
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Факультет медичних технологій, діагностики та реабілітації 

Кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії 

 

 

 

 

 

Шендрик Л.М., Шульгіна Н.Ф. 

 

 

Медсестринський діагноз при визначенні тактики ведення 

пацієнтів 

 

 

 

Методичні рекомендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро, ДНУ 

2021 



 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації орієнтовані на допомогу у підгоготовці до 

практичних занять та самостійної роботи студентів за спеціальністю 223 

«Медсестринство», містять відомості з організації роботи медсестри та 

здіснення догляду за терапевтичними хворими.  

Складено у відповідності до освітньо – професійної та навчальної програм. 

 В методичних розробках викладено питання про методи обстеження 

пацієнта медичною сестрою,  етапи сестринського процесу з основами 

деонтології в роботі медичної сестри. 

Розраховано для студентів медичних вузів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шендрик Л.М., Шульгіна Н.Ф., 2021 

© ДНУ, 2021 



ЗМІСТ 

 

Вступ 

Методи обстеження пацієнта медичною сестрою 

Етапи сестринського процесу 

Таксономія медсестринських діагнозів 

Література 

Тестові завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

Діагностика (diagnostikos – здатний розпізнавати ) розділ медичної науки,в 

якому викладаються методи дослідження хворого, а також процес мислення 

лікаря з метою визначення його хвороби та загального стану.  

Розділи  діагностики: 

1. Лікарська діагностична техніка. 

2. Семіологія. 

3. Методика розпізнавання хвороби. 

Діяльність медичної сестри, в різних аспектах організації її роботи , 

розглядається як послідовність кроків, які вона здійснює, надаючи медичну 

допомогу, тобто, медсестринський процес. Оскільки сестринський процес 

вважається динамічним підходом, що передбачає реакцію на зміни стану 

здоров`я пацієнта. Первинна оцінка доповнюється в міру подальшого 

надходження інформації, що одержують за допомогою безупинної оцінки і 

переоцінки. Отримана інформація стає основою, із якою порівнюються всі 

наступні дані і відомості про стан здоров`я пацієнта. 

Оцінка стану пацієнта потребує фахових знань і навичок, тому, її проводять 

кваліфіковані сестри. Первинну оцінку і планування догляду проводить сестра,  

яка обслуговує  пацієнта.  

Мета обстеження – зібрати, обґрунтувати і взаємопов`язати отриману 

інформацію про пацієнта для того, щоб створити інформаційну базу даних про 

нього, про його стан у момент звертання за допомогою. Значна роль в 

обстеженні належить розпитуванню . Наскільки вміло сестра зможе 

налаштувати пацієнта на необхідну розмову, настільки повноцінною буде 

отримана нею інформація. 

Схема клінічного обстеження хворих 

А. Розпит: паспортні дані, скарги хворого, анамнез хвороби, загальний 

анамнез, анамнез життя. 

Б. Об’єктивне дослідження: огляд, обмацування, вистукування, 

вислуховування. 



Обстеження пацієнта починається з контакту медичної сестри і пацієнта, а 

саме з опитування. При першому  контакті з пацієнтом медсестра починає 

збирати інформацію.  Проводиться початкова оцінка з використанням 

відповідної концептуальної структури такої, як модель сестринської справи, 

ситуації і її документування. Ця початкова оцінка містить у собі докладну 

історію хвороби. Пацієнта просять висловити власну думку і розповісти про 

наявні потреби, потім отримана інформація аналізується і кладеться в основу 

визначення потреб людини в догляді.  

Збір інформації дуже важливий. Він служить відправним моментом всієї 

подальшої роботи. Неякісний збір інформації веде за собою помилкові 

висновки та дії. Недостатня інформація супроводжується неадекватними діями. 

Методи обстеження пацієнта медичною сестрою 

Суб’єктивний метод обстеження – розпит хворого. Мета бесіди: встановити 

відносини «сестра - пацієнт», у центрі яких стоїть здоров`я пацієнта; отримати 

необхідну інформацію для планування догляду. Джерелом інформації є пацієнт, 

який викладає власні припущення про стан свого здоров`я. Ця інформація 

носить суб`єктивний характер. 

Об’єктивний метод обстеження – це використання органів чуття медичної 

сестри для отримання інформації про стан здоров’я пацієнта. 

Об’єктивний метод обстеження включає огляд, пальпацію, перкусію та 

аускультацію. 

Сестринський процес – це метод науково обґрунтованих і здійснюваних на 

практиці дій медичної сестри з надання допомоги пацієнтам. Основу цієї 

діяльності становить реалізація медсестринського процесу. Головну роль у 

ньому відіграє медична сестра, яка в межах своєї компетенції надає медичні та 

медсестринські послуги, спрямовані на зміцнення здоров’я пацієнта, 

запобігання захворюванням, стабілізацію стану та виздоровлення. Вона працює 

в тісному контакті з пацієнтом з метою сприяння успішній діагностиці, 

задоволення його потреб, вирішення дійсних і супутніх проблем, пов’язаних із 

захворюванням, ефективного лікування  та реабілітації. 



Потреба в медсестринському процесі універсальна. Вона передбачає надання 

кваліфікованого догляду за пацієнтом та опіки над ним у широкому сенсі. 

Медична сестра обговорює з пацієнтом питання медсестринського процесу, 

першочерговості і послідовності надання медсестринських послуг та догляду. 

Важливою умовою успішного медсестринського процесу є вміння медичної 

сестри уважно вислухати пацієнта, визначити спільно з ним приоритетні 

напрями діяльності, що має принести пацієнту психологічний та фізичний 

комфорт і значне полегшення. 

П'ять етапів сестринського процесу: 

1. Сестринське обстеження. 

2.Медсестринська діагностика. 

3.Планування сестринських втручань. 

4.Реалізація запланованого сестринського догляду (плану сестринсько¬го 

догляду). 

5.Оцінка результатів сестринських втручань. 

Максимальне використання навичок об’єктивного обстеження необхідне в 

разі відсутності лікаря. Кожного разу при повторному контакті з пацієнтом 

медична сестра проводить всі п’ять етапів мед сестринського процесу, в обсязі, 

достатньому для динамічного спостереження. 

Етапи сестринського процесу. 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Мета першого етапу - визначити конкретні потреби пацієнта в сестринському 

догляді, а також  можливості надання самодопомоги. При першому ж контакті з 

пацієнтом сестра починає збирати інформацію. В процесі первинної оцінки 

можна виділити декілька систематичних стадій: 

1. Збір необхідної інформації. 

2. Інтерпретація зібраної інформації. 

3. Визначення явних і потенційних потреб пацієнта у догляді та 

можливостей в наданні самодопомоги. 

4. Розробка першочергових завдань догляду. 



5. Перевірка з пацієнтом правильності визначених потреб і основних 

завдань. 

Розпитування. Одна із важливих задач медичної сестри - оволодіння 

методикою розпитування хворих. Обстеження пацієнта починається з того, що 

йому ставлять запитання. Сукупність відомостей, отриманих при розпитуванні 

хворого, називається анамнезом (від грецького слова апаmnesis - спогад), а 

процес отримання цих відомостей при співбесіді називається збиранням 

анамнезу. 

Проведення опитування вимагає спеціальних знань, психологічної 

підготовки медичної сестри для встановлення довірливих стосунків з 

пацієнтом.. Джерелом інформації може бути хворий, а члени його сім`ї, колеги 

по роботі, друзі, випадкові перехожі . 

Розпит хворого:  збір паспортних  даних: прізвище, стать, вік, професія, вік, 

домашня адреса і місце роботи. 

Скарги пацієнта і їх деталізація. Скарги - неприємні відчуття, що виникають 

при порушенні функції органів чи структури функціональних систем. Розпит 

про стан окремих органів( загальний анамнез) : органи дихання; органи системи 

кровообігу; органи травлення; органи сечовиділення; статева система; кістково 

– м'язова система; ендокринна і нервова система. 

Розпит про історію хвороби – анамнез захворювання:  початок хвороби 

(коли,де і як вона почалася) причина; особливості перебігу; проведене  

лікування  та його ефективність. 

Анамнез життя - історія життя пацієнта, яка збирається в певній 

послідовності: загально біографічні  дані, життеві та виробничи умови; статеве 

та сімейне життя ; перенесені хвороби; спадковість; шкідливі звичкі; 

алергологічний анамнез: алергічни реакції  на ліки,  харчові продукти ,  пилок 

квітів, побутову хімію.  

Всі дані, анамнеза життя і захворювання пацієнта, є строго конфіденційними, 

не підлягають розголошенню, тобто є медичною таємницею. 



Після завершення опитування переходять до об`єктивних методів 

обстеження. 

Проводячи обстеження пацієнта, слід з`ясувати: 

• стан його здоров`я з урахуванням кожної потреби; 

• що пацієнт здатен робити сам та яка допомога йому потрібна ; 

• як нинішній стан здоров`я пацієнта, його соціальні потреби заважають 

йому здійснювати само догляд або допомогу вдома; 

• які потенційні труднощі чи проблеми можна передбачити у зв`зку зі 

зміною його здоров`я; 

• здатність людини до самодогляду, яку допомогу  можуть надати родичі 

чи друзі. 

Об`єктивне обстеження проводяться по визначеній схемі. Всі отримані дані 

заносяться в сестринську історію хвороби пацієнта.  

Спочатку проводять огляд пацієнта, потім пальпацію, перкусію, 

аускультацію по схемі: 

органи дихання; органи системи кровообігу; органи травлення; 

органи сечовиділення; статева система; кістково – м'язова система; 

ендокринна і нервова система. 

Огляд проводиться за дотриманням певних правил: достатнє освітлення; 

тепле приміщення, відсутність сторонніх осіб. 

Огляд пацієнта розділяють на загальний та місцевий. 

Спочатку проводять загальний огляд, а потім послідовно оглядають ділянки 

тіла. 

Огляд починається з визначення свідомості. Вона може бути ясна або 

порушена: сопор (сплячка - пацієнт відповідає лише на окрик); ступор 

(оглушеність – пацієнт відповідає з затримкою, не повністю, швидко припиняє 

контакт); кома (повна втрата свідомості, з відсутністю рефлексів і порушенням 

вітальних функцій організму); марення (поява у пацієнта бачень, не пов’язаних 

із реальним життям). 



При оцінці мови пацієнта слід звернути увагу на чіткість мови, структуру 

мовлення, послідовність мислення. При будь яких відхиленнях слід вияснити 

тривалість таких змін. 

Загальний стан пацієнта може бути: задовільним; середнього ступеня 

тяжкості; тяжким; термінальний стан. Оцінка стану пацієнта важлива для 

прогнозу подальших медичних втручань (місце лікування, застосування  

конкретного лікувально-охоронного режиму, можливість до транспортування, 

прогноз для життя). 

Положення у ліжку може бути: активне; пасивне; вимушене. 

Звертають увагу на вираз обличчя: перелякане, втомлене, нерухоме, 

страждальницьке, байдуже. 

Будова тіла -  конституція, зріст  і маса тіла. 

Конституція: гіперстенічна - низькі, широкі у плечах, реберний кут більше 90 

градусів; астенічн а- високі, вузькі у плечах, реберний кут менше 90 градусів ; 

нормостенічна - з пропорційною будовою тіла. 

Маса тіла людини може бути: недостатньою – зниженого вигодування; 

нормальною - задовільного вигодування;  надмірною - підвищеного 

вигодування; кахексія - крайній ступень схуднення. 

  Огляд шкіри звертають увагу на колір:  блідість ( колаптоїдні реакції, 

захворювання крові, серця); ціаноз (синюшність, яка спостерігається при 

критичних станах, хворобах серця, може бути дифузним (всього тіла) і 

акроціаноз - перефирична синюшність).; іктеричність - жовтушність при 

захворюваннях печінки і крові;  сірувато-землистий - при онкологічних 

захворюваннях. 

Зменшення еластичності шкіри спостерігається при зневодненні організму, 

при анемії; ендокринних хворобах, кахексії, в процесі старіння.  Шкіра може 

бути сухою - при трофічних, ендокринних порушеннях і надмірно вологою - 

гарячка, туберкульоз, ендокринні хвороби. Звертають увагу на висипи, 

післяопераційні рубці. 

Оцінюють поставу і ходу. 



Звертають увагу на форму голови, положення голови. На обличчі можлива 

поява ознак протилежної статі (оволосіння у жінок при ендокринологічних 

порушеннях). Одутлість (при захворюваннях нирок і ендокринних 

порушеннях). 

Зміни в обличчі, типові для певних хвороб: 

- обличчя Корвізара - одутле, жовтувато-бліде, акроціаноз; 

- акромегалічне - збільшення випнутих частин (ніс, підборіддя), при 

ендокринному захворюванні; 

- обличчя «воскової ляльки» - одутле, бліде з жовтуватим відтінком, 

- обличчя Гіппократа - бліде, з загостреними рисами, типове для 

колаптоїдних реакцій. 

Повіки і форма очної щілини: 

- набряклість повік - захворювання нирок; - ксантоматоз - холестеринові 

мішечки жовтуватого кольору на повіках, при уражені печінки і атеросклерозі;- 

витрішкуватість - при захворюваннях щитоподібної залози; -звуження зіниць - 

при уремії, пухлинах, отруєння препаратами морфія, внутрішньочерепних 

крововиливах. 

Важливе значення мають форма і розмір зіниць: -міоз - звуження зіниць, при 

уремії, пухлинах і крововиливах у мозок; -мідріаз - розширення зіниць - ознаки 

коми; -анізокорія - зіниці очей неоднакового розміру. 

При огляді носа звертають увагу на його збільшення і потовщення 

(акромегалія) та  зміну форми. 

При огляді порожнини рота звертають увагу на стан слизової оболонки - 

висипки, виразки, тріщини, крововиливи, які є ознаками хвороб. Відсутність 

багатьох зубів може сприяти виникненню захворювань травного каналу, а 

наявність каріозних зубів є джерелом хронічних інфекцій. Обов`язково 

оглядають язик - в нормі вологий, чистий, але при деяких захворюваннях 

вкривається нашаруванням (білим, жовтим, темно-коричневим), стає сухим, 

змінюється структура його поверхні - гладкий, тріщини, « лакований». 

Оглядають волося, нігті, лімфатичні вузли. 



При огляді шиї звертають на такі можливі зміни: зміна конфігурації - 

потовщення дифузне або часткове при захворюваннях щитоподібної залози; 

збільшення шийних лімфатичних вузлів при туберкульозі, онкологічних 

захворюваннях і хворобах крові; патологічна пульсація судин - при хворобах 

крові, серця. 

Патологічні фрми грудної клітини :- емфізематозна - коротка, глибока й 

широка, спостерігається у пацієнтів з розширенням легенів (вона має 

бочкоподібну форму); 

- паралітична - плоска, довга, часто вузька;- лійкоподібна - характеризується 

вдавленням нижньої частини груднини і мечоподібного відростка; 

- сколіотична - розвивається внаслідок викривлення хребта вбік; 

При огляді хребта можна виявити: - кіфоз - хребет вигнутий назад; - лордоз - 

хребет угнутий вперед. 

Огляд кінцівок дає змогу виявити стан суглобів: припухлість,  збільшення та 

деформацію. 

Під час огляду живота визначають його форму, розміри та наявність 

випинань. 

Пальпація - це метод обстеження пацієнта, оснований на використанні 

дотикових відчуттів пальців чи кистей однієї або обох рук. Метод доповнює 

дані огляду і дозволяє визначити болючість, місцеву температуру, вологість 

шкіри, рухомість та величину лімфатичних вузлів. Пальпацією досліджують всі 

зовнішні структури, кістки, м'язи, сухожилля і суглоби, поверхневі артерії і 

варикозно розширені вени, поверхневі нерви; цим способом виявляють 

наявність набряків і гематом.  

Види пальпації: поверхнева та глибока. Руки медичної сестри повинні бути 

теплими, пальпацію проводять кінчиками пальців з коротко обстриженими 

нігтями. Пальпацію проводять без натискування послідовно, легко 

дотикаючись до поверхні  тіла. 



Положення пацієнта залежить від того, у якій ділянці проводять пальпацію. 

Медична сестра знаходиться обличчям до пацієнта, що дозволяє контролювати 

реакцію його на обмацування. 

Перкусія. Перкусія - вистукування, постукування. Метод грунтується на 

вистукуванні поверхні тіла. Метод введений в практику віденським лікарем 

Ауенбругером в 1861 р. Принцип перкусії полягає в тому, що під час 

вистукування, в певній ділянці тіла, виникають різні звуки характер, яких 

залежить від структури і ступеню пружності тканин. 

Звуки, що виникають під час перкусії: 

1. гучний, тривалий, низький –легеневий тон (легені). 

2.тихий, короткий, високий тон  - тупий  звук (серце, печінка). 

3. більш гучний, більш тривалий, низький – тимпанічний тон (кишківник, 

шлунок). 

Методом перкусії визначають розміри внутрішніх органів грудної та 

черевної порожнин, їх співвідношення, наявність у них патологічних змін. 

Цей метод  застосовують з метою визначення фізичних властивостей 

внутрішніх органів та їх меж. 

Розрізняють (за технікою виконання): безпосередню і посередню перкусію. 

Безпосередня перкусія проводиться одним або декількома пальцями, якими 

вистукують по тілу пацієнта. При опосередкованій перкусії постукування 

проводять по плесиметру. Найчастіше використовують перкусію пальцем по 

пальцю.  

Послідовність проведення  перкусії: порівняльна перкусія - порівнюють 

звуки над симетричними органами (над легенями, у нормі, вони повинні бути 

однаковими).  Топографічна перкусія - визначають межі внутрішніх органів 

(легені, серце, печінка  та ін.). 

Аускультація (вислуховування) - вислуховують звуки (шуми), які  виникають 

унаслідок порушення функціонування різних внутрішніх органів. 

Аускультацію вперше запровадив французький лікар Рене Лаенек. Проводять 

аускультацію за допомогою стетоскопа або фонендоскопа. 



Загальні правила аускультації: 

1. У приміщенні повинна бути не тільки тиша та тепло. 

2. Фонендоскоп прикладають до оголеної ділянки тіла. 

3. У разі надмірного оволосіння шкіри, під час аускультації можуть виникати 

додаткові шуми внаслідок тертя волосся під стетоскопом, тому волосся 

необхідно змочити водою, масляним або мильним розчином. 

4. Фонендоскоп повинен прилягати до шкіри по всій поверхні для того, щоб 

між вухами і тілом пацієнта утворився замкнутий повітряний стовбур, 

коливання якого проводить звук. 

5. Фонендоскоп необхідно притискати до тіла. 

6. Під час аускультації не треба притримувати гумові трубки стетоскопа 

руками. 

Звуки виявлені під час аускультації відзначаються певною гучністю, 

тривалістю і висотою. Об`єктами аускультації передусім є органи грудної 

клітки (легені і серце), деякі периферичні судини (сонна, стегнова, плечова 

артерії, яремна вена), та меншою мірою – черевна порожнина (шлунок, кишки), 

в яких визначають нормальні і патологічні звукові явища.  

Кінцевим результатом першого етапу сестринського процесу є 

документування отриманої інформації і створення бази даних про пацієнта. 

Зібрані дані записуються в сестринську історію хвороби відповідно до 

визначеної форми. 

Сестринська історія хвороби – юридичний документ самостійної, фахової 

діяльності медичної сестри в рамках її компетенції. Мета сестринської історії 

хвороби - контроль за діяльністю медсестри. 

Лабораторно-інструментальні методи обстеження. Застосування цих методів 

дозволяє не тільки глибше вивчати захворювання, але і забезпечує діагностику 

їх на доклінічному етапі розвитку . 

В результаті проведеного першого етапу медсестринського процесу - 

обстеження пацієнта - медична сестра заповнює карту сестринського 

обстеження пацієнта. 



ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика 

Другий етап сестринського процесу - встановлення проблем пацієнта і 

формування сестринського діагнозу. Оскільки у пацієнта може бути декілька 

проблем, пов’язаних із здоров`ям, медична сестра не може приступити до їх 

вирішення одночасно. Для успішної допомоги пацієнту, медична сестра 

повинна  розглядати проблем пацієнта з врахуванням пріоритетів. Пріоритети 

класифікуються на первинні, проміжні і вторинні. 

Проблеми пацієнта поділяються на існуючі і потенційні. Існуючі проблеми - 

це проблеми, які турбують пацієнта в даний   час - біль, стресовий стан, 

обмеження рухливості та ін. Потенційні проблеми – це проблеми, які можуть 

з'явитися з часом. Для успішної допомоги пацієнту, медична сестра повинна 

розглядати проблеми пацієнта з врахуванням пріоритетів. 

Пріоритети класифікуються на первинні, проміжні і вторинні. Первинний 

пріоритет мають проблеми, які вимагають негайного вирішення.  

Проблеми пацієнта з проміжним пріоритетом включають неекстремальні і 

безпечні для життя потреби хворого.  

Проблеми вторинного пріоритету - потреби пацієнта, які не мають прямого 

відношення до захворювання або прогнозу. 

Наступним завданням другого етапу є формулювання сестринського 

діагнозу. Усього перелік сестринських діагнозів включає 114 основних 

найменувань. 

Сестринський діагноз - це визначення проблеми пацієнта, яка формується на 

основі зібраних даних і зроблених висновків. Сестринський діагноз може 

змінюватися щодня , по мірі того, як змінюються реакції організму пацієнта на 

хворобу. 

Обробка даних. Інформація, зібрана медсестрою про пацієнта, надзвичайно 

важлива для складання сестринського діагнозу і відповідного планування 

сестринського догляду. Зібрані дані повинні бути, опрацьовані, класифіковані, 

інтерпретовані і підтверджені. 



Класифікація. Медсестра накопичує багато даних, які вкрай складно 

використати в такому вигляді, в якому вони були зібрані. Класифікація це 

групуванням інформації за особливими категоріями. 

Інтерпретація - другий крок обробки даних . Вона включає в себе визначення 

важливих даних та порівняння зі стандартами або нормами і виявлення 

тенденцій.  

Висновок - судження, яке зробила медсестра  на підставі обстеження і 

досвіду. 

Підтвердження - останній крок обробки даних. Медсестра повинна 

підтвердити точність інтерпретації даних.  

Формулювання сестринського діагнозу складається з двох частин, з'єднаних 

словами "пов'язаний з". Діагностичне формулювання починається з визначення 

реакцій пацієнта (частина 1) і встановлення пов'язаних із ними факторів 

(частина 2). 

Частина 1 – реакції пацієнта. Ця інформація допускає сестринські діагнози, 

які відображають наявність реакцій на те, що турбує пацієнта. В першій частині 

буде написано, наприклад: 

1. "Біль" вказує , що пацієнт зазнає болю. 

2. "Можливість запору" вказує на можливість виникнення запору. 

Частина 2 - етіологічні фактори. 

Етіологічні фактори (причина) визначаються в другій частині діагностичного 

формулювання. Для запобігання, зменшення або полегшення реакції пацієнта 

медсестра повинна знати, чим вона викликана. Етіологічні фактори визначають 

фізіологічні, психологічні  та фактори довкілля, які розглядаються як причина 

реакції пацієнта.. 

Другий етап сестринського процесу дає можливість медичній сестрі виділити 

основну проблему пацієнта і сформулювати сестринський діагноз.  

Визначення сестринських діагнозів та розширення функціональних 

обов'язків медичних сестер передбачено реформою медсестринської освіти в 

Україні. 



Проблеми пацієнта. 

Серцево-судинна система. Біль в ділянці серця, його локалізація (за 

грудниною, в ділянці верхівки), умови появи (при фізичному навантаженні, 

емоційному напружені, , в покої), іррадіація (в ліву руку, плече, лопатку 

,нижню щелепу,). Характер болю (стискаючий, колючий, пекучий, ниючий, 

відчуття важкості), періодичність (постійний, нападоподібний), тривалість, 

інтенсивність, супровідні явища, після чого проходить. Перебої в роботі серця, 

серцебиття : частота (постійно, періодично), тривалість, час і умови виникнення 

(при фізичному навантаженні, у спокої, при хвилюванні, без причини). 

Задишка: умови її виникнення (при фізичному навантаженні, в стані спокою, 

тривалість): характер задишки (інспіраторна, експіраторна, змішана). 

Ядуха: час появи (вдень, вночі), при фізичному навантаженні, у стані спокою, 

частота нападів, тривалість, умови, за яких настає полегшення. 

Набряки, їх локалізація, час появи (вранці, в кінці дня, постійно, після чого 

зменшуються чи проходять). 

Дихальна система. Біль в ділянці грудної клітини, локалізація, характер болю 

(гострий, тупий, ниючий, колючий), інтенсивність болю, зв'язок з диханням, 

кашлем, зміною положення тіла. 

Кашель, час і умови появи: вранці, вночі, постійний, періодичний, голосність 

і тембр кашлю (гавкаючий кашель, беззвучний кашель, покашлювання), сухий 

чи з мокротинням. Кількість мокротиння за добу, в яку пору доби і в якому 

положенні хворого воно краще відходить, колір, запах. Кровохаркання -  

домішки крові (прожилки, мокротиння змішане з кров'ю, чиста кров у вигляді 

декількох плювків, велика кількість — кровохаркання). Колір крові (світло-

червона, темна, іржавого чи малинового кольору). 

Задишка: умови її виникнення (при фізичному навантаженні, в стані спокою, 

тривалість): характер задишки (інспіраторна, експіраторна, змішана). 

Ядуха: час появи (вдень, вночі), при фізичному  навантаженні, у стані 

спокою, частота нападів, тривалість, умови, за яких настає полегшення. 



Травна система. Апетит збережений, відсутній, зменшений, підвищений, 

страх перед вживанням їжі. Спрага, кількість випитої рідини за добу, 

слинотеча, сухість, гіркота в роті, зіпсуття смаку. 

Ковтання і проходження їжі по стравоходу (болісне, утруднене залежно від 

характеру їжі, неможливе). 

Біль у ділянці  живота, його локалізація, умови виникнення, залежність від 

часу приймання їжі  (зразу після приймання, через декілька годин, "голодний" і 

"нічний" біль) і характеру їжі (жирної, смаженої, гострої). 

Інтенсивність, іррадіація болю, тривалість, сезонність болю. Фактори, що 

полегшують біль (блювання, приймання їжі, медикаментів, соди, тепло, холод).  

Блювання, час виникнення (натще, через який час після приймання їжі чи 

незалежно від нього), кількість і характер блювотних мас (їжею, жовчю, 

кавовою гущею з домішками свіжої крові). Чи полегшує блювання стан 

хворого. Запах блювотних мас (кислий, гнильний, без запаху). Нудота, чи 

передує блюванню, залежність від приймання їжі і її характеру. 

Відрижка: час її появи і характер (повітрям, їжею, кислим, "тух¬лим"). Печія: 

зв'язок з прийманням їжі, чим полегшується. 

Здуття живота, відходження газів, бурчання в животі, тенезми. 

Випорожнення: частота (регулярне, нерегулярне, після послаблювальних 

клізм), кількість, консистенція (оформлене, у вигляді кашки, рід¬ке), колір і 

запах калу, домішки (слиз, кров, гній, гельмінти). Свербіння, біль в ділянці 

заднього проходу. 

Органи сечовиділення. Біль в поперековій ділянці: характер (тупий, гострий), 

постійний чи у вигляді нападів, іррадіація, тривалість, фактори, що сприяють 

появі чи підсиленню болю і його полегшенню. Сечовипускання повільне, 

болісне, частота (вдень і вночі), кількість сечі за добу, колір (солом'яно-жовтий, 

"м'ясних помиїв", "пива"). Запах, осад сечі 

Ендокринна система: порушення росту і будови  тіла, зміна ваги (ожиріння, 

виснаження), розлади статевого дозрівання. Зміни шкіри (надмірна пітливість 

чи сухість, поява рубців). Порушення волосяного покриву (надмірний розвиток, 



поява його на незвичних для статі місцях, випадання волосся). Розлади 

місячних і безпліддя жінок. 

Кістково – м'язова система . Біль в суглобах, кістках, м'язах, зв'язок з рухами. 

Припухлість, деформація суглобів, біль в хребті при рухах (в яких відділах). 

Нервова система і органи чуття. Головний біль: локалізація, інтенсивність, 

тривалість. Запаморочення. Сон: рівний, глибокий, безсоння, сновидіння. 

Працездатність збережена, знижена. Подразливість, плаксивість. Корчі, 

парестезії, запаморочення, втрата свідомості. Шум у вухах, зір, слух, відчуття 

запаху, смаку. 

Таксономія медсестринських діагнозів 

Таксономія медсестринських діагнозів:  

1. Серцево-судинна система: Задишка. Ядуха. Виділення кров'янистого 

пінистого харкотиння. Біль у грудях.  Гострий стискаючий біль за грудниною. 

Гострий пекучий біль за грудниною. Постійний біль у ділянці серця. 

Підвищення артеріального тиску (артеріальна гіпотензія). Зниження 

артеріального тиску (артеріальна гіпотензія). Запаморочення. Знепритомнення. 

Серцебиття. Перебої в діяльності серця. Набряки. Периферичний набряк. 

Набряк тіла. Стискаючий біль у потилиці. Блювання, пов'язане з артеріальною 

гіпертензією. 

Носові кровотечі, пов'язані з артеріальною гіпертензією. Ціаноз (синюха). 

2. Дихальна система: Порушення дихання. Порушення вдиху. Порушення 

видиху. Задишка. Ядуха, пов'язана з порушенням прохідності дихальних 

шляхів. Кашель. Сухий кашель . Кашель з виділенням харкотиння.  Кашель з 

виділенням гнійного харкотиння. Біль у грудній клітці. Важкість у грудній 

клітці. Кровохаркання. Легенева кровотеча. 

3.Травна система: Нудота.  Блювання (одноразове, багаторазове, безперервне, 

криваве блювання). Відрижка. Печія.  Гикавка. Метеоризм ( загальний, 

локальний). Запор. Слиновиділення. Підвищене (гіперсалівація). Знижене 

(гіпосалівація). Пронос. Без слизу, зі слизом. Без крові, з кров`ю.  

Довготривалий. Біль у животі. Біль в епігастрії. Біль у правому і лівому 



підребер'ях. Оперізувальний. Біль у правій і лівій здухвинних ділянках. Різкий 

біль із напруженням передньої черевної стінки. Постійний. Переймоподібний.  

Печінкова коліка. Гостра кровотеча. Шлункова. Кишкова. Порушення апетиту. 

Відсутність апетиту. Зниження апетиту. Підвищення апетиту. Страх перед 

вживанням їжі. Порушення смаку. Жовтяниця 

4. Система сечовиділення: Біль у поперековій ділянці. Ниркова коліка. 

Набряки. Зміни сечовиділення. Зменшення добового діурезу (олігурія). 

Припинення сечовиділення (анурія). Збільшення сечовиділення (поліурія).  

Зміни моделі сечовипускання. Позірні позиви на сечовипускання. Гостра 

затримка сечовиділення. Ніктурія. Болісне сечовипускання (дизуричний 

синдром).  Зміни кольору і прозорості сечі. Диспепсичний синдром, пов'язаний 

з уремічною інтоксикацією. Ниркова еклампсія. 

5.Ендокринна система: Спрага. Ожиріння. Виснаження. Порушення росту. 

Карликовість. Гігантизм. Порушення ковтання. Пошкодження волосяного 

покриву. Зміна кольору шкіри. Витрішкуватість. 

 6.Опорно-рухова система: Біль у суглобах. Припухлість суглобів. 

Деформація суглобів. Обмеження рухів у суглобах. Біль у кінцівках Переміжна 

кульгавість. 

7. Загальні реакції організму: Гіпертермія. Гіпотермія. Пітливість. 

Мерзлякуватість. Загальна слабість. Перевтома. Зниження працездатності. . 

Втрата працездатності. Зміни шкіри і слизових оболонок. Висока ймовірність 

пролежнів. Пролежні. Зміни слизових оболонок рота. Післяопераційна рана. 

Травматичні ушкодження. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань 

План догляду координує роботу сестринської бригади, сестринський догляд, 

забезпечує його наступність, допомагає підтримувати зв'язок з іншими 

спеціалістами і службами. Письмовий план догляду за пацієнтом зменшує 

ризик некомпетентного догляду. Це не тільки юридичний документ якості 

сестринської допомоги, але і документ, який дозволяє визна¬чити економічні 

витрати, оскільки в ньому вказуються матеріали й обладнання, необхідні для 



виконання сестринського догляду. План обов'язково передбачає участь пацієнта 

і його сім'ї в процесі догляду. 

Необхідна постановка мети сестринського догляду. Існують дві мети: 

короткотермінова і довготермінова. Короткотермінова - це мета, яка повинна 

бути досягнена за короткий період часу, звичайно за 1-2 тижні. Вона ставиться, 

як правило, у гострій фазі захворювання. Це мета термінового сестринського 

догляду. 

Довготермінова - це мета, яка досягається за більш тривалий пе¬ріод часу 

(понад два тижні). Вона звичайно спрямована на попередження рецидивів 

захворювань, ускладнень, їх профілактику, реабілітацію і соціальну адаптацію.. 

Виконання цієї мети найчастіше припадає на період після виписки пацієнта. 

Впорядкування плану догляду передбачає наявність стандартів сестринської 

практики, тобто виконання того мінімального якісного рівня обслуговування, 

який забезпечує професійний догляд за пацієнтом. Після визначення мети і 

завдань з догляду медична сестра складає власне план догляду за пацієнтом - 

письмове керівництво з догляду. План догляду за пацієнтом являє собою 

докладне перерахування спеціальних дій медичної сестри, необхідних для 

проведення сестринського догляду, що записується в сестринську історію 

хвороби. 

Сестринські втручання необхідно написати блоком для досягнення кожного 

результату. Для найбільшої ефективності вони повинні бути написані 

максимально стисло і зрозуміло. 

Сестринські втручання повинні фіксуватися датою і підписом. Всі 

працівники, причетні до його виконання, повинні ознайомитись з ним. 

Складений у письмовому вигляді план догляду є робочим інструментом для 

сестер та інших членів  медико-санітарної бригади. Таким чином, третій етап 

медсестринського процесу забезпечує планування дій медичної сестри, 

направлених на забезпечення потреб пацієнта. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду. 



 Мета -   проведення необхідного догляду за хворим,  надання  йому 

допомоги у забезпеченні життєвих потреб; навчання і консультування, при 

необхідності, пацієнта і членів його сім'ї. 

Існують такі різновиди сестринських втручань: незалежні, залежні, 

взаємозалежні. 

Незалежне сестринське втручання передбачає дії, здійснювані медичною 

сестрою за власною ініціативою  без прямої вимоги з боку лікаря або вказівок 

від інших спеціалістів. 

Залежне сестринське втручання виконується на підставі письмових 

розпоряджень лікаря і під його контролем. 

 Взаємозалежне сестринське втручання передбачає спільну діяльність 

медичної сестри з лікарем та іншими спеціалістами (фізіотерапевтом, 

дієтологом, інструктором з лікувальної фізкультури, працівниками соціальної 

допомоги).. 

Проводячи четвертий етап сестринського процесу, медична сестра забезпечує 

здійснення двох стратегічних напрямків: 

- спостереження і контроль за реакцією пацієнта на призначення лікаря з 

фіксацією отриманих результатів у сестринській історії хвороби; 

- спостереження і контроль за реакцією пацієнта на виконання сестринських 

дій з догляду, пов'язаних із постановкою сестринського діагнозу, і реєстрація 

отриманих результатів у сестринській історії хвороби. 

Здійснення плану сестринських втручань.  

Здійснення - це реалізація сестринського плану дій для досягнення 

конкретних результатів. Фаза здійснення починається після розробки плану 

догляду.  

Незалежно від установи охорони здоров'я, в  якій працює медсестра, для 

забезпечення догляду за пацієнтом використовується сестринський процес. 

Необхідність координації усіх видів діяльності, здійснюваної в рамках 

медико-санітарного обслуговування для розробки інтегрованого плану 

допомоги, є важливим аспектом планування..  



Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання 

Мета -   оцінка реакції пацієнта на сестринський догляд, аналіз якості 

одержаної допомоги, оцінка отриманих результатів і підведення підсумків. 

Оцінка ефективності і якості догляду повинна проводитися старшою і 

головною медичними сестрами. 

Підсумкова оцінка плану догляду складається з чотирьох взаємозалежних 

складових: 

1.Оцінка ходу роботи і її результатів в світі бажаних результатів догляду. 

2.Визначення ефективності планованого сестринського догляду. 

3.Критичний аналіз ходу роботи і внесення необхідної корекції. 

П'ятий етап здійснюється для того, щоб проаналізувати наступне: 

1.Успішне просування пацієнта до запланованої мети і навпаки. 

2.Досягнення бажаних результатів і навпаки. 

3.Необхідність додаткової допомоги. 

4.Передбачити  несподівані результати або незадоволені потреби, які були 

упущені при оцінці. 

Оцінка досягнутих результатів і прогресу в стані пацієнта. Підсумкова оцінка 

повинна продемонструвати реакцію пацієнта на сестринський догляд і 

засвідчити успіх чи його відсутність.Тому в плані догляду робиться запис про 

цю проблему і бажані результати , її вирішення, записуються плановані види 

втручання, проведена робота та оцінка одержаної до цього моменту інформації. 
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Тестові запитання по темі 

(вірна відповідь позначена *) 

1.  У  хворого  на  інфаркт  міокарду  в  аналізі  крові  буде: 

А.  Еозинофілія 

*Б.  Нейтрофільний  лейкоцитоз  до 5 – 6 дня  хвороби 

В.  Лейкопенія 

Г.  Анемія 

Д. Лімфоцитоз 

2.  Активність  якого  ферменту  не  підвищується  при  інфаркті 

міокарду? 

А.  Міоглобіну 

*Б.  Лужної  фосфатази  

В.  Креатинфосфокінази   



Г.  Амінотрансферази 

Д. Креатинази 

3.  Для стабільної стенокардії найбільш характерною ознакою є: 

*А.  Поява нападу при одному й тому ж рівні  фізичного  навантаження   

Б.  Чіткий  зв'язок з переміною погоди 

В.  Підсилення болю при глибокому диханні 

Г.  Тривалість більше 30 хвилин 

Д. Тривалість більше 60 хвилин 

4.  Основним джерелом холестерину в організмі є: 

А.  Їжа 

*Б.  Біосинтез у печінці   

В.  Біосинтез у нирках 

Г.  Вода 

Д. Вуглеводи 

5.  Найчастіший збудник гострого інфекційного ендокардиту – це: 

А.  Гонококи 

Б.  Стрептококи 

*В.  Золотистий  стафілокок  

Г.  Віруси 

Д. Гриби 

6.  Які  хвороби  супроводжуються ураженням  нирок? 

А.  Ревматоїдний артрит 

*Б.  Системний червоний вовчак   

В.  Склеродермія 

Г.  Дерматоміозит 

*Д. Цукровий діабет 

7.  Про активність гломерунефриту завжди свідчить наявність: 

А.  Гіпертензії 

Б.  Гематурії 

В.  Креатинеїмії 



*Г.  Нефротичного  синдрому  

Д. Набряків 

8.  Найчастішим збудником пієлонефриту є: 

А.  Паличка протея 

*Б.  Кишечка  паличка   

В. Стафілокок 

Г.  Гриби 

Д. Пневмокок 

9.  Найбільш  характерне ураження нирок при цукровому  діабеті: 

А.  Хронічний  пієлонефрит 

Б.  Амілоїдоз  нирок 

*В.  Гломеролосклероз 

Г.  Гломерулонефрит  

Д. Кисти нирок 

10.  Який  симптом є раннім  при хронічній нирковій недостатності? 

*А.  Підвищення артеріального тиску  

Б.  Гіпостенурія 

В.  Набряки 

Г.  Анемія 

Д. Анасарка 

11.  Найбільш  частою причиною хронічної ниркової недостатності є: 

А.  Хронічний пієлонефрит  

*Б.  Хронічний гломеролонефрит  

В.  Полікістоз нирок 

Г.  Серцева недостатність 

Д. Дихальна недостатність 

12. Основним проявом ревмокардиту є: 

А.  Порушення серцевого ритму 

*Б.  Наявність вади серця  



В.  Наявність симптомів серцевої недостатності, які зростають після 

стрептококової інфекції 

Г.  Підвищена температура 

Д. Дихальна недостатність 

13.  Найчастіший прояв ревматизму: 

*А.  Мітральний стеноз  

Б  Ерітема на шкірі кінцівок 

В.  Деформація суглобів 

Г.  Ізольоване ураження аортального клапану 

Д. Хронічний пієлонефрит 

14.  При ревматизмі найчастіше уражаються такі суглоби: 

А.  Грудино – ключичні 

*Б.  Колінні  

В.  Гомілково – стопні 

Г.  Променево – зап’ясні 

Д. Локтьові 

15.  Найчастішим ускладненням ревматизму є: 

А.  Плеврит 

Б.  Інфаркт міокарду 

*В.  Миготлива аритмія 

Г. Пнемонія 

Д. Гепатит 

*Г.  Формування вади серця, серцева недостатність * 

16. В якому органі виявляється лужна фосфатаза? 

А. Серце 

*Б. Печінка  

В. Кишківник  

Г. Нирки 

Д. Шлунок 



17. Основний метод обстеження, що домотає поставити правильний 

діагноз при хворобах печінки і жовчного міхура? 

А. Огляд 

Б. Розпитування 

*В. Пальпація  

Г. Перкусія 

Д. Аускультація 

18. Основний шлях інфікування вірусним гепатитом В? 

А. Статевий 

Б. Крапляноповітряний 

В. Побутовий 

*Г. Ін’єкційний  

Д. Промисловий 

19. Для хронічного гастриту типу В характерно: 

*А. Розвиток місцевого запалення з порушенням процесів регенерації  

Б. Ураження  слизової оболонки шлунку бактеріями типу Helicobacter pyloni 

В. Утворення анти парієнтальних антитіл з ураженням фундального відділу 

шлунку 

*Г. Гіперхлоргідрія та гіпергастринемія  

Д. Ахлоргідрія 

20. Для хронічного гастриту типу А характерно: 

А. Рання прогресуюча атрофія слизової оболонки шлунку * 

Б. Синтез антитіл до внутрішнього фактору і як наслідок, розвиток В12 

дефіцитної анемії 

*В. Утворення антипарієнтальних антитіл з ураженням фундального відділу 

шлунку  

*Г. Ахлоргідрія  

Д. Гіперхлоргідрія та гіпергастринемія 

 


