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Вступ 

Всі методи дослідження в медицині розділяють на інструментальні та 

лабораторні. Інструментальні поділяються на методи візуалізації і 

функціональної діагностики. Частина може відноситися і до методів візуалізації 

і до функціональної діагнотіки. 

Функціональна діагностика в медицині – комплекс методів дослідження 

людського організму для визначення функціонування окремих органів, систем 

органів або людського організму в цілому, об'єктивної оцінки їх функції, 

виявлення патології та визначення ступеня функціональних розладів. 

До них відноситься: аноректальна манометрія, аудіометрія тональна 

порогова, бодіплетізмографія, велоергометрія (ВЕМ), викликані потенціали, 

езофагоманометрія, електрокардіографія (ЕКГ), електроенцефалографія (ЕЕГ), 

електронейроміографія (ЕНМГ), добове моніторування артеріального тиску 

(ДМАТ), ендогастральна pH-метрія, ехокардіографія (ЕхоКГ, ЕхоКС), 

імпедансометрія, імпульсна осцилометрія, капнометрія, пікфлоуметрія, 

пульсоксиметрія, реовазографія (РВГ), реоенцефалографія (РЕГ), спірометрія, 

ультразвукова допплерографія, холтерівське моніторування ЕКГ (ХМ ЕКГ). 

За потреби визначити структуру органу необхідно застосовувати інші 

методики діагностики, які дозволяють візуалізувати орган або певну 

анатомічну ділянку: методи променевої діагностики, зокрема рентгенологічні 

(флюорографія, рентгенографія, комп'ютерна томографія), ультразвукові (УЗД); 

метод магніто-резонансної томографії; радіоізотопну діагностику (позитрон-

емісійна томографія); ендоскопічні (езофагогастродуоденоскопія, 

ректороманоскопія, фіброколоноскопія, бронхоскопія, артроскопія) тощо.  

Методи функціональної діагностики та методи візуалізації є 

взаємодоповнюючими в процесі діагностики та контролю ефективності 

лікування. 

Лабораторні дослідження – це фізико-хімічні, біохімічні та біологічні методи 

дослідження, за допомогою яких можна аналізувати склад і властивості 

біологічних рідин і тканин людини, ідентифікувати збудників захворювань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=PH-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F


 
 

ЛЛабораторні методи дослідження теж поділяються на: фізичні, хімічні, 

біохімічні, мікроскопічні, бактеріологічні та вірусологічні, імунологічні. 

Бувають випадки, коли за допомогою клінічних, інструментальних та 

лабораторних методів дослідження не вдається точно поставити діагноз, тоді 

вдаються до пункції або біопсії. Ці методи належать до морфологічних. 

Методи функціональної діагностики 

Електрокардіографія 

Електрокардіографія (ЕКГ) – метод графічної реєстрації електричних явищ, 

які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності, з поверхні тіла. Криву, 

яка відображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою 

(ЕКГ). Таким чином, ЕКГ – це запис коливань різниці потенціалів, які 

виникають у серці під час його збудження. 

Електрокардіографія є одним з основних способів дослідження серця і 

діагностики захворювань серцево-судинної системи. ЕКГ є незамінним у 

діагностиці порушень ритму і провідності, гіпертрофії, ішемічної хвороби 

серця. Цей метод дає можливість з великою точністю говорити про локалізацію 

вогнищевих змін міокарда, їх поширеність, глибину і час появи. ЕКГ дозволяє 

виявити дистрофічні й склеротичні процеси в міокарді, порушення 

електролітного обміну, що виникають під впливом різних токсичних речовин. 

ЕКГ широко використовують для функціонального дослідження серцево-

судинної системи. Поєднання електрокардіографічного дослідження з 

функціональними пробами, допомагає виявити приховану коронарну 

недостатність, перехідні порушення ритму, проводити диференційний діагноз 

між функціональними та органічними порушеннями роботи серця. 

Електрокардіографія дає можливість виключити або підтвердити наявність 

серцевих захворювань (тромбоемболія легеневої артерії), порушень 

провідності, а також може бути використана для виявлення порушень обміну 

калію, кальцію, магнію та інших електролітів. 

Підготовка до електрокардіографії. Спеціальної підготовки до 

електрокардіографії не потрібно. Процедура проводиться в день звернення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4


 
 

пацієнта до медичної установи. Дослідження проводиться після 10 – 15 

хвилин відпочинку не раніше ніж через 2 години після прийому їжі. 

У кабінеті діагностики на область грудної клітини в спеціальних точках 

фіксуються електроди, які забезпечені присосками, для забезпечення щільного 

контакту зі шкірою, що виключить можливість виникнення перешкод. Під час 

запису електрокардіограми слід максимально розслабитися і не здійснювати 

жодних рухів. Можливо, буде потрібна затримка дихання. Тривалість 

процедури становить кілька хвилин. 

Покази для проведення електрокардіографії: 

- профілактичні огляди в якості скринінгової методики виявлення 

патології серцево-судинної системи; 

- болі в ділянці серця; 

- задишка; 

- аритмія; 

- погіршення стану пацієнтів з серцевою патологією; 

- перед будь-якими хірургічними втручаннями та складними медичними 

процедурами; 

- при захворюваннях внутрішніх органів, залоз внутрішньої секреції 

(ендокринних); 

- при діагностиці пухлинних процесів (як доброякісних, так і злоякісних); 

- хвороби різних органів, які потенційно можуть ускладнитися патологією 

серця і судин; 

- експертна оцінка осіб, зайнятих на роботах, пов’язаних з високим 

ризиком. 

Стандартна електрокардіограма – це запис, на якому зафіксована серцева 

діяльність за короткий часовий проміжок. Звичайна ЕКГ фіксує лише кілька 

скорочень міокарду: від трьох до двадцяти – залежно від кардіографа, що 

застосовується для цієї мети. Тоді як серце скорочується за добу близько 100 

тисяч разів. Тоді на допомогу приходить метод Холтерівського моніторування 

ЕКГ. 



 
 

Холтер – це портативний медичний реєстратор, що застосовується для 

реєстрування електрокардіограми й артеріального тиску протягом доби для 

того щоб зібрати, проаналізувати отриману інформацію й виявити можливі 

порушення.  

На пацієнта надягають холтер – прикріплюють на ременях до тіла й 

установлюють у визначених місцях електроди. Прилад буде 

використовуватися протягом  24 годин, амбулаторно, у звичайних для 

пацієнта умовах життя – будинку, на роботі, під час нічного сну. Цей процес 

називається холтеровським моніторингом. Потім холтер знімають з пацієнта, і 

за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, що обробляє отримані 

дані, виявляють і аналізують всі, порушення ритму серця, безбольові та 

больові напади ішемії міокарду та ін. Добовий моніторинг, який запропонував 

Холтер – це процедура, що виявляє практично всі можливі порушення 

серцевої діяльності, які виникають протягом  доби, що неможливо зробити за 

допомогою інших методів діагностики, що застосовуються в наш час.  

Холтеровський моніторинг – проста й безпечна процедура. Для того щоб 

його провести, буде потрібно два візити до лікаря. У перший візит холтер 

програмують і встановлюють на пацієнта, ця процедура займає не більш 

чверті години. Через добу холтер потрібно буде зняти й провести аналіз його 

записів. 

Спірометрія 

Спірометрія (лат. spiro – дую, дихаю, грец. μέτέω – вимірюю) – визначення 

життєвого об'єму легень за допомогою спірометра. Спірометрію застосовують 

при профілактичних дослідженнях і з метою діагностики захворювань легень і 

серцево-судинної системи. 

Застосовується цей метод для: оцінки об'єктивного впливу захворювань на 

функціональний стан легень; дослідження ризику розвитку захворювання (у 

курців, працівників шкідливих галузей, при роботі з певними типами 

навантажень); встановлення оперативного ризику; оцінки прогнозу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


 
 

захворювання; оцінки загального стану здоров'я, де спірометрія може бути 

одним з показників; діагностики астми. 

Визначення ряду функціональних показників дихальної системи методом 

спірометрії здійснюється за допомогою спеціальних приладів – спірометрів 

(повітряних або водних).  

Дослідження проводиться в положенні хворого сидячи. Висота ротової 

трубки або висота сидіння регулюються так, щоб обстежуваному не доводилося 

нахиляти голову або надмірно витягати шию. Слід уникати нахилів тулуба 

вперед при виконанні видиху. Одяг не повинен утрудняти екскурсії грудної 

клітки. Оскільки вимірювання засновані на аналізі ротового потоку повітря, 

необхідне використання носового затискача та контроль за тим, щоб губи 

обстежуваного щільно охоплювали спеціальний загубник і не було витоку 

повітря повз загубника протягом всього дослідження. Якщо у хворого є зубні 

протези, то перед дослідженням їх не можна знімати, оскільки вони є опорою 

для губ і щік, і тим самим перешкоджають витоку повітря. Перед кожним 

дослідженням пацієнта детально інструктують, а у ряді випадків наочно 

демонструють процедуру виконання даного тесту. 

Пневмотахометрія. Основний принцип даного функціонального 

дослідження полягає в проведенні вимірювання швидкості проходження 

повітря через дихальні шляхи під час вдиху і видиху. Вимірювання виконується 

за допомогою пневмотахометра, що має спеціальну трубку з одноразовим 

змінним мундштуком, через яку робиться максимальний вдих або видих кілька 

разів. 

Основним медичним показанням до проведення пневмотахометрії є оцінка 

функціонального стану, а саме прохідності, дихальних шляхів. Дане 

дослідження дозволяє діагностувати патологію, що супроводжується 

погіршенням проходження повітря через бронхи різного калібру. 

Пневмотахометрія проводиться в умовах процедурного кабінету медичного 

закладу. Пацієнт розташовується на кушетці. Лікар дає йому трубку 

пневмотахографа з одягненим на неї стерильним мундштуком, на ніс 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0


 
 

одягається спеціальний затискач. Після цього він робить в трубку кілька 

спокійних вдихів і видихів, потім максимально вдихає і видихає повітря кілька 

разів (зазвичай 2 рази), а лікар в це часу фіксує показання пневмотахографа. 

Методи візуалізації. 

Рентгенологічне обстеження 

Рентгенологічне обстеження – метод,  який найчастіше застосовується у 

клінічній практиці і базується на просвічуванні окремих частин тіла 

рентгенівськими  променями  за  рентгенівським екраном  (рентгеноскопія).  На 

екрані  можна  побачити  тіні  різної прозорості: на фоні прозорих  легень  

можна виявляти  ділянки ущільнення легеневої тканини, визначати розміри  і 

конфігурацію серця. Для  фіксації  виявлених  змін  проводять рентгенографію 

– знімають зображення на плівку, що засвічується рентгенівськими променями. 

На рентгенівській плівці отримують негативне зображення (світлі на 

рентгенівському екрані місця на плівці – темні і навпаки).  

Рентгенографія  є  найбільш  розповсюдженим методом в  клінічній практиці,  

який  дає  первинну  об’єктивну  і  задокументовану  інформацію.  При цьому 

треба  пам’ятати,  що  рентгенограма  грудної клітки є  площинним 

зображенням складного об’ємного об’єкту.  

При  дослідженнях порожнистих  органів,  що  дають  на  екрані  порівняно 

густу однорідну тінь (шлунок, кишечник, жовчний міхур, чашково-лоханкова 

система нирок) проводять їх контрастування.  

Для дослідження шлунково-кишкового тракту хворому дають випити водну 

суспензію сульфату барію, а при дослідженні товстої кишки вводять цю суміш 

клізмою (іригографія). При дослідженнях жовчного міхура і 

внутрішньопечінкових  жовчних ходів  (холецистографія,  холеграфія)  хворому 

дають випити контрастні речовини (холевід, білітраст) або вводять їх 

внутрішньовенно (білігност). Ці речовини заносяться у печінку, накопичуються 

у жовчних протоках і жовчному міхурі.  

Рентгенологічне дослідження чашково-лоханкової системи нирок 

(пієлографія) проводять з використанням уротрасту. Рентгенологічне 



 
 

дослідження бронхів (бронхографія) можливе лише після заповнення 

часточкових і сегментарних бронхів ураженої ділянки контрастною речовиною 

(йодліпол).  Дослідження судин (ангіографія) проводять з використанням 

кардіотрасту. 

Томографія. Комп’ютерна томографія 

Значним  досягненням, що вдосконалює рентгенівське дослідження, є 

томографія або пошарова рентгенографія, що дозволяє отримати зображення  

окремих  шарів  досліджуваної  ділянки,  розташованих на  певній глибині.  Тіні  

органів  і утворів, розміщених на меншій  чи  більшій глибині,  не накладаються 

на основне зображення, що дозволяє чітко локалізувати пухлини, запальні  

інфільтрати. Товщина  томографічного  шару коливається  від  0,5 до 2 см. 

Комп'ютерна томографія (КТ) – метод рентгенівського сканування, при 

якому пучок рентгенівського променя пошарово та поступово проходить через 

тонкий шар тканин людського тіла в різних напрямках. Перед проведенням КТ 

використовують контрастні речовини, для кращої візуалізації досліджуваного 

органу чи системи. Сучасні КТ дають змогу одержати зображення дуже тонких 

шарів – від 0,5 до 10 мм. Зображення може бути площинним (2D) і об'ємним 

(3D), при цьому зображення можна збільшувати, зменшувати, повертати, 

крутити, переглядати зверху та знизу. 

Здійснюють  дослідження  на спеціальному  комп’ютерному томографі,  який  

складається  із здатного до переміщення рентгенівського випромінювача, ЕОМ 

і  регістратора. Інформація надходить на комп’ютер, що перетворює її на 

зображення у вигляді поперечного зрізу  досліджуваного  органу.  Зображення  

можна отримати на екрані телемонітора, плівці і полероїдному слайді 

(рентгенотелебачення).  

Магнітно-резонансна томографія, МРТ (англ. magnetic resonance 

tomography) – це неінвазивний метод медичного обстеження, який широко 

застосовують у медичній діагностиці та контролі адекватності лікування 

хворого. На відміну від комп'ютерної томографії та рентгенівського 

дослідження, під час використання цього методу організм не зазнає впливу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_2D-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F


 
 

іонізуючого випромінювання. Натомість зображення формується під впливом 

потужного магнітного поля та електромагнітних хвиль із застосуванням 

комп′ютерної обробки для одержання чіткої деталізації м′яких тканин, кісток та 

інших внутрішніх структур організму. Для підвищення чіткості зображення 

часто застосовують контрастні речовини. За допомогою МРТ можна 

діагностувати патологічні зміни, які неможливо побачити при використанні 

інших методів медичної візуалізації. 

Ультразвукове дослідження 

Завдяки своїй нешкідливості і простоті ультразвуковий метод може широко 

застосовуватися при обстеженні населення під час диспансеризації. Він 

незамінний при дослідженні дітей і вагітних. У клініці він використовується 

для виявлення патологічних змін у хворих людей.  

Ультразвукове дослідження (УЗД) – є методом дослідження внутрішніх 

органів з використанням ультразвукових сигналів, відбитих від тканин 

організму,  ультразвукова  ехолокація,  ехографія,  санографія,  ультразвукове 

сканування.  Ультразвукове  обстеження  у  більшості  випадків  не  потребує 

спеціальної підготовки, відноситься до неінвазивних методів і набуває 

широкого застосування не тільки у клініці внутрішніх хвороб, але в акушерстві-

гінекології, хірургії. 

Ультразвукові коливання по різному поглинаються і відбиваються тканинами 

організму у залежності від щільності тканин, в яких вони поширюються.  

Ехолокатор  посилає  ультразвукові  імпульси  в  тіло  людини  і вловлює 

відбиті від нього сигнали,  посилаючи  їх  на  осцилоскоп.  Зображення 

реєструється  на  поляроїдній плівці. Цим методом досліджують серце,  

печінку, жовчний  міхур,  підшлункову  залозу,  селезінку,  нирки,  наднирники, 

щитоподібну залозу. Метод дозволяє виявляти рідину в плевральній і черевній 

порожнинах.  

УЗД серця. УЗД серця і судин проводять пацієнтам різної вікової категорії: 

новонародженим дітям, дітям молодшого і середнього віку, вагітним жінкам, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5


 
 

молодим людям і людям похилого віку. Діагностика кардіальних структур і 

великих судин здійснюється двома способами: стандартним і через стравохід.  

Найбільш поширений – стандартний, через передню поверхню грудної 

клітини. Через стравохід відносять до більш інформативного, так як з його 

допомогою можна оцінити стан серця і великих судин з усіх можливих 

ракурсів. УЗД серця можна доповнити функціональними пробами. Пацієнт 

виконує запропоновані фізичні вправи, після або під час чого проходить 

розшифровка результату: лікар оцінює зміни структур серця і його 

функціональної активності.  

Вивчення серця і великих судин доповнюють доплерографією. З її 

допомогою можна визначити швидкість кровотоку в судинах. Крім цього, 

Допплер показує потік крові всередині порожнин, що важливо при наявності 

вад і для підтвердження діагнозу. 

Ехокардіографія є високоінформативним методом діагностики захворювань 

серця. За її допомогою можна визначити об’єм шлуночків, рухомість, функцію 

стулок клапанів, їх структурні зміни, скоротливу здатність міокарда, стан 

міжшлуночкової перетинки, діаметр отворів, наявність випоту у порожнині 

перикарда тощо. 

УЗД нирок. Основним доступом при локації нирок є бокове розташування 

датчика по середній пахвової лінії. Дана проекція дає зображення нирки, 

порівнянне з зображенням при рентгенологічному дослідженні. При скануванні 

по довгій осі органу нирка має вигляд овальної освіти з чіткими, рівними 

контурами. Поліпозиційне сканування з послідовним переміщенням площини 

сканування дозволяє отримати інформацію про всі відділи органу, в якому 

диференціюються паренхіма і центрально розташований ехокомплекс. 

Кортікальний шар має рівномірну, кілька підвищену в порівнянні з мозковою 

речовиною ехогенність. Мозкова речовина, або піраміди, на анатомічному 

препараті нирки мають вигляд трикутних структур, звернених підставою до 

контуру нирки і вершиною до порожнинної системи. У нормі видима при УЗД 

частина піраміди складає близько третини від товщини паренхіми.  



 
 

УЗД органів малого таза. УЗД органів малого тазу дозволяє отримати 

зображення тканин і органів, розташованих в нижніх відділах черевної 

порожнини і малого таза. Виділяють три види ультразвукових досліджень 

органів малого таза: абдомінальне (трансабдомінальне); вагінальне 

(трансвагінальне) УЗД жінок; ректальне (трансректальне) УЗД чоловіків.  

В цілому істотних відмінностей між усіма різновидами УЗД немає – 

різниться тільки місце датчика. Хоча вважається, що для чоловіків більш 

інформативним буде все ж ректальне дослідження, яке дає можливість 

отримати більш достовірні результати (наприклад, при проблемах з 

передміхурової залозою). Процедура не супроводжується хворобливими 

відчуттями при правильному проведенні. При дотриманні усіх рекомендацій і 

правильній підготовці до процедури результати будуть досить точні. На спосіб 

проведення УЗД може вплинути конкретна особливість будови організму 

пацієнта.  

Радіоізотопна  діагностика 

Радіоізотопна діагностика – сукупність методів для вивчення патологічних 

змін органів і систем з використанням спеціальних радіоактивних ізотопів.  

Вводять в організм людини радіоактивні сполуки, які, поширюючись в ньому, 

накопичуються в певних органах, що дає змогу вивчати обмін речовин, 

функцію органів, секреторно-екскреторні процеси.  До  радіоізотопних  методів 

належать радіометрія, радіографія, сканування, сцинтиграфія. 

Радіометрію (визначення концентрації радіоізотопів в органах і тканинах) 

застосовують  для  вивчення  функціонального стану щитоподібної  залози, 

визначаючи накопичення радіоактивного йоду. 

Радіографію  (реєстрація  накопичення,  розподілу  та  виведення  з  органу 

ізотопу)  використовують  для  дослідження  функції  легень,  печінки,  нирок,  

для аналізу стану кровообігу і вентиляції легень. 

Сканування і сцинтиграфія  (від англ. scan – уважно  оглядаю) – отримання  

топографічного  зображення органів,  які  вибірково  накопичують відповідний 

ізотоп. Розподіл радіоактивної речовини в тканинах органа і гамма-



 
 

випромінювання  реєструються  з  допомогою  детектора  гамматомографа  або 

сканера. Детектор (лічильник випромінювання) переміщується над 

досліджуваним  органом,  що накопичив  радіонуклідний  засіб.  Електронний 

пристрій  перетворює  потік  імпульсів  у  графічне  зображення  чорно-білого  

або кольорового  штрихування чи друкованих цифр (комп’ютерне  сканування).  

У разі дифузного ураження паренхіматозних органів на сканограмі 

спостерігається суцільне  зменшення  густини  рисок.  Вогнищеві  патологічні  

процеси проявляються  різної величини дефектами поглинання   радіоактивного 

індикатора. 

Радіоізотопну діагностику широко застосовують при дослідженні печінки, 

підшлункової залози. Сканування і сцинтиграфію печінки здійснюють 

препаратами радіоактивного  золота,  що дає змогу визначити  величину, 

вогнищеві і дифузні зміни органу. Для отримання інформації про 

функціональний стан  гепатобіліарної  системи  використовують «бенгальський 

рожевий» з радіоактивним йодом. 

Використовуючи ізотопи, які вибірково накопичуються у міокарді, можна 

побачити зону  некрозу.  Радіоізотопи  використовують для визначення  функції 

зовнішнього дихання, аналізу легеневого кровообігу, функціонального й 

анатомічного  стану  нирок. За допомогою радіоізотопного дослідження  можна 

визначити концентрацію гормонів, ферментів та інших біологічноактивних 

речовин в крові і тканинах. У гематології за допомогою радіоактивного 

дослідження визначають тривалість життя еритроцитів. 

Ендоскопічні методи дослідження 

Ендоскопічні методи дослідження (від грец. ender – усередині, skopio – 

оглядаю). Це методи інструментального дослідження слизової оболонки 

порожнистих органів за допомогою спеціальних оптичних приладів – 

ендоскопів. 

Нерідко ендоскопію поєднують із біопсією і морфологічними дослідженнями 

отриманого матеріалу. За допомогою ендоскопії можна  дослідити  бронхи,  

шлунок і дванадцятипалу кишку  (гастродуоденоскопія), жовчні  шляхи  



 
 

(холедохоскопія), кишки (колоноскопія) тощо. Найбільшого  поширення  

набула  ендоскопія  в гастроентерології: її застосовують для огляду  стравоходу  

(езофагоскопія), дванадцятипалої  кишки  (дуоденоскопія),  прямої  кишки 

(ректороманоскопія), товстого  кишківника  (колоноскопія).  Для  діагностики  і  

лікування  захворювань органів  дихання  використовують  ларингоскопію 

(огляд трахеї), бронхоскопію (дослідження бронхів), торакоскопію 

(дослідження порожнини плеври). 

Ендоскопічні  методи  впроваджені  в  урологічну  практику – цистоскопія, 

нефроскопія; застосовують її і для дослідження суглобів – артроскопія, судин – 

ангіоскопія, порожнини серця – кардіоскопія. 

Знайшла  своє  застосування  ендоскопія  і  в  ургентній  невідкладній 

діагностиці і лікуванні: для виявлення причин внутрішньої кровотечі, 

видалення каменів  чи  сторонніх  тіл.  За  допомогою  ендоскопії  здійснюють  

бужування, зрошення та аплікації  лікарськими  засобами  оболонок  порожнин, 

електрохірургічні та кріохірургічні  маніпуляції,  лазеротерапію,  ультразвукове 

опромінення. 

Лабораторні методи дослідження 

Методи  лабораторного дослідження продовжують займати  надзвичайно  

велике місце й широко застосовуються в клініці для підтвердження  чи  

заперечення  правильності  шляху  діагностичного пошуку.  Досліджують  кров, 

ексудати, трансудати, випорожнення, секрети організму. Лабораторні 

дослідження проводять у таких напрямках: вивчення фізичних властивостей 

досліджуваного матеріалу; мікроскопічне  дослідження; визначення у 

досліджуваному матеріалі тих чи інших речовин – найчастіше це хімічні, 

біохімічні, мікробіологічні, серологічні дослідження. 

Фізичні методи. Метою проведення цих методів є визначення кількості, 

відносної щільності, кольору біологічного матеріалу. Прикладом може бути 

загальний аналіз сечі, калу, серозної рідини, харкотиння, плевральної рідини, 

тощо. 



 
 

Хімічні методи. Визначення загальної кислотності в шлунковому соку, 

гемоглобіну в крові, білка, цукру, уробіліну в сечі; наявність в калі домі шків 

невеликої  кількості крові («прихована кров»). 

Біохімічні методи. Визначення в крові глюкози, білірубіну, сечовини, 

креатиніну, холестерину, ліпопротеїдів, електролітів, ферментів, гормонів. 

Мікроскопічні методи дослідження. Способи вивчення мікроскопічної 

будови різних об'єктів для визначення клітинного складу раневої поверхні, 

якісних змін клітин слизової оболонки, бактерійного складу поверхні слизової 

оболонки або рани. Залежно від мети розрізняють цитологічний метод, біопсію 

і бактеріологічне дослідження. 

Цитологічний метод дослідження заснований на вивченні структурних 

особливостей клітинних елементів і їх конгломератів. Матеріалом для 

цитологічного дослідження може бути відбиток або зскрібок.  

Відбитки з раневої поверхні можуть бути одержані двома способами. У 

першому випадку добре знежирене скло (після тривалого зберігання 

в 96% етиловому спирті) прикладають до ерозії або виразки. Пункцію 

застосовують при необхідності одержати матеріал з ділянки ущільнення, 

збільшених лімфатичних вузлів і ін.  

Морфологічні методи дослідження: 

 Біопсія – прижиттєве видалення тканин для мікроскопічного дослідження з 

діагностичною метою. Біопсія дозволяє з більшою точністю діагностувати 

патологічний процес, оскільки матеріал для дослідження при правильній його 

фіксації не має змін, пов'язаних з аутолізом. До біопсії вдаються, коли 

встановити діагноз іншими методами не вдається або при необхідності 

підтвердження клінічних припущень. Для біопсії досить узяти шматочок 

тканини розміром 5– 5 мм. Якщо уражена ділянка невелика, то його повністю 

висікають (тотальна біопсія), матеріал поміщають у фіксуючий розчин і 

направляють на гістологічне дослідження. 

Діагностична пункція - проколювання стінки будь-якої порожнини чи утвору 

організму (судини, порожнистого або паренхіматозного органу, 



 
 

пухлини, інфільтрата) з лікувальною або діагностичною метою. Застосовують 

для точної діагностики захворювання шляхом аналізу вмісту порожнини 

(наприклад, плевральної) з його цитологічним, біохімічним та бактеріологічним 

дослідженням або шляхом вивчення (мікроскопічного, ультрамікроскопічного, 

цитохімічного та хромосомного) клітин, отриманих з патологічно змінених 

органів; для вимірювання тиску (в серцевих порожнинах, великих судинах, 

спинномозковому каналі), а також для введення в порожнину контрастних 

речовин або повітря (рентгенодіагностика). 

Бактеріологічні та вірусологічні методи. Вивчають бактеріологічний посів 

калу, крові, сечі, плевральної рідини, харкотиння та ін. Бактеріологічний метод 

полягає у виділенні чистої культури збудника (популяції, що містить бактерії 

одного виду) і ідентифікації цього збудника є основним методом 

бактеріологічного дослідження. 

Вивчення властивостей мікроорганізмів у бактеріологічній лабораторії з 

метою встановлення приналежності до тієї чи іншої систематичної групи (виду, 

роду) і називається їх ідентифікація. В цілому бактеріологічний метод 

дослідження являє собою багатоетапне бактеріологічне дослідження, яке триває 

18- 24 години. 

Основою бактеріологічного методу є виділення чистої культури збудника, 

яке відбувається на першому етапі дослідження. Для виділення чистої культури 

збудника роблять посів взятого матеріалу. Посів робиться, як правило, на 

щільні живильні середовища, які вибирають виходячи з властивостей 

передбачуваного збудника. 

Вірусологічний метод. Вірусологічний метод є найбільш вірогідним доказом 

вірусної етіології інфекції. Лабораторна діагностика вірусних інфекцій 

складається з трьох основних напрямків:  

- вірусологічний метод діагностики;  

- ізоляція (виділення) вірусу з клінічного матеріалу і його ідентифікація;  

- серологічний метод діагностики вірусних інфекцій;  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://res.in.ua/scenarij-svyata-yuna-princesa.html


 
 

- група експрес-методів – рання діагностика вірусних інфекцій, що заснована 

на виявленні вірусних антигенів у матеріалі, який досліджується, виявленні 

«ранніх» специфічних противірусних Ig М- антитіл, виявленні специфічних 

фрагментів вірусних геномів у клінічному матеріалі, який досліджується за 

допомогою гібридизації нуклеїнових кислот та полімерної ланцюгової реакції 

(ПЛР). 

Серологічне дослідження. Серологічний метод – це виявлення за допомогою 

різних реакцій специфічних противірусних антитіл у сироватках людей, які 

обстежуються. Застосування даного методу при діагностиці масових вірусних 

інфекцій має свої особливості й обмеження – у сироватках більшості осіб є 

антитіла до ряду респіраторних і кишкових вірусів, що часто зустрічаються. В 

зв'язку з цим факт виявлення специфічних противірусних антитіл до якого-

небудь вірусного антигену не може розглядатися як підтвердження вірусної 

етіології захворювання. Для підтвердження вірусної природи захворювання за 

допомогою серологічного методу діагностики необхідна констатація 

збільшення (наростання) титрів антитіл у динаміці. 

До них відносяться визначення антитіл або антигенів в сироватці крові 

хворого, а також виявлення антегенів мікроорганізмів або тканин з метою їх 

ідентифікації, засновані на реакціях імунітету. Реакція Вассермана (реакція 

скріплення комплемента), Кана і цитохолева (осадкові реакції) застосовуються 

для діагностики сифілісу. 

За допомогою серологічних проб виявляють осіб, інфікованих вірусом ВІЛ. 

При підозрі на бруцельоз застосовують серологічні реакції Райта або 

Хаддлсона. 

Імунологічні методи, що служать для вивчення й діагностики алергічних і 

інфекційних захворювань. 

 Діагностика алергії. Діагностика сенсибілізації до лікарських препаратів 

достатньо складна, що обумовлено відмінністю імунологічних механізмів, що 

визначають зрештою клінічну симптоматику. Основні методи діагностики 

лікарської алергії умовно можна розділити на наступні: 



 
 

- збір алергологічного анамнезу; 

- шкірні і провокаційні проби; 

- лабораторні методи.    

Важлива, а можливо, і основна роль в діагностиці лікарської алергії належить 

правильно зібраному алергологічному  анамнезу –  першому етапу обстеження. 

Саме анамнез дозволяє встановити наявність алергену і правильно 

обгрунтувати подальші етапи алергологічного обстеження. 

При розпитуванні хворого слід з'ясувати наявність у минулому алергічних 

захворювань (бронхіальна астма, сінна лихоманка, екзема, ревматизм і ін.) у 

нього, його батьків і родичів. Це важливо тому, що у осіб з алергічною 

конституцією частіше зустрічаються алергічні реакції на ліки. 

Далі важливо з'ясувати, який лікарський засіб хворий приймав тривалий час, 

оскільки алергічна реакція найчастіше може виникнути при вживанні 

препаратів багато разів; чи відбувалася реакція на введення імунних сироваток; 

чи є підвищена чутливість до окремих харчових продуктів, пилок рослин, 

хімічних речовин, укусів комах, шерсті тварин, духів і інших алергенів. 

Другий етап алергологічного обстеження  –  шкірні і провокаційні проби з 

ліками. Привілей шкірних проб –  простота постановки і обліку, доступність, 

проте шкірні проби з ліками не можуть бути широко рекомендовані в практику, 

оскільки їх не можна вважати абсолютно специфічними і безпечними. 

Існують також непрямі шкірні тести (проба). Суть цих методів полягає у 

внутрішньошкірному введенні сироватки крові хворого здоровому реципієнту. 

 

Тестові запитання по темі 

1. У хворого раптово виникли загальна слабкість, блювота у вигляді 

кавової гущі, чорні випорожнення. До якого обстеження медсестра повинна 

підготувати даного хворого?  

A. Зондування шлунку  

B. Рентгенографія шлунку  

C. Езофагогастродуоденофіброскопія  



 
 

D. Промивання шлунку  

E. Ректороманоскопія 

 

2. Хворий 55 років, який хворіє на дилатаційну кардіоміопатію, вночі 

раптово виник напад сильного серцебиття. Під час обстеження стан хворого 

середньої важкості, шкіра бліда, акроціаноз губ. АТ - 90/60 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС 

- 160 за хв. Комплекси QRS розширені та деформовані (QRS = 0,14с). Яке 

порушення серцевого ритму виникло у хворого?  

A. Миготлива аритмія  

B. Шлуночкова пароксизмальна тахікардія  

C. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія  

D. Пароксизмальне трепотіння передсердь  

E. Часта шлуночкова екстрасистолія 

 

3. На дільницю сімейної медицини звернувся пацієнт із скаргами на 

інтенсивний стискаючий біль за грудниною, що віддає у ліву лопатку. 

Медсестра заспокоїла хворого, дала під язик нітрогліцерин, викликала лікаря. 

До якого дослідження слід підготувати пацієнта з метою підтвердження 

діагнозу?  

A. Електрокардіографія  

B. УЗД серця  

C. Загальний аналіз крові  

D. Рентгенографія органів грудної клітки  

E. Біохімічний аналіз крові 

 

4. Пацієнту 55-ти років, який лікується в урологічному відділенні, лікар 

призначив ендоскопічне дослідження сечового міхура. Як називається такий 

метод дослідження?  

A. Іригоскопія  

B. Цистоскопія  



 
 

C. Колоноскопія  

D. Гастродуоденоскопія  

E. Урографія 

 

5. Чоловік 57 років скаржиться на задишку, набряки на гомілках, 

"перебої" в роботі серця, біль в лівій половині грудної клітини з іррадіацією в 

ліву лопатку. Лікування малоефективно. Об'ектівноно: тони серця глухі, м'який 

систолічний шум на верхівці, пульс - 100 / хв., Аритмічний, АТ - 115/75 мм 

рт.ст. Печінка +2 см, болюча. Рентгеноскопія: тінь серця розширена на всі боки, 

пульсація млява. ЕКГ: лівошлуночкова екстрасистолія, знижений вольтаж. 

Який першочерговий метод дослідження необхідний для визначення діагнозу?  

A. Коронарографія  

B. Велоергометрія  

C. Рентгенокімографія  

D. ЕКГ в динаміці  

E.  Ехокардіографія 

 

6. При визначенні властивостей пульсу, фельдшер ФАПу найчастіше 

використовує для дослідження наступну артерію:  

A. Променеву  

B. Аорту  

C. Сонну  

D. Скроневу  

E. Стегнову 

 

7. У пацієнта 35 років лікар запідозрив недостатність мітрального 

клапану. До якого обстеження підготує його медсестра для уточнення діагнозу?  

A. Реовазографії  

B. Спірометрії  

C. УЗД органів черевної порожнини  



 
 

D. УЗД серця  

E. Фіброгастродуоденоскопії 

 

8.  Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевт-тичному відділенні з 

підозрою на пухлину легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра 

підготує пацієнта:  

A. Ірігоскопії  

B. Колоноскопії  

C. Урографії  

D. Бронхоскопії  

E. Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією 

 

9. Пацієнт 53 років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на 

інтенсивний пекучий біль за грудиною, який іррадіює в ліве плече і руку, 

триває 6-8 годин. Який метод діагностики застосовують для підтвердження 

діагнозу?  

A. Фонокардіографія  

B. Електроенцефалографія  

C. Електрокардіографія  

D. Ехокардіографія  

E. Сфігмографія 

 

10. Жінка, 56 років, звернулася зі скаргами на спрагу, загальну слабість, 

сухість і свербіж шкіри, часте сечовипускання, зниження гостроти зору. З 

анамнезу – мати хворіла нацукровий діабет. Об’єктивно: пацієнтка огрядна. 

Шкіра суха, лущиться, нігті ламкі,волосся рідке. PS- 78/хв., АТ- 150/85 мм рт 

ст., ЧД 16/хв. До якого дослідження підготує пацієнта медична сестра?  

A. Загальний аналіз крові  

B. Аналіз крові на глюкозу  

C. Загальний аналіз сечі  



 
 

D. Аналіз крові на креатинін  

E. Аналіз сечі на ацетон 

 

11. Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в 

крові експрес-методом?  

A. Глюкометр  

B. Тонометр  

C. Спірометр  

D. Спірограф  

E. Манометр 

 

12. Який метод дослідження шлунка може виявити симптом "ніші":  

А. Рентгенологічний 

B. Ендоскопічний  

С. Лабораторний  

D. Біопсія  

E. Електрогастрографія 

 

13. Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і 

дванадцятипалої кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно 

медичній сестрі підготувати пацієнта?  

A. Ректороманоскопія  

B. Гастродуоденоскопія  

C. Колоноскопія  

D. Іригоскопія  

E. УЗД органів черевної порожнини 

 

14.  Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:  

A. Фіброгастродуоденоскопія  

B. Рентгенологічне дослідження шлунка  



 
 

C. Ультразвукове обстеження органів травлення  

D. Копрологічне дослідження  

E. Колоноскопія 

 

15. Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. 

Назвіть сучасний метод визначення секреторної функції шлунка:  

A. Рh - метрія  

B. Дуоденальне зондування  

C.  Інтрагастральна  

D. Фіброгастродуоденоскопія  

E. Копрологічне дослідження 

 

16. Використання яких методів обстеження нирок та сечовивідних шляхів 

протипоказане при хронічній нирковій недостатності? 

A. Екскреторна урографія 

B.  Оглядовий знімок 

C. УЗД 

D. Радіографію   

E. Комп’ютерна  томографія 

17. У пацієнта виражена задишка. При обстеженні діагностували наявність 

рідини в плевральній порожнині. До якого втручання повинна підготувати 

пацієнта медична сестра?  

A. Абдомінальна пункція  

B. Стернальна пункція  

C. Бронхоскопія  

D. Плевральна пункція  

E. Бронхографія 

 

18. Медсестра гематологічного відділення виявила у пацієнта поступовий 

прогресуючий розвиток хвороби з тривалим підвищенням температури тіла до 



 
 

38-390С хвилеподібного характеру, збільшення підщелепних, шийних, 

аксилярних, пахвинних лімфовузлів. Яке медсестринське втручання слід 

запланувати на ІІІ етапі медсестринського процесу?  

A. Підготовка до пункційної біопсії печінки 

B. Підготовка пацієнта та інструментарію до біопсії лімфовузлів  

C. Підготовка до ехокардіографії  

D. Підготовка до гастродуоденоскопії  

E. Підготовка до гемотрансфузії 

 

19. Ви медсестра кабінету функціональної діагностики. Для запису ЕКГ 

електрод якого кольору ви накладете на ліву руку?  

A.  Жовтого  

B. Червоного  

C. Зеленого  

D. Чорного  

E. Оранжевого 

20. У пацієнта підозра на жовчнокам’яну хворобу. Яке дослідження 

найбільш інформативне для уточнення діагнозу?  

A.  УЗД  

B. Фіброгастродуоденоскопія  

C. Колоноскопія  

D. рН –метрія  

E. Іригоскопі 

 

Відповіді на тестові завдання: 1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – B; 5 – A; 6 – A; 7 – D; 

8 – D; 9 – C; 10 – B; 11 – A; 12 – B; 13 – B; 14 – A; 15 – C; 16 – C; 17 – D; 18 – B; 

19 – A; 20 – A. 
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