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Метою є формування наукового світогляду фахівців, розвиток у них сучасних 

форм теоретичного мислення та здатності аналізувати результати променевих 

досліджень, формування умінь і навичок для застосування методів променевої 

діагностики під час вивчення інших дисциплін та у майбутній практичній 

діяльності. Знання з радіології дозволять майбутньому фахівцю обрати 

оптимальний для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології 

різних органів і систем метод дослідження та інтерпретувати дані радіологічних 

методів дослідження щодо клінічного діагнозу, оцінити можливості різних 

методів променевої терапії та обрати оптимальний для лікування пухлинних і 

непухлинних захворювань 
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Вступ 

 

Сестра медична – здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. 

Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. 

Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального 

введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, 

рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Складає 

добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Виконує 

санітарне оброблення хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини. 

Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному 

пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній асфіксії, 

анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах. Веде медичну 

документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед 

населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно 

удосконалює свій професійний рівень. 

Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що 

регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; права, обов’язки та 

відповідальність сестри медичної; нормальну та патологічну анатомію та 

фізіологію людини; сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, 

ендоскопічного та ультразвукового обстеження, лікування хворих; особливості 

спостереження і догляду за хворими в гарячці, з порушеннями стану органів 

дихання, кровообігу, травлення, сечових органів тощо; маніпуляції відповідно з 

профілем роботи; фармакологічну дію найбільш поширених лікарських 

речовин, їх сумісність, дозування, методи введення; методики дезінфекції та 

стерилізації інструментарію та перев’язувальних засобів; організацію 

санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів; основні 

принципи лікувального харчування; правила безпеки під час роботи з 

медичним інструментарієм та обладнанням; правила оформлення медичної 

документації; сучасну літературу за фахом.  



 
 

При визначенні пріоритетних проблем медсестра повинна спиратися на 

лікарський діагноз, знати спосіб життя пацієнта, чинники ризику, які 

погіршують його стан, пам’ятати про емоційний і психологічний стан. 

Сестринський діагноз – це стан здоров’я пацієнта (теперішній та потенційний), 

встановлений в результаті проведеного сестринського обстеження і вимагає 

втручання з боку медичної сестри.  

Радіологія – одна з фундаментальних природничих дисциплін у системі 

вищої медичної освіти, знання якої необхідні для якісної підготовки фахівців у 

галузі охорони здоров’я. Це обумовлено тим, що радіологічні методи 

дослідження посідають провідне місце у діагностиці більшості захворювань. В 

останні десятиріччя медична радіологія поповнилася новими методами 

дослідження (комп’ютерна і магнітно-резонансна томографії, ультразвукове 

дослідження, позитронна і однофотонна емісійні томографії, інтервенційні 

методи), і тільки 40% променевої діагностики лишилося за традиційною 

рентгенологією. Державні стандарти вищої медичної освіти також 

передбачають, що лікар-клініцист повинен вміти оцінити можливості різних 

методів променевої терапії та обрати оптимальний для лікування пухлинних і 

непухлинних захворювань. 

Медична радіологія - галузь медицини, що розробляє теорію і практику 

застосування випромінювання в медичних цілях. Медична радіологія включає в 

себе дві основні медичні дисципліни: променеву діагностику (діагностичну 

радіологію) і променеву терапію (радіаційну терапію). 

Променева діагностика - наука про застосування випромінювань для 

дослідження будови і функцій нормальних і патологічно змінених органів і 

систем людини з метою профілактики і розпізнавання хвороб. В склад 

променевої діагностики входять рентгенодіагностика, радіонуклідна 

діагностика, ультразвукова діагностика і магнітно-резонансна візуалізація. До 

неї також відносять такі нечасто популярні методи дослідження, як 

термографія, СВЧ-термометрія, магнітно-резонансна спектрометрія. Ще одне 

дуже важливий напрямок променевої діагностики - інтервенційна радіологія: 



 
 

виконання лікувальних втручань під контролем променевих досліджень в яких 

приймають участь медсестри. 

Без радіології сьогодні не можуть обійтися ніякі медичні лікарні. Променеві 

методи широко використовують в анатомії (променева нормальна і патологічна 

анатомія), фізіології (променева фізіологія і патофізіологія), біохімії (радіаційна 

біохімія). Вивченням дії іонізуючих випромінювань на живі об'єкти займається 

радіаційна біологія - важливий напрям біологічної науки. У зв'язку з розвитком 

ядерних технологій і широким застосуванням випромінювань в медичній 

практиці, народному господарстві і наукових дослідженнях дедалі більшого 

значення набуває радіаційна гігієна у медсестринстві. До суміжних 

спеціальностей радіології можна віднести також всі основні клінічні 

дисципліни: кардіологію, пульмонологію, остеопатію, гастроентерологію, 

ендокринологію і т.д. Це і зрозуміло: вже давно не знайти області ізольованість 

використання законів і методів патологічної анатомії і фізіології, терапії і 

хірургії, стоматології та радіології, є лише сфера їх взаємодії. 

Рентгенівське випромінювання займає область електромагнітного спектра 

між гамма і ультрафіолетовим випромінюванням і являє собою потік квантів 

(фотонів), що поширюються зі швидкістю світла (300 000 км / с). Ці кванти не 

мають електричного заряду. Рентгенівське випромінювання виникає при 

гальмуванні швидких електронів в електричному полі атомів речовини 

(гальмівне випромінювання) або просто перебудові внутрішніх оболонок 

атомів (характеристичне випромінювання).  

Найважливішим властивістю рентгенівського випромінювання є здатність 

викликати розпад нейтральних атомів на позитивно і негативно заряджені 

частинки (іонізуючу дію). У зв'язку з цим зрозуміло, що це випромінювання не 

байдуже для живих організмів, оскільки обумовлює певні зміни в біосубстраті. 

Методи та засоби променевої діагностики 

Сучасна рентгенівська установка - складний технічний пристрій. Воно 

включає елементи телеавтоматики, електроніки, комп'ютерної техніки. 



 
 

Багатоступенева система захисту забезпечує повну радіаційну і електричну 

безпеку персоналу і обстежуваних хворих. 

      Рентгенівський апарат живиться від міської мережі змінним струмом 

напругою 220 або 380 В. Пристрій живлення перетворює цю напругу у високе - 

близько 40-150 кВ. Пульсацію напруги доводять до мінімальної; в деяких 

апаратах з високочастотним генератором цю напругу практично постійне. Від 

величини напруги залежить якість рентгенівського пучка, зокрема його 

проникаюча здатність. При проходженні через тіло людини пучок 

рентгенівського випромінювання слабшає. Тіло людини являє собою 

неоднорідну середу, тому в різних органах випромінювання поглинається не 

однаковою мірою з огляду на різної товщини і щільності тканини. При рівній 

товщі шару випромінювання найсильніше поглинається кістковою тканиною, 

майже в 2 рази менша кількість його затримується паренхіматозними органами 

і вільно проходить через газ, що знаходиться в легенях, шлунку, кишечнику. З 

викладеного неважко зробити простий висновок: чим сильніше досліджуваний 

орган поглинає випромінювання, тим інтенсивніше його тінь на приймачі 

випромінювання, і навпаки, чим більше променів пройде через орган, тим 

прозоріше буде його зображення. 

Для того щоб отримати диференційоване зображення тканин, приблизно 

однаково поглинають випромінювання, застосовують штучне контрастування. З 

цією метою в організм вводять речовини, які поглинають рентгенівське 

випромінювання сильніше або, навпаки, слабкіше, ніж м'які тканини, і тим 

самим створюють достатній контраст з досліджуваними органами. Речовини, 

що затримують більше випромінювання, ніж м'які тканини, називають 

рентгенпозитивні. Вони створені на основі важких елементів - барію або йоду. 

В якості рентгенонегативних  контрастних речовин використовують гази - 

закис азоту, вуглекислий газ. Основні вимоги до рентгеноконтрастнх речовин 

очевидні: створення високої контрастності зображення, нешкідливість при 

введенні в організм хворого, швидке виведення з організму.  Існують два 

принципово різних способу контрастування органів. Один з них полягає в 



 
 

прямому механічному введенні контрастної речовини в порожнину органу - в 

стравохід, шлунок, кишечник, слізні або слинні протоки, жовчні шляхи, 

порожнину матки, кровоносні судини або порожнини серця. Другий спосіб 

контрастування заснований на здатності деяких органів поглинати з крові 

введене в неї контрастну речовину, концентрувати і виділяти його. Цей 

принцип-концентрації і виведення - використовують при рентгенологічному 

дослідженні сечовидільної системи і жовчних шляхів. У рентгенологічної 

практиці в даний час застосовують такі контрастні засоби:  

А. Препарати сульфату барію (BaSO4). Водна суспензія сульфату барію - 

основний препарат для дослідження травного каналу. Вона нерозчинна в воді і 

травних соках, нешкідлива. Застосовують у вигляді суспензії в концентрації 1: 

1 або вищою - до 5: 1. 

Б. Йодовмісні розчини органічних сполук. Це велика група препаратів, що 

представляють собою головним чином похідні деяких ароматичних кислот - 

бензойної, адипінової, фенілпропіоновой і ін. Препарати використовують для 

контрастування кровоносних судин і порожнин серця. До них відносяться, 

наприклад, урографін, тразограф, тріомбраст і ін. Ці препарати виділяються 

сечовивідної системою, тому можуть бути використані для дослідження 

чашечно-лоханочного комплексу нирок, сечоводів, сечового міхура. 

У деяких випадках рентгенологічне дослідження проводять з двома 

рентгеноконтрастними речовинами - рентгенопозітівних і рентгенонегатівних. 

Це так зване подвійне контрастування. найчастіше таким прийомом 

користуються в гастроентерології, коли при дослідженні травної трубки 

одночасно вводять сульфат барію і повітря. 

Рентгенографія (рентгенівська зйомка) – спосіб рентгенологічного 

дослідження, при якому фіксоване рентгенівське зображення об'єкта 

одержують на твердому носії, в переважній більшості випадків на 

рентгенівській плівці. У цифрових рентгенівських апаратах це зображення 

може бути зафіксовано на папері, в магнітної або магнітно-оптичної пам'яті, 

отримано на екрані дисплея. Плівкову рентгенографію виконують або на 



 
 

універсальному рентгенівському апараті, або на спеціальному штативі, 

призначеному тільки для цього виду дослідження. Досліджувана частина тіла 

розташовується між рентгенівським випромінювачем і касетою. Внутрішні 

стінки касети покриті підсилюють екранами, між якими і поміщається 

рентгенівська плівка. Рентгенографію можна виконувати у вертикальному, 

горизонтальному або похилому положенні хворого, а також в положенні на 

боці. Зйомка в різних положеннях дозволяє судити про зміщуваність органів і 

виявляти деякі важливі діагностичні ознаки, наприклад розтікання рідини в 

плевральній порожнині або наявність рівнів рідини в петлях кішківника. 

Для вивчення кістково-суглобової системи оптимальним вважається 

збільшення в 5-7 разів. 

Рентгеноскопія (рентгенівське просвічування) - метод рентгенологічного 

дослідження, при якому зображення об'єкта одержують на світному екрані.  

Екран являє собою картон, покритий особливим хімічним складом, який під 

впливом рентгенівського випромінювання починає світитися. Інтенсивність 

світіння в кожній точці екрану пропорційна кількості потрапили на нього 

рентгенівських квантів. З боку, зверненої до лікаря, екран покритий свинцевим 

склом, що охороняє лікаря від прямого впливу рентгенівського 

випромінювання. Флуоресцентний екран світиться слабо, тому рентгеноскопію 

виконують в затемненому приміщенні.  

Флюорографія - метод рентгенологічного дослідження, що полягає в 

фотографуванні зображення з флуоресцентного рентгенівського екрану (що 

застосовується частіше), екрану електронно-оптичного перетворювача або 

систем, призначених для подальшої оцифровки зображень, на фотоплівку 

невеликого формату - зазвичай 110x110 мм, 100 х 100 мм або, що менш бажано, 

70 х 70 мм. 

Найважливішим якістю флюорографії, що виникає з низькою вартістю 

рентгенограм малого формату, є можливість проводити з її допомогою масові 

перевірочні (профілактичні) дослідження. В нашій країні флюорографія як 

метод рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини склалася як 



 
 

складова частина комплексної програми раннього виявлення туберкульозу 

легенів. Природно, що попутно виявляли та інші легеневі захворювання, в 

першу чергу онкологічні. Однак внаслідок невисокої чутливості і 

специфічності методу було багато супротивників його використання. Так, за 

кордоном пішли іншим шляхом - шляхом розвитку альтернативних методів 

діагностики туберкульозу, зокрема цитологічного дослідження мокротиння. До 

недоліків флюорографії як масового перевірочного дослідження слід віднести і 

певну променеве навантаження на популяцію країни в цілому.  

Томографія (від грец. Tomos - шар) - метод пошарового рентгенологічного 

дослідження. На звичайній рентгенограмі виходить сумаціонного зображення 

всієї товщі досліджуваної частини тіла. Зображення одних анатомічних 

структур частково або повністю накладається на зображення інших. Внаслідок 

цього втрачається дуже багато важливих структурних елементів органів.            

Томографія служить для отримання ізольованого зображення структур, 

розташованих в одній площині, тобто як би розчленування сумаціонного 

зображення на складові його зображення окремих шарів об'єкта. Ефект 

томографії досягається завдяки безперервному руху під час зйомки двох з трьох 

компонентів рентгенівської системи випромінювач-пацієнт-плівка. Найчастіше 

переміщаються випромінювач і плівка, в той час як пацієнт залишається 

нерухомим. Найбільш широке поширення томографія отримала в 

пульмонології. На томограмах отримують зображення трахеї і великих бронхів, 

не вдаючись до їх штучного контрастування. Томографія легенів дуже цінна 

для виявлення порожнин розпаду на ділянках інфільтрації або в пухлинах, а 

також для виявлення гіперплазії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Вона 

також дає можливість вивчити структуру навколоносових пазух, гортані, 

отримати зображення окремих деталей такого складного об'єкта, яким є хребет. 

Описане вище пошарове рентгенологічне дослідження проводять без 

застосування комп'ютерів. Цей метод називають лінійної, або конвенційної, 

томографією.  



 
 

Комп'ютерна томографія - це пошарове рентгенологічне дослідження, 

засноване на комп'ютерній реконструкції зображення, одержуваного при 

круговому скануванні об'єкта (від англ. Scan - побіжно переглядати) вузьким 

пучком рентгенівського випромінювання. Комп'ютерна томографія (К.Т) 

буквально «підірвала» не тільки променеву, а й взагалі медичну діагностику.     

Вперше за всю історію розвитку медицини у лікаря з'явилася унікальна 

можливість вивчити у живої людини неінвазивним методом анатомічні 

структури внутрішніх органів діаметром всього кілька міліметрів. 

Комп'ютерний томограф являє собою надзвичайно складний пристрій, при 

створенні якого були використані найбільш прогресивні комп'ютерні, 

електронні та механічні технологі. 

Обертаючись навколо пацієнта, рентгенівський випромінювач «переглядає» 

його тіло в різних ракурсах, в цілому під кутом 360 °. В результаті цього 

виходить зображення тонкого шару досліджуваного органу, зазвичай порядку 

декількох міліметрів, яке виводиться на дисплей, і лікар обробляє його 

стосовно поставленої перед ним задачі: може масштабувати зображення 

(збільшення або зменшення), виділяти потрібні йому області (зони інтересу), 

визначати розміри органа, число або характер патологічних утворень. Попутно 

визначають щільність тканини на окремих ділянках, яку вимірюють в умовних 

одиницях - одиницях Хаунсфілда (HU). За нульову позначку прийнята 

щільність води. Щільність кістки становить +1000 HU, щільність повітря 

дорівнює -1000 HU. Всі інші тканини людського тіла займають проміжне 

положення (зазвичай від 0 до 200-300 HU). Природно, такий діапазон щільності 

відобразити ні на дисплеї, ні на фотоплівці не можна, тому лікар вибирає 

обмежений діапазон на шкалі Хаунсфілда - «вікно», розміри якого зазвичай не 

перевищують кількох десятків одиниць Хаунсфілда Після такої обробки 

зображення поміщають в довгострокову пам'ять комп'ютера або скидають на 

твердий носій - фотоплівку. Додамо, що при комп'ютерної томографії 

виявляються самі незначні перепади щільності, близько 0,4-0,5%, тоді як 



 
 

звичайна рентгенограма може відобразити плотностний градіент тільки в 15-

20%. 

В даний час сконструйовані комп'ютерні томографи, в которих як джерело 

проникаючого випромінювання замість рентгенівського випромінювача 

використовують вакуумні електронні гармати, що випускають пучок швидких 

електронів. Сфера застосування таких електронно-променевих комп'ютерних 

томографів поки обмежена в основному кардіологією.  

В останні роки бурхливо розвивається так звана спіральна томографія, при 

якій випромінювач рухається по спіралі по відношенню до тіла пацієнта і 

захоплює, таким чином, за короткий проміжок часу, що вимірюється кількома 

секундами, певний обсяг тіла, який в подальшому може бути представлений 

окремими дискретними шарами. Спіральна томографія ініціювала створення 

нових, надзвичайно перспективних способів візуалізації комп'ютерної 

ангіографії.  

Спеціальної підготовки хворого до КТ органів голови, шиї, грудної 

порожнини і кінцівок не потрібно. При дослідженні аорти, нижньої 

порожнистої вени, печінки, селезінки, нирок хворому рекомендується 

обмежитися легким сніданком. На дослідження жовчного міхура пацієнт 

повинен з'явитися натщесерце. Перед КТ підшлункової залози і печінки 

необхідно вжити заходів для зменшення метеоризму. Для більш чіткого 

диференціювання шлунка і кішківника при КТ черевної порожнини їх 

контрастують шляхом дробового прийому всередину пацієнтом до дослідження 

близько 500 мл 2,5% розчину водорозчинного йодистого контрастної речовини.     

У зв'язку з цим не слід призначати КТ до повного спорожнення травного каналу 

від цього контрастної речовини. 

На звичайних рентгенограмах не виходить зображення артерій, вен і 

лімфатичних судин, оскільки вони поглинають рентгенівське випромінювання 

так само, як оточуючі їх тканини. Винятком є артерії та вени легких, які 

вимальовуються як розгалужені темні смужки на тлі світлих легеневих полів. 

Крім того, у хворих на атеросклероз, преімущеного літнього і старечого віку, 



 
 

спостерігається відкладення вапна в стінках судин, і ці вапняні бляшки добре 

видно на знімках. Ангіографією називають рентгенологічне дослідження 

кровоносних судин, яке виробляється із застосуванням контрастних речовин. 

Для штучного контрастування в кров'яний і лімфатичне русло вводять розчин 

органічної сполуки йоду, призначеного для цієї мети. Залежно від того, яку 

частину судинної системи контрастують, розрізняють артеріографію, 

венографію (флебографию) і лімфографія. 

Ангіографію виконують тільки після загально-клінічного дослідження і лише 

в тих випадках, коли за допомогою неінвазивних методів не вдається 

діагностувати хворобу і передбачається, що на підставі картини судин або 

вивчення кровотоку можна виявити ураження власне судин або їх зміни при 

захворюваннях інших органів. Однак потрібно пам'ятати, що ангіографія – 

інвазивне дослідження, пов'язане з можливістю ускладнень і з досить значним 

променевим навантаженням. 

Основні завдання ангіографії ясні з викладеного раніше. Її застосовують для 

дослідження гемодинаміки і виявлення власне судинної патології, діагностики 

пошкоджень і вад розвитку органів, розпізнавання запальних, дистрофічних і 

пухлинних уражень, що викликають порушення функції і морфології судин. 

Ангіографія є необхідним етапом при проведенні ендоваскулярних операцій. 

Протипоказаннями до ангіографії служать вкрай важкий стан хворого, гострі 

інфекційні, запальні і психічні захворювання, виражена серцева, печінкова і 

ниркова недостатність, підвищена чутливість до препаратів йоду. Можливість 

алергії до йоду з'ясовують під час опитування хворого до дослідження, а також 

шляхом проведення проби на чутливість до йодистим препаратів, який 

збираються використовувати. Для цього хворому вводять внутрішньовенно 1-2 

мл контрастної речовини. Ознаками алергічної реакції вважають головний біль, 

нудоту, свербіж шкіри, кропив'янку, кон'юнктивіт, риніт, порушення серцевого 

ритму. Перед дослідженням лікар повинен роз'яснити пацієнту необхідність і 

характер процедури і отримати його згоду на її проведення. Увечері 

напередодні ангіографії призначають транквілізатори. Вранці скасовують 



 
 

сніданок. В області пункції виголюють волосся. За 30 хв до дослідження 

виконують премедикацію (антигістамінні препарати, транквілізатори, 

анальгетики).  Артеріографію робляють шляхом пункції судини або його 

катетеризації. Пункцію застосовують при дослідженні сонних артерій і вен 

нижніх кінцівок, черевної аорти та її великих гілок. Однак основним способом 

ангіографії в даний час є, безумовно, катетеризація судини, яку виконують за 

методикою, розробленою шведським лікарем Сел'дінгером.    Улюбленим 

місцем для катетеризації служить область стегнової артерії. Хворого укладають 

на спину. Операційне поле обробляють обмежують стерильними 

простирадлами. промацують пульсуючу стегнову артерію. Після місцевої 

паравазальній анестезії 0,5% розчином новокаїну роблять розріз шкіри 

довжиною 0,3-0,4 см. З нього тупим шляхом прокладають вузький хід до 

артерії. У пройдений хід з невеликим нахилом вводять спеціальну голку з 

широким просвітом  нею проколюють стінку артерії, після чого колючий 

стилет видаляють. Підтягуючи голку, локалізують її кінець в просвіті артерії. У 

цей момент з павільйону голки з'являється сильний струмінь крові. Через голку 

в артерію вводять металевий провідник, який потім просувають у внутрішню і 

загальну клубову артерії і аорту до обраного рівня. Голку видаляють, а по 

провіднику в необхідну точку артеріальної системи вводять 

рентгеноконтрастний катетер. За його просуванням спостерігають на дисплеї. 

Після видалення провідника вільний (зовнішній) кінець катетера приєднують 

до адаптера і катетер відразу ж промивають фізіологічним розчином натрію 

хлориду з гепарином. 

Через катетер в досліджувану артерію автоматичним шприцом (ін'єктор) під 

тиском вводять контрастну речовину. У той же момент починається швидкісна 

рентгенівська зйомка. Її програма - число і час виконання знімків - встановлена 

на пульті управління апаратом. Знімки негайно виявляють. Переконавшись в 

успіху дослідження, катетер видаляють. Місце пункції притискають на 8-10 хв 

для зупинки кровотечі. На область пункції на добу накладають що давить 

пов’язку. Хворому на той самий строк пропонується постільний режим через 



 
 

добу медична сестра пов'язку замінює асептичної наклейкою. За станом 

хворого постійно стежить лікар. Обов'язкові вимір температури тіла і огляд 

місця оперативного втручання. 

Найбільш часте ускладнення ангіографії - розвиток гематоми в області 

катетеризації, де з'являється припухлість. Її лікують консервативно. 

Важке, але, на щастя, рідкісне ускладнення - тромбоемболія периферичної 

артерії, про виникнення якої свідчить ішемія кінцівки. Всі маніпуляції при 

ангіографії здійснюють під контролем рентгенотелебачення. Учасники 

катетеризації працюють в захисних фартухах, поверх яких надіті стерильні 

халати. У процесі ангіографії ведуть постійне спостереження за станом 

хворого. 

Радіонуклідний метод - це спосіб дослідження функціонального і 

морфологічного стану органів і систем за допомогою радіонуклідов і мічених 

ними індикаторів. Ці індикатори - їх називають радіофармацевтичних 

препаратів (РФП) - вводять в організм хворого, а потім за допомогою різних 

приладів визначають швидкість і характер переміщення, фіксації і виведення їх 

з органів і тканин. 

Радіофармацевтичних препаратів називають дозволене для введення людині з 

діагностичною метою хімічна сполука, в молекулі якого міститься радіонуклід. 

Радіонуклід повинен володіти спектром випромінювання певної енергії, 

обумовлювати мінімальну променеве навантаження і відображати стан 

досліджуваного органу. 

У зв'язку з цим РФП вибирають з урахуванням його фармакодинамічних 

(поведення в організмі) і ядерно-фізичних властивостей. Фармакодинаміку 

РФП визначає то хімічна сполука, на основі якого він синтезований. 

Вибираючи РФП для дослідження, лікар повинен перш за все врахувати його 

фізіологічну спрямованість і фармакодинаміку. Розглянемо це на прикладі 

введення РФП в кров. Після ін'єкції в вену РФП спочатку рівномірно 

розподіляється в крові і транспортується по всіх органах і тканинах. При 

дослідженні печінки лікар вважатиме за краще хімічна сполука, яка вибірково 



 
 

вловлюється цим органом. Деякі речовини захоплюються з крові нирками і 

виділяються з сечею, тому вони служать для дослідження нирок і сечових 

шляхів. Вивчаючи терміни транспортування і характер розподілу і виведення 

РФП з організму, лікар судить про функціональний стан і структурно-

топографічних особливостях цих органів. 

Нижче наведені РФП, найбільш часто використовувані в клінічній практиці 

РФП: 

99mТс-альбумін- дослідження кровотоку 

99m'Тс-мічені еритроцити - дослідження кровотоку 

99mТс-колоїд (тсхніфіт) - дослідження печінки 

99mТс-бутил-ІДА (бромезіда) - Дослідження жовчовидільної системи 

99mТс-пірофосфат (техніфор)- дослідження скелета 

99mТс-МАА-дослідження легких 

133хе - дослідження легких 

67G а-цитрат - Туморотропний препарат, дослідження серця 

99mТс-сестамібі - Туморотропний препарат 

99mТс-моноклональні антитіла - Туморотропний препарат 

201Т1-хлорид - Дослідження серця, головного мозку, туморотропний 

препарат 

99mTc-DMSA (технемек) - дослідження нирок 

131Ί-гіппуран - дослідження нирок 

99mTc-DTPA (пентатех) - дослідження нирок 

99mTc-MAG-3 (технемаг). - дослідження нирок 

99mТс-пертехнетатом - Дослідження щитовидної залози і слинних залоз 

18F-DG - Дослідження головного мозку і серця 

123I-MIBG - Дослідження наднирників 

Всі радіонуклідні діагностичні дослідження ділять на дві великі групи: 

дослідження, при яких РФП вводять в організм пацієнта, дослідження in vivo, і 

дослідження крові, шматочків тканини і виділень хворого - дослідження in 

vitro. 



 
 

При виконанні будь-якого дослідження in vivo потрібно психологічна 

підготовка пацієнта. Йому необхідно роз'яснити мету процедури, її значення 

для діагностики, порядок проведення. 

У спеціальній підготовці як правило, немає необхідності. Слід лише 

попередити пацієнта про його поведінку під час дослідження. При 

дослідженнях in vivo застосовують 

різні способи введення РФП в залежності від завдань процедури. 

У більшості методик передбачається проведення ін'єкції РФП переважно в 

вену, набагато рідше в артерію, паренхіму органу, інші тканини. РФП 

застосовують також перорально і шляхом вдихання (інгаляція). 

Участь медсестри  в  рентгенологічних   методах дослідження  

Достовірність та інформативність результатів інструментальних методів 

дослідження залежить значною мірою від якості підготовки хворих до цих 

досліджень. 

Підготовка до рентгенологічних досліджень.  

Бронхографія – рентгенологічне дослідження бронхів і трахеї за 

допомогою контрастних речовин.  Під час підготовки перевіряють 

чутливість хворого до препаратів йоду, проводять дренаж бронхів, дають 

відхаркувальні та бронхолітичні засоби. Перед процедурою підшкірно 

вводять атропіну сульфат, за необхідності – десенсибілізуючі засоби. 

Бронхографію проводять під наркозом або місцевою анестезією. Після 

процедури хворому протягом 2 год не дають їсти. Катетери для введення 

контрастної речовини стерилізують кип’ятінням. 

Підготовка до дослідження шлунка і тонкої кишки. 

За 2-3 дні до дослідження з раціону виключають продукти, що 

викликають метеоризм (чорний хліб, молоко, капуста, картопля). 

Напередодні дослідження хворий вечеряє о 18-й годині,після чого його 

попереджають, що він не повинен їсти, пити, вживати ліки (за необхідності 

застосовують парентеральне введення.) О 19-20-й годині хворий приймає 30 

г рицинової олії, а через 2-3 год йому ставлять очисну клізму. Вранці за 2-



 
 

3 год до дослідження проводять повторну очисну клізму і натще 

направляють хворого в рентгенологічний кабінет. Перед дослідженням 

хворий не повинен вживати рідини, палити. Якщо в шлунку натще 

виявляють велику кількість рідини, її можна відсмоктати зондом. 

При великому скупченні газів за 30 хв до дослідження повторно ставляють 

очисну клізму. 

Підготовка до дослідження жовчного міхура і жовчних проток 

Протягом 2 днів перед холецистографією хворі вживають тільки легку 

їжу, що не містить клітковини і не викликає метеоризму. Кишки очищають 

за допомогою клізм. Напередодні дослідження хворий востаннє приймає 

їжу о 16-17-й годині. Ввечері ставлять очисну клізму. Контрастні речовини 

(1,5-3 г холевіду) вводять за спеціальною схемою за 12-14 год до 

рентгенографії. Вранці за 2-3 год до дослідження ставлять очисну клізму. 

Хворий приносить з собою в рентгенівський кабінет 2 сирих яйця.  

При проведенні внутрішньовенної холецистографії напередодні 

визначають чутливість хворого до контрастної речовини – 

внутрішньовенно вводять 1-2 мл 20 % розчину білігносту. При появі 

висипки на шкірі, свербіння, підвищення температури тіла від 

внутрішньовенного введення відмовляються. За відсутності реакції у день 

дослідження дорослому вводять 30-40 мл 30 % розчину білігносту, 

попередньо підігрітого до температури тіла, протягом 3-5 хв. Через 10-

15 хв після введення білігносту на рентгенограмі можуть бути 

виявлені контрастовані жовчні протоки, а через 40-45 хв починає 

заповнюватися жовчний міхур. 

Підготовка до дослідження товстої кишки  

Товсту кишку обстежують, наповнюючи її барієм через клізму або 

оглядаючи кишки на другу добу після приймання контрастної речовини для 

дослідження шлунка. Хворого попереджують, що на дослідження потрібно 

прийти до випорожнення кишок. Уранці дають сніданок 

для рефлекторного просування барію і через 2 год проводять 



 
 

рентгенологічне дослідження. Для виявлення змін у сліпій кишці хворому 

призначають прийом барію (200 г на 1 склянку води) о 3-й годині ночі з 

наступним рентгенологічним дослідженням через 7-8 год. 

Підготовка до дослідження сечовидільної системи  

Для визначення положення нирок, їх розмірів, наявності каменів чи 

пухлин проводять оглядовий знімок нирок. Для цього протягом 2 -3 днів 

виключають з раціону газоутворюючі продукти, не призначають сольових 

проносних і лікарських засобів, що містять йод. Напередодні дослідження о 

22-й годині ставлять очисну клізму. В день дослідження до процедури не 

можна приймати їжу і рідину. Вранці за 3 год до процедури знову ставлять 

очисну клізму. Перед процедурою хворий звільняє сечовий міхур. Якщо в 

рентгенівському кабінеті виявляють велику кількість газу в кишках, то ще 

раз ставлять очисну клізму і через 45 хв після неї роблять знімок. 

Охорона праці і техніка безпеки.  

1. Охорона праці та техніка безпеки в рентгенкабінетах.  

2. Законодавство про охорону праці.  

3. Інструкція з охорон праці та виробничої санітарії при роботі в 

рентгенкабінетах.  

4. Небезпечні та шкідливі фактори при роботі в рентгенкабінеті. Види 

інструктажів. Журнал реєстрації інструктажів з питань організації охорони 

праці.  

5. Захист від ураження електричним струмом і статичної електрики. 

Протипожежна безпека.  

6. Основні норми і правила, які регламентують роботу в рентгенкабінетах.  

7. Відповідальність за порушення нормативних актів та законодавства по 

охороні праці. Обов'язкові медичні огляди працівників, віднесених до категорії 

«А».  

8. Обов'язки працівників рентгенкабінетів щодо дотримання правил, норм та 

вимог з питань охорони праці. Оперативний контроль за станом охорони праці 

на робочих місцях.  



 
 

Організація рентгенологічної служби в Україні.  

1. Робота в рентгенологічному відділенні. Режим роботи, обов'язки 

медсестри. 2. Укладки для рентгенографії ребер, грудини, ключици, лопатки, 

черепа в основних і аксіальних проекціях.  

3. Укладки для знімків нижньої кінцівки, хребта.  

4. Підготовка для дослідження шлунково-кишкового тракту, 

холецистографія.    

     5. Укладки при дослідженні органів грудної порожнини - легенів, серця.  

6. Укладки для знімків верхньої кінцівки.  

7. Рентгенографія зубів, ортопантомографія.  

8. Дослідження позачеревного простору, сечостатевої системи.  
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Тестові запитання по темі 

(вірна відповідь А) 

1. Що таке закриті джерела випромінювання? 

А) Радіоаивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або знаходяться у такому 

фізичному стані, 



 
 

при якому не відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище 

Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для 

радіонуклідної діагностики 

В) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково) накопичуватись деякими 

тканинами 

Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для 

радіонуклідної діагностики 

Д) Радіоактивні препарати, які знаходяться у такому фізичному стані, при 

якому відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище 

2. Яка з названих пухлин є найбільш радіорезистентною? 

А) Пухлина мозку 

Б) Рак легень 

В) Семінома яєчка 

Г) Рак шкіри 

Д) Рак щитоподібної залози 

3. Який метод променевого лікування відноситься до групи контактних 

методів? 

А) Аплікаційна бета терапія 

Б) Далекодистанційна рентгенотерапія 

В) Близькодистанційна рентгенотерапія 

Г) Далекодистанційна гамма – терапія 

Д) Тангенційний 

4. Які поля опромінення включають при проведенні передопераційного курсу 

променевої терапії раку молочної залози ІІІ стадії? 

А) Молочна залоза, над-, підключичні і аксилярні лімфатичні вузли 

Б) Молочна залоза та аксилярні лімфатичні вузли 

В) Тільки молочна залоза 

Г) Над-, підключичні та аксилярні лімфатичні вузли 

Д) Тільки надключичні і підключичні лімфатичні вузли 

5. Яке середнє значення енергії гамма-квантів 60Со? 



 
 

А) 1,25 Мев 

Б) 1,17 Мев 

В) 1,33 Мев 

Г) 1,50 Мев 

Д) 1,65 Мев 

6. Де утворюється гамма-випромінювання? 

А) При переході електрона на зовнішні оболонки 

Б) При утворенні магнітного поля 

В) При переході електрона на внутрішні оболонки 

Г) При «збудженні» електрона 

Д) У ядрі атома 

7. Що таке відкриті джерела випромінювання? 

А) Радіоактивні препарати, які знаходяться у такому фізичному стані, при 

якому можливе їх розповсюдження у навколишнє середовище і його 

забруднення 

Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для 

радіонуклідної діагностики 

В) Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або знаходяться у 

такому фізичному стані, при якому не відбувається їх розповсюдження у 

навколишнє середовище 

Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для 

радіонуклідної діагностики 

Д) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково) накопичуватись деякими 

тканинами 

8. Як змінюється радіочутливість тканин при недостатній кількості кисню? 

А) Знижується 

Б) Підвищується 

В) Частково підвищується 

Г) Не змінюється 

Д) Частково знижується 



 
 

9. Вкажіть передракові захворювання шкіри: 

А) Нейродерміт 

Б) Хвороба Бовена 

В) Псоріаз 

Г) Атерома 

Д) Екзема 

10. В яких варіантах частіше застосовуються контактні методи при лікуванні 

неоперабельних форм пухлини? 

А) Впоєднанні з іншими променевими методами  

Б) Як комплексний метод 

В) Як самостійний метод 

Г) Як комбінований метод 

Д) В поєднанні з гіпертермією 

11. Яка толерантна доза для спинного мозку при опроміненні на гамма-

терапевтичному апараті при ритмі опромінення 5 фракцій за тиждень? 

А) 35 – 40 Гр 

Б) 60 – 65 Гр 

В) 25 – 30 Гр 

Г) 45 – 50 Гр 

Д) 10 – 15 Гр 

12. Які з патологічних станів відносяться до променевих реакцій? 

А) Гіперемія 

Б) Індуративний набряк 

В) Променева виразка 

Г) Променевий фіброз 

Д) Пр оменевий рак 

13. Яка програма променевої терапії спрямована на часткове пошкодження   

А) Паліативна  

Б) Післяопераційна 

В) Радикальна 



 
 

Г) Субопераційна 

Д) Симптоматична 

14. Які засоби підвищують радіочутливість пухлин до опромінення? 

А) Гіпертермія 

Б) Гіпоксія  

В) Радіопротектори 

Г) Цистеїн, цистамін 

Д) Призначення сольових препаратів 

15. Які фільтри використовують у рентгентерапевтичних апаратах? 

А) Свинцеві  

Б) Залізні 

В) Алюмінієві 

Г) Стальні 

Д) Вольфрамові 

16. Яка перевага застосування контактних методів променевої терапії? 

А) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози більшої від дози у 

навколишніх здорових тканинах 

Б) Підведення до пухлини мінімальної вогнищевої дози рівної дозі у 

навколишніх здорових тканинах 

В) Підведення до пухлини вогнищевої дози значно меншої від дози у 

навколишніх здорових тканинах 

Г) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози значно меншої від 

дози у навколишніх здорових тканинах 

Д) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози рівної до дози у 

навколишніх здорових тканинах 

17. При якій пухлині застосовують тангенціальний метод опромінення? 

А) Рак молочної залози  

Б) Остеогенна саркома стегна 

В) Рак гортані 

Г) Рак шлунку 



 
 

Д) Рак шкіри 

18. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при наявності 

множинних метастазів? 

А) Паліативний курс променевої терапії 

Б) Комплексний 

В) Хіміотерапія 

Г) Комбінований  

Д) Гормонотерапія 

19. Від чого залежить кількість полів опромінення при лікуванні злоякісних 

пухлин? 

А) Локалізації пухлини 

Б) Від гістологічної будови пухлини 

В) Загальної поглинутої вогнищевої дози 

Г) Величини пухлини  

Д) Разової поглинутої дози 

20. Для чого призначені тубуси у рентгенотерапевтичних апаратах? 

А) Формування поля опромінення  

Б) Придання більшої однорідності пучку випромінювання 

В) Збільшення проникаючої здатності променів у тканини 

Г) Закріплення кожуха рентгенівської трубки 

Д) Зменшення проникаючої здатності променів у тканини 

 

 

 

 


