД. В них доведено, що 



комбіноване  лікування  більш ефективне, ніж монотерапія.      Отже, можна 

зробити висновок,  що  у  хворих  з  важким перебігом ХОЗЛ інгаляційна 

терапія комбінацією  β2 - агоністи + іпратропіум  може  розглядатись  як  

терапія вибору, оскільки покращує функціональну здатність  легень, зменшує 

задишку та побічні реакції препаратів. 

• β2-агоністи  сальбутамол  і  формотерол  розслабляють  гладку  

мускулатуру  бронхів  завдяки  стимуляції  β2-адренорецепторів, які 

підвищують рівень циклічного АМФ і викликають функціональний антагонізм. 

Поряд з цим  лікування  інгаляційними  бронходилататорами  тривалої  дії  

може  доповнюватись  прийомом  перорально пролонгованих  теофілінів,  що  

сприяють  зменшенню  симптомів ХОЗЛ  (рівень  доказів  В). 

• У  всіх  національних  стандартах  багатьох  країн  головним  засобом  у  

лікуванні  ХОЗЛ  є бронходилататори, однак робиться застереження, що це 

симптоматична терапія, хоч  вона  покращує  якість життя. 

• Дані мета-аналізу показали, що ацетилцистеїн у дозі  400-1200 мг/добу 

впродовж 6 місяців зменшує  ризик  загострення ХОЗЛ  приблизно на 50% в 

результаті протизапальної, муколітичної та антиоксидантної дії  препарату. 

• Дослідження  показало,  що  комбінація  глюкокортикостероїду  і  

сальбутамолу  при  ХОЗЛ  призводить   до зменшення  ризику  смерті  на  

17,5% (р < 0,05)  і  загальної  смертності — на 2,6%. 

Із усіх протизапальних препаратів найбільш ефективні 

глюкокортикостероїди, які призводять до зменшення нападів ядухи та задишки 

на 34% при 1-річному застосуванні препаратів, при 3-річному застосуванні — 

на 25% .  Усі  ці  дані  лягли  в основу рекомендації - застосування інгаляційних 

глюкокортикостероїдів при ХОЗЛ. 

Виражена протизапальна дія властива препарату фенспіриду, який 

призначають по 80 мг 2 рази на день упродовж 6 міс.  Він пригнічує утворення 

простагландинів, тромбоксану та лейкотрієнів, однак цей препарат не є 

стероїдним гормоном. При заміні глюкокортикостероїдів на фенспірид при 



ХОЗЛ покращується прогноз захворювання. Однак фенспірид  більш  

ефективний  при  ранніх  стадіях ХОЗЛ. 

• У першому дослідженню  вивчався  вплив  препаратів  з  протизапальною  

дією  (комбінація  сальмотерол  / флутиказону  пропіонат у дозі 50/500 мкг 2 

рази  на добу) у порівнянні з бронхолітиком тіотропія бромідом у дозі 18 мкг 1 

раз на  добу. В групі хворих, що приймали сальметарол / флутиказон, було 

менше загострень у порівнянні з тіотропія бромідом, але в першій групі 

пацієнтів частіше призначали антибактеріальну терапію.  Вказується, що при 

ХОЗЛ на фоні застосування комбінації сальметеролу / флутиказону пропіонату 

теж спостерігалась підвищена частота розвитку пневмонії,  але вона не 

призводила до погіршення стану хворих у цілому і не впливала на  показник 

смертності. Остаточна природа цих епізодів і причини їх виникнення 

потребують  подальшого  вивчення. 

• Разом з цим не виявлено переваг комбінованої терапії  над монотерапією. 

Щодо потрібної комбінації (тіотропія бромід + сальметерол  / флутиказону 

пропіонат) та з'ясування її ефективності необхідно проводити  подальші наукові 

дослідження. 

Встановлено, що 4-річне застосування тіотропію в лікуванні хворих на ХОЗЛ 

позитивно впливало на клінічний перебіг хвороби, призводить до достовірного 

покращення функції легень, якості життя і скорочення  загострень.  Протягом 4-

х років і 30 днів застосування тіотропиію на 14% знижувало ризик розвитку 

загострень,  кількість  випадків  госпіталізацій  і  дихальної  недостатності.    

Ризик  смертності  після лікування  тіотропієм  скорочується  на 16%. 

Результати крупномасштабних досліджень показали, що інгаляційні 

глюкокортикостероїди (флутиказону пропіонат, будесонід, триамсиналон) 

покра¬щують показники після бронходилатаційного ОФВ, та бронхіальну 

реактивність при стабільній ХОЗЛ, скорочують частоту загострень, а також 

покращують якість життя у пацієнтів з тяжким перебігом захворювання. 

•  Можливий довготривалий вплив інгаляційних глюкокортикоїдів і 

тривалодіючих  β2-агоністів  на смертність вивчався у декількох 



фармакоепідеміологічних дослідженнях. Аналіз цих досліджень у Канаді і 

Великобританії показав, що флутиказону пропіонат при ХОЗЛ значно знижує 

рівень смертності.  Результати великих досліджень свідчать, що застосування 

фіксованих комбінацій інгаляційних глюкокортикостероїдів  і  тривалодіючих  

β2-агоністів  мають  суттєві  переваги  перед  монотерапією  цими препаратами. 

   

Список використаної літератури 

1. Васкес Э. Подход к медицине с точки зрения доказательности. Новости 

медицины и фармации в Украине. 2016. № 9. С. 18–19. 

2. Денесюк В. І., Денесюк О. В. Доказова внутрішня медицина. Вінниця: ДП 

«Державна картографічна фабрика», 2016. 928 с.  

3. 3.Діагностичні, лікувальні та профілактичні алгоритми з внутрішньої 

медицини: навч.-метод. посібник / За ред. В. І. Денесюка. К.: Центр ДЗК, 2015. 

152 с. 

4. Нетяженко В.З.,  Ґонтар А.М. Внутрішня медицина. — 2008. — № 2. — С. 

42-47. 

5. Митник  З. М. Доказова медицина у спектрі наукової медичної 

інформації. — К.: Здоров'я, 2010. — 128 с. 

6. МОЗ України. Наказ № 128 від 19.03.2007 р. Про  затвердження  

клінічних  протоколів  надання  медичної допомоги  за  спеціальністю  

«Пульмонологія». — К. — 2007. 

7. Профилактика сердечно-сосудистьіх заболеваний. Рекомендации 

Европейского  общества кардиологов. Часть 1 / Подгот. Е. Н. Амосова и соавт. 

// Серце і судини. — 2008. — № 2. — С. 12-23. Часть 2. — 2008. — № 3. —С. 

13-25. 

8. Скакун М. П. Основи доказової медицини. — Тернополі,: Укрмедкнига, 

2005. — 244 с. 

9. Согласованное мнение экспертов по поводу критериев диагноза инфаркта 

миокарда 2007 г. // Доказательная кардиология. — 2008. — № 1. —С. 24-34. 



10. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених 

захворювань  внутрішніх органів / За ред. Ю. М. Мостового. — Вінниця: ДП 

«ДКФ», 2007. —С. 48 

11.   Антикоагулянтна  терапія  гострого  коронарного  синдрому  на  

сучасному  етапі  згідно  з  рекомендаціями Європейського  товариства  

кардіологів  та  Американської  колегії  кардіологів.  2007 року / В.З. 

Нетяженко,  А.М. Ґонтар // Внутрішня медицина. — 2008. — № 2. — С. 42-

47. 

12.  Анeнко А.А. Новое и старое в лечении и диагностике острого  

панкреатита.  Взгляды  на  проблему  с  точки зрения доказательной  

медицини // Укр. мед. часопис. —2007. — № 6 (62) — ХІ/ХІІ. — С. 59-62. 

13.  Воронков  Л.Г. Современные  рекомендации  по лечению  хронической  

сердечной  недостаточности: комментарии  в  свете  доказательной  

медицини. —Киев, 2003. 

14.   Денисюк  В. І., Денисюк О. В. Тромбоемболія  легеневої  артерії:  

стандарти  діаг-ностики,  лікування  та профілактики  згідно  рекомендацій  

доказової  медицини // Прак-тична  ангіологія. — 2010. — № 2(31). — с. 43-

45. 

15.  Денисюк  В. І., Денисюк О. В. Доказова  внутрішня  медицина:  Таємниці,  

стан¬дарти  діагностики  та  лікування. — Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. — 

706 с.  

16.  Денисюк В. І. Хронічна серцева недостатність: Стандарти діагностики,  

лікування  та  профілактики  за критеріями доказової медицини // Укр. 

терапевт, журнал. — 2008. — № 2. — С. 106-113. 

17.   Денисюк В. І., Денисюк О. В. Нестабільна  стенокардія: стандарти  

діаг¬ностики та лікування з урахуванням рекомендацій доказової медицини 

// Практична ангіологія. — 2009. — 6/2. — Спецвипуск. — С. 49-54. 

18.   Денисюк В. І., Денисюк О. В., Валуєва С. В. Гіпертонічні кризи: стандарти 

діагностики, надання невідкладної допомоги та профілактики // 

Артериальна  гипертензия. — 2010. — № 2. — С. 50-55. 



19.   Дудар О. І. Лікування  різних  морфологічних  форм  гломерулонефриту  з  

урахуванням  ступеня  та  рівня доказовості // Внутрішня  медицина. — 

2007. —№ 5. — С. 33-41. 

20.  Митник  З. М. Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації. 

— К.: Здоров'я, 2010. — 128 с. 

21.  Настанова  з  діагностики  та  терапії  гострої  серцевої  недостатності —

повний  текст. Затверджено Європейським товариством  інтенсивної 

терапії. —Київ: Моріон, 2005. — 120 с. 

22.  Нетяженко В. 3., Мальчевська Т. Виклад  рекомендацій  Європейського  

товариства кардіологів з діагностики та лікування захворювань перикарда // 

Ліки України. — 2005. — Грудень. — С. 17-20. 

 Інформаційні ресурси: 

Репозиторій ДНУ ім. Олеся Гончара www.repository.dnu.dp.ua:1100    

Бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара http://library.dnu.dp.ua/    

Обласна медична бібліотека http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/  

Сайт Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua 

Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я 

https://apps.who.int/iris/browse?authority=Professional-

Patient+Relations&type=mesh  

 

Тестові запитання по темі 

 (вірна відповідь позначена *) 

1. Які ліпопротеїди, що визначають розвиток атеросклерозу, мають високий 

ступінь атерогенности? 

а) хіломікрони; 

* б) ЛПНП; 

  в) ЛПОНП;  

 г) ЛПВП. 

 



2. Основними патогенетичнимі механізмами, які визначають розвиток 

атеросклерозу, є наступні, за винятком: 

*а) гіперліпопротеїдемії  й гіперхолестеринемії;  

б) хронічної поразки ендотелія судин при алергійних станах, діабеті, 

емоційній нестійкості, підвищенні в крові гістаміну при непомірному 

опроміненні ультрафіолетовими променями;   

в) збільшення виділення натрій-уретичного фактора; 

 г) зменшення кількості клітинних рецепторів, розташованих на поверхні 

гепатоцитів, що й забезпечують катаболізм ЛПНП. 

3. До якої групи факторів ризику розвитку атеросклерозу ставляться: 

гіперхолестеринемія, низький  рівень ЛПВП, гіпертригліцеридемія? 

а) необоротні фактори; 

* б) оборотні фактори;  

 в) частково оборотні фактори. 

4. Основними елементами атеросклеротичної бляшки є:  

а) еритроцити;  

 б) лейкоцити;  

* в)  гладкомʼязові   клітини, ЛПНП, макрофаги;   

г) фібробласти;   тромбоцити. 

5. Оптимальною концентрацією холестерину ЛПНП у крові є: 

*а) <130 мг/дл (< 3,36 ммоль/л); 

 б) 130-159 (3,36-4,11 ммоль/л);  

в) >160 мг/дл (> 4-13 ммоль/л).   

6. Хвора А., 60 років, звернулася до лікаря загальної практики зі скаргами на 

нападоподібни стискаючі болі за грудиною, ірадіюючи  в  область шиї, що 

тривають 15-20 хвилин. Уперше болі виникли два тижні назад при емоційній 

напрузі, потім стали з'являтися при швидкій ходьбі, підйомі на третій поверх. 

Після зупинці болі зникали через кілька хвилин, лікарських препаратів для 

купіровання болі не ухвалював. Стан задовільний. ЧД 18 у хв. Тони серця 



звичайної гучності. Пульс 55 у хв ритмічний. АТ - 120 на 80 мм рт. ст. На ЕКГ, 

знятої в спокої, зміни  відсутні. Поставте попередній діагноз: 

а) ІБС. Атеросклеротичній кардіосклероз;  

б) нейроциркуляторна  дистонія по кардіальному типу;  

* в) ІБС. Стенокардія напруги прогресуюча;  

г) ІБС. Стенокардія напруги вперше виникла; 

д) ІБС. Стенокардія напруги стабільна II функціональний клас. 

7. Хворий І., 61 року, лікується у стаціонар зі скаргами на стискаючі болі за 

грудиною, ірадіруючи в ліву руку, під ліву лопатку, що виникають при 

невеликому фізичному навантаженні, ходьбі по рівному місці на відстань 200–

250 м. Болі купіруються при зупинці, при прийманні нітрогліцерину через 2–3 

хвилини. Протягом 2 місяців вживає сустак-форте по 4 таблетки в день, який 

останнім часом не попереджає приступи. Стан задовільний, тони серця тихі. 

Пульс 78 ударів в 1 хвилину, ритмічний. На ЕКГ, зареєстрованої під час 

приступу, виявлені зсув сегмента S–T і негативний Т у відведеннях V2–V4. 

Поставте попередній діагноз:   

а) ІБС. Інфаркт  міокарда; б) ІБС. Стенокардія напруги прогресуюча;  

 в) ІБС. Стенокардія напруги стабільна II функціональний клас;  

* г) ІБС. Стенокардія напруги стабільна III функціональний клас;  

 д) ІБС. Стенокардія напруги стабільна IV функціональний клас. 

8. Найбільш інформативним методом діагностики атеросклерозу вінцевих 

артерій і ІБС є: 

а) ЕКГ;  

 б) ЕхоКГ;  

  в) стрес-ехоКГ; 

 * г) коронарографія. 

9. Електрокардіографічними ознаками ішемії міокарда при пробі з фізичним 

навантаженням є: 

*а) плоске або косонисходящее зниження інтервалу S-T більш 1,5 мм;  

б) косовосходящий підйом інтервалу S-T більш 1,5 мм;  



в) часті екстрасистоли, фібриляція передсердь, пароксизмальна  тахікардія;  

г) розвиток блокад AВ вузла або ніжок пучка Гіса;  

д) усі перераховані. 

10. Показаннями до коронарної ангіографії є: 

*а) диференціальна діагностика стенокардії при негативних результатах 

навантажувальних проб; 

 б) підозру на інфаркт міокарду хворого, що надходится у стаціонарі 

повторно, у якого  раніше  діагноз інфаркт міокард не підтверджувався;  

в) нестабільний  стан  хворого, перенесшого інфаркт міокарда (стенокардія, 

сердечна  недостаточность, нарушения ритма, блокади  ножек пучка Гіса 

*г) стенокардія будь-якої ваги, при якій виявляють депресію сегмента S-T 

більш ніж на 2 мм, множинні дефекти перфузії при сцинтіграфії з талієм-201, 

тотальна дисфункція лівого шлуночка при ЕхоКГ; 

д) хворим, професія яких пов'язана з відповідальністю за долю інших людей 

(пілоти, водії автобусів);  е) усі перераховані. 

11. Препаратами вибору при лікуванні прогресуючої стенокардії є: 

а) НПЗС, інгібітори АПФ, дигідропірідінові блокатори повільних кальцієвих 

каналів;  

* б) нітрати, β-адреноблокатори (або дигідропірідінові блокатори повільних 

кальцієвих каналів), ацетилсаліцилова кислота, гепарин;  

в) дигідропірідінові блокатори повільних кальцієвих каналів, наркотичні 

анальгетики;  

г) кордарон, інгібітори АПФ, дигоксин. 

12. Варіантна стенокардія (стенокардія Принцметала) розбудовується при:   

а) тромбозі коронарних артерій;  

б) емболії коронарних артерій при інфекційному ендокардиті;  

*в) спазмі коронарних артерій;  

г) жовчній кольці. 



13. При стенокардії III ф. кл., що розвився на тлі атеросклеротичного 

звуження однієї коронарної артерії, що досягає 40%, оптимальним методом 

лікування є: 

а) консервативна терапія нітратами; 

 б) консервативна терапія β-адреноблокаторами;  

в) трансплантація серця; 

*г) чрез  шкірна  транслюмінальна  ангіопластика  коронарної  артерії. 

14. Безболюча ішемія міокарда виявляється методом: 

а) реєстрації ЕКГ у спокої;  

б) стрес-ЕхоКГ;  

* в) чрез стравохідну електрокардіостимуляцію;  

*г) добового моніторування ЕКГ. 

15. Найбільш достовірними ЕКГ критеріями трансмурального інфаркту 

міокарда є: 

а) негативний зубець Т у відведеннях V4–V6; 

б) блокада правої ніжки пучка Гіса;   

*в) глибокий зубець Q тривалістю більш 30 мс, відсутність зубця R, 

дугоподібний підйом інтервалу S-T у декількох відведеннях;   

г) депресія інтервалу S-T. 

16. Тромболітична  терапія показана хворим інфарктом міокарда, крім 

наступної ситуації: 

а) гострої стадії інфаркту із зубцем Q; 

б) наявності підйому сегмента S-T більш 2 мм у грудних відведеннях;  

в) блокади лівої ніжки пучка Гіса; 

*г) депресії сегмента S-T, наявності тільки ішемічних зубців Т. 

17. Найбільш специфічними маркерами інфаркту міокарда є: 

а) фібриноген, сіалові кислоти;  

б) АСТ; 

 в) АЛТ; 

г) Мв-фракції КФК;  



*д) тропоніни Т и I. 

18. Найбільш ефективний анальгетик у гострий період інфаркту міокарда є: 

а) анальгін; 

 б) закис азоту; 

*в) наркотичний анальгетик; 

 г) комбінація анальгетика фентаніла з нейролептиком дроперидолом; 

 д) пентазоцин (фортрол). 

19. Найчастішим, раннім і небезпечним ускладненням інфаркту міокарда є: 

а) асистолія;  

б) блокада лівої ніжки пучка Гіса; 

*в) кардіогенний шок;  

*г) набряк легенів; 

*д) фібриляція шлуночків. 

20. Тромболітична  терапія показана хворим інфарктом міокарда, крім 

наступної ситуації: 

а) гострої стадії інфаркту із зубцем Q; 

б) наявності підйому сегмента S-T більш 2 мм у грудних відведеннях;  

в) блокади лівої ніжки пучка Гіса; 

*г) депресії сегмента S-T, наявності тільки ішемічних зубців Т. 

20. Балонную коронарну ангіопластику проводять хворим інфарктом 

міокарда: 

а) як  первинне  втручання без попередньої тромболітичної терапії;  

б) при неефективності тромболітичної або антикоагулянтной терапії;  

*в) при наявності протипоказань до тромболітичної терапії;  

г) при наявності кардіогенного шоку; д) правильно все перераховане. 

21. Кардіогенний шок характеризується наступними ознаками, крім: 

*а) зниження серцевого індексу менш 1,6 л/хв/м;  

б) підвищення кінцево-діастолічного тиску вище 20 мм рт. ст.; 

в) підвищення тиску заклинювання в легеневій артерії більш 18 мм рт. ст.;  

г) підвищення венозного тиску більш 120 мм вод. ст; 



 д) підвищення систолічного артеріального тиску більш 120 мм рт. ст. 

22. При лікуванні кардіогенного шоку використовують лікарські засоби й 

немедикаментозні методи, крім: 

*а) вазопресорів (допаміна, добутаміна);  

б) нітрогліцерину;  

в) балонної контрпульсації;  

г) прямій ангіопластики;  

д) серцевих глікозидів. 

23. Гострий коронарний синдром характеризується наступними ознаками, 

крім: 

*а) затяжного (більш 15 хвилин) приступу ангінозних болів у спокої;  

*б) уперше виниклої важкої стенокардії;  

*в) нестабільної стенокардії;  

г) стійкою або мінущої депресії сегмента S–T і інверсії зубця Т у хворих з 

болями в грудній клітині;  

*д) глибокого зубця Q і стійкого підвищення сегмента S-T. 

Задача 1. Пацієнт 67-ми років пред'являє скарги на задишку при помірному 

фізичному навантаженні, зміну кольору мокротиння протягом останнього 

року. Задишка з'явилася 5 років тому і поступово зростала. Курить 

протягом 40 років по 1 пачці на день. 

При огляді: нігті у вигляді «годинних скелець», допоміжна мускулатура бере 

участь в акті дихання, ЧДР 22 нахвилину, при перкусії коробковий звук, при 

аускультації жорстке дихання, ЧСС 96 на хвилину, АТ 130/80 мм рт.ст. Функція 

зовнішнього дихання (після інгаляції бронходилятаторів): ФЖЕЛ 94%, ОФВ1 

28%, ОФВ1/ФЖЕЛ 56%. 

1. Визначте попередній діагноз. 

2. Визначте етіологічний фактор виникнення даного захворювання. 

3. Які лабораторні методи дослідження необхідно призначити 

хворому. 

4. Найбільш інформативні інструментальні методи дослідження 



для підтвердження діагнозу. 

Задача 2. Пацієнт Ю., 67 років, знаходиться на лікуванні в алергологічному 

відділенні з приводу бронхіальної астми. Вранці у хворого раптово з'явилась 

задишка, яка супроводжується утрудненим видихом. Погіршення стану 

пов’язує із психічно-емоційним перенапруженням.  

В анамнезі бронхіальна астма протягом 30 років. Постійно отримує 

преднізолон у добовій дозі 5 мг. Алергія на окремі продукти (цитрусові, 

шоколад), пилок лілії та акації.  

Об’єктивне обстеження. Стан середньої важкості., зниженого живлення. 

Шкірні покрови бліді. Обличчя бліде, вкрите крапельками поту, ціаноз губ. 

Дихання шумне, чути на відстані, супроводжується свистом. Хворий сидить, 

спирається руками на ліжко, ноги опущені вниз. Температура тіла 36,7 0С. 

Пульс – 100 уд./хв. АТ – 130/85 мм рт. ст. ЧД 32 /хв. Грудна клітка 

бочкоподібна. Голосове тремтіння ослаблене. Перкуторно: над легенями 

коробковий звук. Аускультативно: в легенях на всьому протязі сухі свистячі 

хрипи з подовженим видихом.  

Спірометрія: ЖЕЛ – 70%, ОФВ1 - 62% від належного значення, ПШВ – 65% 

(у нормі 80%).  

1. Вкажіть етапи медсестринського процесу при бронхіальній астмі.  

2. Проведіть диференційну діагностику між нападом бронхіальної астми та 

астматичним статусом.  

3. Складіть план медсестринського втручання для надання невідкладної 

допомоги. 

Задача 3. Пацієнтка А., 48 р., звернулась до медичного центру сестринської 

допомоги зі скаргами на загальну слабкість, зниження апетиту, кашель із 

виділенням мокротиння, яке важко виділяється, задишку. Лікувалася в 

амбулаторних умовах із приводу ГРВІ. 

Об’єктивно: стан середньої важкості, ціаноз губ. ЧД – 28 за 1 хв. 

Температура тіла 37,6 0С. Пульс – 100 уд. за хв. АТ – 130/85 мм рт. ст.  

Перкуторно над легенями вкорочення легеневого звуку, аускультативно – 



жорстке дихання, у нижніх відділах обох легень дрібноміхурцеві та крепітуючі 

хрипи.  

Додаткові дослідження. Загальний аналіз крові: еритроцити – 4,1 • 1012 /л,  

гемоглобін = 124 г/л, КП – 1,0, лейкоцити - 12,6 109/л, еозинофіли – 4%, 

паличкоядерні нейтрофіли – 8%, сегментоядерні нейтрофіли – 78%, лімфоцити 

– 7%, моноцити 3%, ШОЕ 44 мм/год.  

Загальний аналіз мокротиння: колір жовто-сірий, в’язке, лейкоцити 50-60 у 

п/з, еритроцити 1-2 в п/з, епітеліальні клітини – поодинокі. Атипові клітини, 

мікобактерії туберкульозу не виявлені.  

Спірографія. ЖЄЛ – 56%, ОФВ1 – 70%, МВЛ – 51%.  

Рентгенографія органів грудної клітки. Двостороння полісегментарна 

нижньодольова пневмонія. Інфільтративні тіні у нижніх відділах обох легень. 

1. Вкажіть етапи медсестринського процесу при пневмонії.  

2. Проведіть диференційну діагностику між пневмонією і хронічним 

бронхітом.  

3. Складіть план медсестринського втручання. 

Задача № 4. Пацієнтка А., 38 р., звернулась до медичного центру 

сестринської допомоги зі скаргами на загальну слабкість, зниження апетиту, 

сухий кашель, задишку, біль колючого характеру у правій половині грудної 

клітки, який посилюється при кашлі та диханні. Хворіє упродовж 5-х днів, 

лікувалася в амбулаторних умовах із приводу ГРВІ. 

Об’єктивно: стан середньої важкості. Положення у ліжку на правому боці, пд 

час дихання тримається за правий бік, з метою зменшення екскурсії легень 

Відставання правої половини грудної клітки при диханні. Ціаноз шкірних 

покровів та губ. ЧД – 24 за 1 хв. Температура тіла 38,7 0С. Пульс – 98 уд. за хв. 

АТ – 130/85 мм рт. ст. При пальпації ослаблення голосового тремтіння справа. 

Перкуторно над легенями вкорочення легеневого звуку нижче лопатки справа. 

Аускультативно – дихання відсутнє справа у нижніх відділах обох легень, над 

іншими частинами легень – везикулярне. При дослідженні серцево-судинної 

системи та органів травлення патології не виявлено. 



Додаткові дослідження. Загальний аналіз крові: еритроцити – 3,9 х 1012 /л,  

гемоглобін - 124 г/л, КП – 0,9, лейкоцити - 11 109/л, еозинофіли – 4%, 

паличкоядерні нейтрофіли – 9 %, сегментоядерні нейтрофіли – 44%, лімфоцити 

– 34%, моноцити 9%, ШОЕ 40 мм/год.  

Загальний аналіз мокротиння: колір слизовий, в’язке, лейкоцити поодинокі у 

п/з. Атипові клітини, мікобактерії туберкульозу не виявлені.  

Загальний аналіз сечі: солом’яно-жовтого кольору, прозора,  білок – 0,33‰, 

лейкоцити 4-6 в п/з.  

Рентгенографія органів грудної клітки. Правосторонній ексудативний 

плеврит. Інтенсивна гомогенна тінь із косою лінією справа.  

1. Вкажіть етапи медсестринського процесу при ексудативному плевриті.  

2. Проведіть диференційну діагностику між ексудативним та сухим 

плевритом.  

3. Складіть план медсестринського втручання для надання невідкладної 

допомоги при задишці. 


