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Вступ 

Догляд за хворими (hipurgia) – це комплекс заходів, спрямованих на 

створення сприятливих умов успішного лікування хворих, а також полегшення 

їх стану і задоволення основних фізіологічних потреб організму. Догляд 

включає надання допомоги хворому в забезпеченні фізіологічних потреб його 

організму в їжі, воді, фізичній активності, фізіологічних відправленнях, у 

поліпшенні самопочуття при патологічних станах, зокрема, при нудоті, 

блюванні, задусі, кашлі, різноманітних больових відчуттях тощо.  

Догляд передбачає створення для хворого спокійної моральної атмосфери, 

сприятливих побутових і гігієнічних умов оптимальна температура, достатні 

освітлення і провітрювання палат, зручна чиста постіль, необхідний мінімум 

предметів особистої гігієни, сигналізація . 

 Особливості і об’єм заходів догляду залежать від загального стану хворого, 

характеру і ступеню важкості його захворювання, від визначеного лікарем 

режиму. Найважливіші завдання догляду мають бути спрямовані на активацію і 

підтримку резервних можливостей його організму в боротьбі з недугою. 

Догляд за хворими літнього та старечого віку, деонтологічні аспекти. 

Догляд за хворими похилого віку відіграє важливу профілактичну роль у 

розвитку деяких захворювань та їх ускладнень. Так, своєчасно і правильно 

проведені заходи по догляду за шкірою або, наприклад, за слизовою оболонкою 

порожнини рота здатні запобігти розвитку трофічним або інфекційним 

ураженням тканин, запальним захворюванням ротової порожнини і шлунково - 

кишкового тракту.  

Маючи єдину мету – оздоровлення хворого, збереження і зміцнення його 

здоров'я, догляд і лікування нерозривні між собою. Вони є невід’ємною суттю 

загального лікувального процесу, взаємно пов’язаними і взаємодоповнюючими 

його ланками. Виконання заходів догляду вимагає не лише професійних умінь і 

навичок якісного в технічному відношенні проведення тієї чи іншої маніпуляції 

або процедури. Не менш важливе значення відіграє дотримання морально-

етичних і естетичних норм відносин з хворою людиною.  



Під впливом хвороби численні хворі часто стають легко роздратованими, 

вразливими, іноді висловлюють несправедливі претензії, гостріше, аніж у 

звичайних умовах, реагують на обставини навколишнього життя і прояви своєї 

хвороби. В цих умовах виключно важливого значення набуває вміння 

медичного персоналу проявити максимум уваги, милосердя, чуйності і 

співчуття до хворої людини. У кожній  дії медичного працівника при виконанні 

заходів з догляду, в спілкуванні з хворим повинні проявлятися тактовність, 

ввічливість, щире бажання допомогти хворому в його стражданнях. Треба вміти 

завжди відшукати такі методи і засоби, які змогли б полегшити стан хворого, 

знайти слова, спроможні заспокоїти хворого і поліпшити його настрій. 

Натомість, необхідно наполегливо вимагати виконання хворим призначень 

лікаря, а також інших необхідних лікувальних або діагностичних процедур. 

Медичний працівник повинен прищепити кожному хворому віру в цілющу силу 

призначень лікаря і оздоровчі можливості медицини, використовуючи для цієї 

мети могутні властивості слова. 

 Великий медик древності Гіппократ так навчав лікаря у його відносинах з 

хворим: «Все, що потрібно робити, роби спокійно і вміло…». Хворого потрібно 

надихнути по-товариськи веселим, ввічливим словом. За необхідності строго і 

твердо відхилити його вимоги, в іншому випадку оточити хворого любов’ю і 

розвагою. Загальнолюдські риси – ввічливість, тактовність, співчуття і 

самопожертва – важлива умова не лише суто лікарської діяльності, але й 

набуває великого значення і при виконанні обов’язків з догляду за хворими.  

Натомість, грубість, неуважність, неакуратність, черствість, гидливе, 

зневажливе ставлення до хворого спроможні зруйнувати сприятливий фон 

лікувального процесу, спричинити хворому психічну травму, загальмувати 

процес одужання і значно знизити ефективність лікувальних заходів. Такі 

моральні якості несумісні з етичними вимогами до медичного працівника. 

 При організації догляду за похилими хворими велика увага повинна 

приділятися деонтологічним аспектам. Слід мати на увазі, що сам факт 

госпіталізації може мати для них зовсім не однозначні наслідки. Хворі в цьому 



віці, як правило, важко переносять ломку звичного стереотипу і насилу 

пристосовуються до нової, незнайомої для них обстановки. Відомі випадки, 

коли після госпіталізації похилі хворі, раніше цілком підлягаючі зберіганню в 

психічному плані, починали втрачати орієнтування у просторі та часі і їх стан 

прогресивно погіршувався, не дивлячись на адекватне лікування. Тому за 

відсутності строгих свідчень до госпіталізації бажано, щоб немолодий хворий 

якомога довше знаходився удома, в крузі сім'ї. Якщо госпіталізація все ж таки 

буде визнана необхідною, потрібно постаратися переконати його в тому, що 

перебування в лікарні буде тимчасовим і після стаціонарного обстеження і 

лікування він обов'язково повернеться додому. 

Догляд  за  хворими припускає і певні  правила  спілкування  з  пацієнтами. 

Треба  мати  на увазі, що хворі  люди нерідко  стають  збудливими, 

дратівливими, запальними, капризними, а іноді, навпаки, пригніченими та 

байдужими. При догляді за такими пацієнтами важливо проявити максимум 

уваги, заспокоїти їх, роз'яснити необхідність дотримання режиму, регулярного  

прийому  лікарських препаратів, переконати в можливості одужання та 

поліпшення стану. Великої обережності потрібно дотримуватися при розмові з 

хворими, страждаючими онкологічними захворюваннями, особливо у випадках 

несприятливого прогнозу.  З  цих  же  міркувань,  результати  обстеження  

пацієнтів  не  слід  повідомляти  по  телефону. 

Порушення  деонтологічних  принципів  спілкування  з  хворими  може 

привести до розвитку у них так званих ятрогенних захворювань. Під 

ятрогенними хворобами або ятрогеніями розуміють захворювання або стани, 

обумовлені необережними висловами або вчинками медичних працівників, що 

несприятливо впливали на психіку хворого. Такі захворювання розвиваються 

найчастіше у недовірливих пацієнтів, тобто що відносяться до своїх відчуттів з 

підвищеним відчуттям тривоги, які навіть в щодо нешкідливих медичних 

термінах  і  симптомах  бачать вказівки на наявність у них серйозного 

захворювання. Подібні  відчуття  можуть  виникнути  іноді  навіть  у  студентів 

медичних  закладів, початківців  вивчати  симптоми  захворювань, і при читанні 



спеціальної медичної літератури, коли людина «виявляє» у себе описувані в 

книгах ознаки хвороб. Попередженню ятрогеній сприяють, з одного боку, 

ретельні  роз'яснювальні (психотерапевтичні) бесіди з ними, а  з  іншого  боку, 

дотримання  максимальної  обережності  в  розмові  з  хворими. 

До деонтологічних аспектів догляду за хворими можна віднести також і 

необхідність строгого збереження лікарської таємниці. Медичним працівникам 

часом можуть стати відомими  відомості  про  хворого, що носять глибоко 

особистий, інтимний характер, яких вони не мають права розголошувати. Дана 

вимога жодною мірою не відноситься до тих ситуацій, коли в процесі 

спостереження за хворим виявляються обставини, які можуть представляти  

небезпеку  для інших людей (відомості про інфекційні та венеричні 

захворювання, отруєння  і т. д.). У таких  випадках  медичні  працівники, 

навпаки, зобов'язані негайно  повідомити  отримані  відомості  у  відповідні  

органи. 

В  процесі догляду за хворими в діяльності медичних працівників можуть 

зустрічатися  різні помилки, які виникають в результаті добросовісної помилки 

і є найчастіше наслідком недостатнього  досвіду  медичних  працівників або ж 

бувають обумовлені нетиповим перебігом  захворювання. 

Помилки в медичній практиці необхідно відрізняти від медичних 

правопорушень, які пов'язані не з добросовісною помилкою медичних 

працівників, а з неналежним (найчастіше недбалим) виконанням ними своїх 

безпосередніх обов'язків. При здійсненні догляду за хворими таким 

правопорушенням може бути неправильне введення лікарських препаратів, яке 

приводить деколи, особливо якщо введена сильнодіюча речовина, до трагічних 

наслідків. Виникненню подібних ситуацій сприяють недбалість, квапливість, 

сторонні  розмови в процесі роботи. 

При відході слід враховувати психологічні особливості віку. Так, деякі хворі, 

прагнучи не помічати старості, що наближається або наступила, продовжують 

вести той же спосіб життя, що і у молодому віці, виконуючи значне фізичне 

навантаження, випробовуючи нервові перенапруження, не дотримуючи режиму 



харчування, сну, відпочинку. Все це звичайно несприятливо відбивається на 

перебігу багатьох захворювань. Тактовне переконання хворого в необхідності 

дотримання наказаного режиму має в таких випадках велике значення. 

  Іноді немолоді хворі володіють загостреним почуттям часу, у зв'язку з 

чим при призначенні термінів тих або інших досліджень необхідно бути 

гранично точними в їх виконанні. У розмовах один з одним і з медичними 

працівниками хворі постійно звертаються до минулого, виявляючи набагато 

меншу цікавість до сьогодення і вже зовсім невеликий - до майбутнього. У 

літньому віці люди важче переносять втрату рідних і близьких, насилу 

набуваючи нових друзів. 

 Порушення пам'яті виявляються в тому, що хворий часто добре пам'ятає 

те, що було багато років тому, але погано запам'ятовує поточну інформацію і 

плутає події недавнього минулого. Ці особливості деколи утрудняють збір 

необхідних відомостей, які доводиться отримувати у родичів.  

При догляді за такими хворими необхідно бути особливо тактовними та 

уважними, терпляче відповідаючи на питання, що задаються хворим вже не 

вперше, постійно нагадуючи про час прийому ліків, проведення тієї або іншої 

процедури. У бесідах з ними абсолютно неприпустимо нагадування про їх вік з 

натяками на природний кінець життєвого шляху. Що зустрічаються деколи 

звернення не на ім'я та по батькові (а «бабуня», «дідусь») свідчать про 

недостатньо високій культурі медичних працівників. 

Створення оптимального лікувально-охоронного режиму. 

Хворі літнього та старечого віку найчастіше тривало хворіють на хронічних, 

деколи невиліковними захворюваннями. При організації лікування питання 

догляду часто виступають на передній план, особливо в тих випадках, коли 

хворий через різні обставини вимушений довго (місяці, роки) знаходитися в 

спеціальних інтернатах для старих людин. У відході велику роль грає створення 

оптимального лікувально-охоронного режиму. У хворих літнього і старечого 

віку часто наголошуються розлади сну. Такі пацієнти можуть нерідко спати або 

дрімати вдень, а вночі не спати, читати, ходити, приймати їжу і так далі, 



викликаючи тим самим у тих, що оточують сумніву в адекватності своєї 

поведінки. При цьому не слід поспішати з призначенням заспокійливих і 

снодійних препаратів, оскільки причини порушення сну можуть бути різними. 

 До їх числа перш за все відносяться різноманітні дізурічеськие розлади. 

Вікове зниження концентраційної функції нирок приводить до того, що 

недостатня функція нирок протягом дня компенсується збільшенням нічного 

діурезу. 

У літніх чоловіків розлади сечовиділення часто виникають при аденомі 

передміхурової залози. Хворі вимушені кілька разів мочитися протягом ночі, 

причому сечовипускання відбувається поволі, млявим струменем. Ситуація 

нерідко посилюється ще і тим, що в багатьох лікарнях туалет (іноді один на все 

відділення) знаходиться в коридорі, далеко від палати. Зрозуміло, що повторні 

протягом ночі ходіння пацієнта в туалет і назад не сприяють хорошому сну. 

Вихід з положення, що створилося, може полягати в наданні хворому на ніч 

окремого посуду. Корисно також удаватися до обмеження прийому рідини в 

другій половині дня, особливо безпосередньо перед сном. 

Необхідно мати на увазі, що у літніх людей взагалі визначається менша 

потреба у сні, чим у молодих людей. Якщо ж вони ще додатково сплять вдень, 

то порушення нічного сну часто стає майже неминучим. Виключення денного 

сну, заміна його яким-небудь цікавим заняттям дозволяє у багатьох випадках 

добитися і поліпшення нічного сну. 

Погано підібране ліжко також може сприяти виникненню безсоння, оскільки 

при остеохондрозі хребта, який часто зустрічається в літньому віці, 

перебування на такому ліжку викликає сильні болі по ходу хребта. Хворі 

погано сплять в недостатньо провітреному приміщенні, при хропінні сусідів 

після палати, шуму в коридорі. 

Дуже  важливо  поліпшити  догляд  за  людьми  похилого  віку, 

тяжкохворими, інвалідами, а  робити  це  треба  через  підвищення  престижу  

професії  медичної  сестри,  молодшої  медичної  сестри  та  санітарки.  



Високі моральні якості медичних працівників, що здійснюють догляд за 

хворими, повинні обов'язково підкріплюватися їх утвореною, високим 

професіоналізмом, глибоким знанням справи. 

Необхідно, підкреслити, що з деонтологічних позицій абсолютно 

неприпустимо вчитися виконанню ряду маніпуляцій (ін'єкцій, клізм і інших) 

відразу на хворих. Ці практичні навики слідує спочатку багато разів 

відпрацювати на відповідних муляжах, манекенах і  тільки  тоді  застосовувати  

в  клінічних  умовах.  Інакше  виконання тих або інших маніпуляцій без  

попередньої  грунтовної  підготовки  може  спричинити ускладнення  та  навіть  

погіршення  стану  хворого. 

Попередження травм і нещасних випадків в організації догляду. 

Важливе місце в організації відходу займає попередження травм і нещасних 

випадків, які, на жаль, нерідко зустрічаються у таких хворих. Вікове зниження 

зору і слуху, хистка хода з поганою координацією руху і легкою втратою 

рівноваги приводять до того, що вони падають, знаходячись в палаті, коридорі, 

туалеті, ванній кімнаті. Зміни кістковій тканині (остеопороз), що є у літніх 

людей, сприяють виникненню при падінні важких переломів, нерідко шийки 

стегна, які можуть привести до летального результату із-за розвитку застійних 

явищ в легенях (гіпостатична пневмонія), пов'язаних з вимушеним нерухомим 

положенням в ліжку. Падіння та травми найчастіше відбуваються на м'яких, 

легко зміщуваних убік доріжках, вологій і слизькій підлозі, при тому, що 

захаращується меблями палат і коридорів, відсутності спеціальних бар'єрів у 

стенів в коридорах і пристосувань для опори в туалеті, поганому освітленні. 

Нещасні випадки нерідко відбуваються під час купання у ванні (слизька 

ванна або слизька, мокра підлога), можливі також опіки, якщо помилково 

відкривають тільки кран з гарячою водою. Під час прийому гігієнічної ванни 

або душу можуть виникнути напади стенокардії, порушення мозкового 

кровообігу. Попередженню нещасних випадків сприяють устаткування ванни 

спеціальними поручнями та лавками, настилання на підлогу біля ванни гумових 

килимків, підведення засобів сигналізації. Найнадійнішою мірою профілактики 



є, проте, присутність при купанні немолодих хворих медичних працівників, що 

надають необхідну допомогу.  

При багатьох захворюваннях (наприклад, пневмонії, гострому періоді 

інфаркту міокарду, вираженій недостатності кровообігу) дотримання тривале 

постільного режиму може приводити до деяких несприятливих наслідків 

(застійні явища в легенях, утворення тромбів у венах нижніх кінцівок з 

подальшими тромбоемболіями в гілки легеневої артерії, порушення регуляції 

функцій серцево-судинної системи, утруднення сечовипускання, посилення 

закрепів, тугорухливість суглобів і так далі).  

Догляд за шкірою у літньому віці. 

Профілактика вказаних ускладнень передбачає застосування комплексу 

заходів. Великого значення набуває догляд за шкірою з попередженням 

утворення пролежнів. Хороший ефект дають розтирання і масаж, які потрібно 

проводити дуже обережно, враховуючи тонкість і раниму шкіри у немолодих 

хворих. У літньому віці часто наголошуються сухість шкірних покривів, що 

викликає сильне свербіння, зміни нігтів (потовщення, підвищена ламкість), 

появу мозолів, що обмежують рухову активність хворих. Сухі ділянки шкіри 

доцільно змащувати спеціальними кремами; перед підстриганням нігтів для їх 

пом'якшення корисно робити припарки, застосовуючи касторову олію; 

потрібно своєчасно видаляти мозолі. 

Слід всіляко заохочувати турботу хворих про свій зовнішній вигляд. 

Акуратна зачіска, регулярне гоління, охайний одяг самі по собі підвищують 

настрій, сприяючи поліпшенню загального стану. 

  Ретельного відходу вимагають хворі з нетриманням сечі, яке може 

виникнути при урологічних захворюваннях або унаслідок порушень 

центральної регуляції сечовипускання, наприклад при деменції (старечому 

недоумстві), при порушеннях мозкового кровообігу. У тих випадках, коли 

відновити нормальне сечовипускання вже не представляється можливим, 

необхідно постійно користуватися подкладним судном або сечоприймачем. 



При постільному режимі часто спостерігаються замки, обумовлені переважно 

атонією кишечника. Боротьба із закрепами включає певні дієтичні 

рекомендації, прийом легких послаблюючих засобів рослинного походження 

(препаратів жостеру, сени), слаболужних мінеральних вод. Іноді спорожненню 

кишечника може сприяти випитий натщесерце стакан водопровідної води. Не 

слід зловживати клізмами, особливо якщо немає особливих показань, оскільки 

їх часте застосування викликає роздратування товстої кишки. 

При геморої потрібно виключити травмування випадних гемороїдальних 

вузлів грубим туалетним папером. Після кожного акту дефекації доцільне 

обмивання області анального отвору, застосування ванн з відваром ромашки, 

спеціальних ректальних свічок. 

При вимушеному тривалому перебуванні на постільному режимі відсутність 

рухової активності (гіподинамія) негативно відбивається на функціональному 

стані різних органів і систем організму. У зв'язку з цим в комплекс лікувальних 

заходів необхідно обов'язково включати лікувальну фізкультуру; вона показана 

навіть при таких важких захворюваннях, як інфаркт міокарду, порушення 

мозкового кровообігу. В той же час необхідний дотримуватися великої 

обережності у визначенні об'єму фізичних вправ, починаючи, як правило, з 

малих навантажень і поступово збільшуючи інтенсивність фізичних вправ під 

контролем функціональних показників серцево-судинної системи. Фізичні 

вправи слід негайно припиняти, як тільки з'являться неприємні відчуття або 

відчуття втоми. 

Організація харчування у літньому віці 

Важливе місце в догляді за хворими літнього і старечого віку займає 

правильна організація харчування. Оскільки у них обмінні процеси в організмі 

протікають менш інтенсивно, слід понизити калорійність харчового раціону за 

рахунок зменшення змісту жирів тваринного походження і вуглеводів. 

Оптимально літня людина повинна споживати 60–70 грама жирів в добу, при 

цьому 25–30% припадає на частку жирів рослинного походження, що містять 



ненасичені жирні кислоти (лінолеву, ліноленову і ін.), знижують рівень 

холестерину в крові і володіють антиатеросклерозною дією. 

Кількість вуглеводів доцільно зменшити до 280–320 грама в добу. Оскільки в 

літньому віці часто наголошується зниження інкреторної функції підшлункової 

залози, слід насамперед зменшити споживання легкозасвоюваних вуглеводів 

(цукру, цукерок, меду, варення, кондитерських виробів). Навпаки, продукти, що 

містять грубоволокнисту клітковину, обов'язково потрібно включати в 

харчовий раціон. 

У хворих літнього і старечого віку часто спостерігаються ознаки серцевої 

недостатності, підвищений артеріальний тиск, легко відбувається затримка 

рідини. Тому слід обмежити споживання куховарської солі до 5–8 грама в добу. 

Без особливих свідчень не варто обмежувати прийом рідини (менше 1–1,5 л в 

добу), оскільки це може сприяти посиленню закрепу. 

При схильності до закрепів показано включення в харчовий раціон 

фруктових соків і компотів, яблук, буряка і інших овочів і фруктів, 

стимулюючих перистальтику кишечника. Проте необхідно пам'ятати, що у 

літніх людей через відсутність зубів часто виникає неповноцінність жувального 

апарату, знижується секреторна активність шлунку, підшлункової залози та 

печінки. Ця обставина вимагає відповідної кулінарної обробки їжі, що зменшує 

навантаження на органи травної системи. 

Реабілітація  хворих літнього та старечого віку 

У хворих літнього та старечого віку відновні процеси протікають повільніше, 

ніж у молодих людей, що визначає триваліший період реабілітації. Проте при 

наполегливому та тривалому лікуванні можна добитися значних успіхів в 

реабілітації пацієнтів, що перенесли навіть дуже важкі захворювання (інфаркт 

міокарду, порушення мозкового кровообігу). 

Правильне та своєчасне вирішення всіх деонтологічних проблем, належна 

організація відходу дозволяють зберегти здоров'я літніх людей, продовжити їх 

творчу активність і зберегти інтерес до життя. Чудовий лікар і учений І. В. 

Давидовський, що багато займався вивченням понять «здоров'я» і «хвороба», 



писав: «Невірно, що старість – це тільки спад, тільки мінус. Потужність 

адаптації в старості дійсно падає, але вона успішно може бути компенсована 

збільшеною майстерністю, високим рівнем думок, широтою кругозору і 

свідомістю соціальної відповідальності. Досвід і мудрість завжди були 

функцією часу. Вони залишаються привілеєм зрілих і немолодих. Старість, 

зрозуміло, не бурхливий потік, а скромний струмок, проте в цьому струмочку 

необхідно зберігати воду, тобто радість життя, волю вивчати і вчитися, радість 

спілкування з молоддю». 

Загальні правила догляду за тяжкими хворими похилого віку 

Велике значення у догляді за важкими хворими мають приготування ліжка і 

контроль за станом постільної білизни. Матраци важких хворих, які 

страждають на нетримання калу і сечі, обшивають медичною клейонкою. 

Простирадло слід ретельно розправляти, а її краї підвертати під матрац. У 

тяжкохворих, особливо тих, які займають пасивне положення в ліжку, швидко 

виникають порушення живлення м’язів та шкіри. Утворюються пролежні 

(decubitus) – спочатку дистрофічні, а потім виразково- некротичні ураження 

шкіри, підшкірної основи, а іноді й скелетних м’язів.  

Найчастіше пролежні виникають у тих місцях, де шар шкіри та підшкірної 

основи є найтоншим і де близько розташовані кісткові виступи: на потилиці, 

лопатках, крижах, гомілках, ліктях, п’ятах. 

Стадії утворення пролежнів: 

• Перша стадія пролежнів (поява ділянок червоного або синюшне-червоного 

кольору без чітко визначених кордонів);  

• Друга стадія пролежнів (поява пухирців); 

• Третя стадія пролежнів (бульбашки починають лопатися і утворюються 

виразки); 

• Четверта стадія пролежнів (некроз шкіри, підшкірної клітковини та інших 

м'яких тканин).  

Профілактика та лікування пролежнів: 



1.1. Якщо дозволяє стан хворого, потрібно декілька разів на день міняти 

положення тіла у ліжку (обертати на бік, підтягати його, надавати напівсидяче 

положення). 

1.2. Постійно слідкувати щоб на простирадлі не було крихт, зморшок. 

1.3. Місця можливого виникнення пролежнів щоденно протирають одним із 

розчинів (40 % р-н етилового спирту, одеколон, камфорний спирт). 

1.4. При появі гіперемії шкіри розтерти її сухим рушником або провести 

кварцове опромінення її. 

1.5. При появі пухирів на шкірі – обробляють розчином діамантового 

зеленого, 70 % р-ном етилового спирту та накладають суху пов’язку. 

1.6. При некротизації тканин їх видаляють, рану закривають стерильною 

серветкою, змоченою 1 % розчином перманганату калію. Пов’язку змінювати 

два-три рази на день. 

1.7. При очищенні рани переходять на пов’язки з маззю Вишневського або з 

синтоміциновою емульсією.  

2.Підкладання гумового круга 

2.1. Гумовий круг підкладається важким хворим, які тривалий час 

знаходяться в положенні на спині чи на боці для запобігання пролежнів та 

лікування їх. 

2.2. Підкладений круг заповнити повітрям на 2/3. 

2.3. Обгорнути підкладений круг пелюшкою або вкласти його в наволочку. 

2.4. Підкласти круг під хворого так, щоб місце виникнення пролежня 

знаходилось над отвором круга. Класти хворого на круг необхідно 5-6 разів на 

день по 15-20 хвилин. 

Зміну постільної і натільної білизни потрібно проводити як мінімум 1 раз в 

10 днів, а при необхідності значно частіше. Якщо хворий страждає на 

нетримання сечі, слід міняти білизну після кожного сечовипускання (і 

намокання білизни).  

ПЕРЕМІНА НАТІЛЬНОЇ ТА ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ ЛЕЖАЧИМ ХВОРИМ 

1. Переміна натільної білизни важкохворим літнього віку. 



1.1. Підвести руки під крижі хворого, захопити край сорочки, обережно  

підсунути її до голови. 

1.2. Підняти обидві руки, скатану біля шиї сорочку зняти через голову 

хворого. 

1.3. Звільнити руки хворого. 

1.4. Одягти рукава сорочки, перекинути її через голову, розправити під 

хворим. 

1.5. Якщо у хворого ушкоджена рука, то сорочку з неї знімають в останню  

чергу, а надівають – у першу. 

2. Переміна постільної білизни. 

Прибрати подушку і хворого  повернути на бік обличчям до краю ліжка. На 

звільненій частині ліжка згорнути брудне простирадло валиком. Замість 

брудного на звільнене місце кладуть чисте простирадло, також згорнуте 

валиком. Хворого повернути на спину, потім на інший бік. Брудне простирадло 

зняти, а чисте швидко розгорнути .Заправити краї простирадла під матрац. При 

тяжкому стані хворого показано обтирання шкірних покривів одним з 

антисептичних засобів: 10% розчином камфори, 1% спиртовим розчином 

саліцилової кислоти, сумішшю 70% розчину етилового спирту навпіл з водою. 

Перед обтиранням необхідно підкласти під хворого клейонку. Обтирання слід 

проводити губкою, змоченою антисептичним розчином, в певній послідовності: 

шия, груди, руки, живіт, спина і ноги. При обтиранні спини слід повертати 

хворого по черзі на правий і лівий бік. Шкірні покриви статевих органів і 

промежини хворого необхідно обмивати щодня теплою водою або слабким 

розчином калію перманганату, використовуючи ватні тампони. 

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ, ОЧИМА, ВУХАМИ, РОТОВОЮ ТА НОСОВОЮ 

ПОРОЖНИНАМИ ТЯЖКОХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ 

1. Розчісування волосся 

1.1. Для профілактики педикульозу щоденний огляд волосяної частини 

голови. 



1.2. Довге волосся розділяють на пасма і повільно розчісують від країв до 

коренів, намагаючись не висмикувати їх. 

1.3. Коротке волосся розчісують від коренів до кінців. 

2. Миття голови 

2.1. Для миття голови у ліжку ставлять таз біля головного кінця ліжка, під 

голову хворого на рівні шиї підставляють підвищення (жорсткий підголівник). 

Миють голову у теплій воді з шампунем або милом один раз на тиждень. 

2.2. Під час намилювання добре протирають шкіру під волоссям. 

2.3. Після миття волосся споліскують чистою водою з оцтом. 

2.4. Гребінець протерти одеколоном (спиртом, гарячою водою), розчесати 

волосся. 

3. Догляд за очима 

3.1. Дворазове вмивання хворого протягом дня. 

3.2. Якщо у хворого з’явилися гнійні виділення з очей , то слід змочити 

стерильну ватну кульку в теплому 2% розчині борної кислоти, промити нею 

очну щілину (віки зімкнути) у напрямку від зовнішнього кута ока до носа. Для 

кожного ока використовується окрема кулька. 

3.3. При використанні спеціальної склянки (ундінки) струмінь рідини 

спрямовують від скроні до носа. 

4. Догляд за вухами 

4.1. Хворим, що довго знаходяться у ліжку, необхідно періодично чистити 

вуха, щоб не скупчувалась сірка. 

4.2. Для видалення сірчаної пробки у вухо закапують декілька крапель 3 % 

розчину перекису водню, а потім ватною турундою обертальними рухами 

видаляють пробку. При цьому хворий повинен нахилити голову, а сестра лівою 

рукою трохи відтягує мочку вуха назад й догори, вводить турунду в зовнішній 

слуховий прохід. 

5. Догляд за ротовою порожниною 

5.1. Ватно-марльові тампони змочують 2% розчином натрію бікарбонату або 

5% розчином борної кислоти. 



5.2. Обробку порожнини рота тампонами починають з губ, потім - сама 

порожнина рота, язик, зуби. 

5.3. Після обробки хворий повинен добре прополоскати рот. При наявності у 

хворого протезів, які знімаються, їх на ніч знімають, ретельно промивають 

милом і до ранку зберігають у чистій сухій склянці. 

6. Медикаментозна дія на слизову оболонку порожнини рота 

6.1 При аплікації на слизову оболонку ротової порожнини накладають 

стерильні марлеві серветки, змочені 2% розчином натрію бікарбонату або 2%  

розчином борної кислоти на 3-5 хвилин. 

6.2 При зрошенні: закрити груди хворого плівкою, придати хворому 

підвищене положення, дати в руки хворому ниркоподібний лоток, потім 

відтягнути шпателем почергово ліву й праву щоку, ввести кінчик гумової груші 

або шприц з дезрозчином і зросити порожнину рота. 

6.3 При сухості губ і наявності тріщин в кутах рота їх змащують вазеліновою 

олією. 

7. Догляд за порожниною носа 

7.1 Для видалення кірок з носа голову хворого відхиляють назад, в носові 

проходи вводять ватні турунди, змочені вазеліновою олією або гліцерином і 

через 2-3 хвилини круговими рухами видаляють кірки. 

Не рідше 1 разу на тиждень слід коротко стригти хворому нігті, видаляючи 

бруд, який скопився під ними.  

Руки у важкохворого миють не рідше трьох разів на добу, а при потребі й 

частіше. Для цього біля хворого ставлять миску, набирають у глечик теплої 

води і ллють її на руки хворого. Якщо хворий у змозі милити руки, то він це 

робить і змиває мило самостійно. Нерухомому хворому милить руки, та змиває 

мило правою рукою, а лівою рукою поливає руки хворого з глечика сама 

медична сестра. 

Медична сестра миє ноги з милом у важкохворих. Вона відгортає нижній 

кінець матрацу, на сітку ліжка ставлять миску з теплою водою і занурює в неї 

ноги хворого. Намиленою губкою ретельно протирає між фалангові проміжки, 



миє з милом інші ділянки ніг (до середини гомілки), сухим рушником витирає 

спочатку між фалангові проміжки, а потім усю поверхню ніг. При наявності 

грибкових уражень шкіри ніг ці місця протирають будь-якою протигрибковою 

маззю або розчином. 

Хворих, які тривалий час знаходяться в ліжку і не приймають щотижня 

гігієнічну ванну, необхідно кілька разів на день підмивати, тому що скупчення 

сечі і калу в області пахових складок може призвести до порушення цілісності 

шкіри та утворення попрілостей, тріщин і пролежнів. Підмивання проводять 

слабким розчином перманганату калію або іншим дезинфікуючим розчином. 

Розчин повинен бути теплим (30-32 С). Для підмивання потрібно мати 

підкладне судно, глечик, корнцанг і стерильні ватні кульки. Хворих необхідно 

підмивати після кожного акту дефекації, жінок підмивають частіше. При 

підмиванні під сідниці підкладають судно. Хвора повинна лежати на спині, 

зігнувши ноги в колінних суглобах і максимально розвівши в стегнах. У ліву 

руку беруть глечик з теплим дезинфікуючим розчином і поливають на зовнішні 

статеві органи до заднього проходу (зверху вниз), 1–ю ватно-марлевою 

кулькою ,при цьому промивають внутрішню поверхню великих статевих губ, а 

2 кулькою промивають зовнішню поверхню і область пахових складок, 3-ю 

промивають область заднього проходу. Після цього сухим ватно-марлевим 

тампоном в тому ж напрямку осушують шкіру або підкладають чисту пелюшку 

як прокладку. Підмивання можна робити з кухля Есмарха, забезпеченою 

гумовою трубкою і зажимом, направляючи на промежину струмінь слабкого 

розчину перманганату калію.  

Чоловіків підмивати значно простіше. Положення хворого також на спині, 

ноги зігнуті в колінах, під сідниці підкладають судно і направляють струмінь 

слабкого розчину перманганату калію на промежину і пахові складки. Ватно-

марлевим тампоном на корнцанзі піднімають крайню плоть і омивають головку 

статевого члена, а потім ануса та осушують пелюшкою. Якщо є попрілості у 

пахових складках, їх змащують дитячим кремом, зеленкою або припудрюють 

присипкою.  



Судно - один з найнеобхідніших предметів догляду за важкохворимиСудно - 

один з найнеобхідніших предметів догляду за важкохворими. Хворим, що 

знаходяться на строгому постільному режимі, при акті дефекації необхідно 

подати судно, а чоловікам при сечовипусканні - сечоприймач.  

Судна роблять з фаянсу, з металу з емалевим покриттям, з гуми, а також із 

різних пластмас. Судна мають різну форму з великим круглим отвором зверху і 

порівняно невеликим отвором в трубці, що відходить з одного боку судна. 

Великий отвір зверху забезпечено кришкою. Чисте судно зберігають в 

туалетній кімнаті, у спеціально відведеному шафі або під ліжком хворого на 

підставці.  

Якщо у хворого виникає потреба звільнити кишечник, його слід, першза все, 

відгородити від інших хворих ширмою. Перед вживанням судно промивати 

теплою водою і залишають в ньому трохи води. Кутом стелять під пацієнта 

клейонку з пелюшкою, відкинувши ковдру, хворого просять зігнути ноги в 

колінах і допомагають йому, поклавши ліву руку під крижі, підняти таз. 

Тримаючи правою рукою, відкрите судно за трубку, підводять його під сідниці 

так, щоб промежина опинилася над великим отвором, а трубка - між стегнами в 

бік колін. Прикривши хворого ковдрою, залишають його на час одного. Потім 

судно виймають з-під хворого, прикривають кришкою і відносять до вбиральні, 

де звільняють від вмісту, ретельно вимивають щіткою  і дезінфікують розчином 

«Дезоксон-1», 1-2% розчином хлорного вапна або  3% розчином хлораміну Б. 

Хворого після акту дефекації необхідно підмити. Гумове судно часто подають 

ослабленим хворим або хворим з нетриманням сечі або калу для профілактики 

утворення пролежнів. При тривалій постановці судна його необхідно обгорнути 

пелюшкою або надіти на  нього чохол (щоб не було роздратування шкіри від 

зіткнення з гумою). Гумове судно не туго надувають за допомогою ніжного 

насоса. Дезінфікується воно так само, як емальоване судно. Для усунення 

запаху гумове судно обполіскують слабким розчином перманганату калію. 

Хворі, що знаходяться на строгому постільному режимі, змушені сдійснювати в 

ліжку і сечовипускання. Для цього існують особливі судини -сечоприймачі. 



Виготовляються вони зі скла, пластику або металу і мають овальну форму з 

витягнутим у коротку трубку отвором. Форма трубки -отвори жіночого і 

чоловічого сечоприймачів різна. Жінки частіше користуються не 

сечоприймачем, а судном. Сечоприймачі, так само, як і судна, повинні бути 

індивідуальними. Подавати їх потрібно чистими і нагрітими, негайно звільняти 

від сечі. Дезінфекція сечоприймачів проводиться також, як і судна.  

Термінальний стан (від лат. terminalis стосовний до кінця, прикордонний) 

- стан, що межує між життям і смертю, критичний рівень розладу 

життєдіяльності з катастрофічним падінням артеріального тиску, глибоким 

порушенням газообміну і метаболізму. Широко поширена розроблена 

академіком В. А. Неговським триступенева класифікація термінального стану: 

предагонія, агонія, клінічна смерть.  

Крім того, до термінальних станів відносять також стан оживленого 

організму після реанімації. Термінальні  стани цього типу виникли в зв'язку з 

розвитком реаніматології. Вони мають складну патофізіологічну природу і 

жадають від лікаря застосування спеціального комплексу лікувальних заходів. 
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Тестові запитання по темі 

 (вірна відповідь позначена *) 

1. Здоров’я це: 

*а) рівновага  зовнішніх  факторів  та  стану  комфорту   внутрішніх  органів;   

б) відсутність  хвороб  та травм;   

в) добре  самопочуття; 



г) відсутність  скарг;  

д)  відсутність   зовнішніх  проявів. 

2.   Задишка  це : 

а) учащання  дихання ; 

б) порушення  ритму  дихання ;  

в) задуха;  

*г) порушення  глибини  та  ритму  дихання . 

3.  Пульс  за  хвилину  у людини похилого віку в  спокою: 

а) 50; 

*б) 50 –70 ; 

в) 50-100; 

г) 60-80. 

4.  При  аутотренінгу  першу  частину  фрази  слід  виголошувати  на  етапі  

акту  дихання:  

а) апное; 

б) ортопное;  

в) вдих;  

*г) у  проміжку  між  вдихом  та  видихом;  

д) видих. 

5.  Задуха  це : 

а) утруднення  дихання ; 

б) задишка; 

в) відсутність  дихання;  

*г) напад  задишки. 

6.  Пульс  визначається  на :  

а) одної  руці ;  

*б) двох  руках ; 

в) одним  кінчиком  пальця;  

г) тремо  кінчиками  пальців ; 

*д) за  повну  хвилину   



7.   Штучне  дихання  роблять  при :  

а) патологічному  диханні;  

б) порушеннях дихання; 

*в) апное. 

8. Вимушене  положення  при  нападі задишки зветься: 

а) диспноє;  

б) запаморочення;  

в) апноє;  

*г) ортопноє. 

9. На  кожні  10  ударів  пульсу  поверх  норми,  стосується  зміни  

температури  на:  

а) 4  градуса ;  

б) 5  градусів ; 

в) 3  градуса ; 

г) 2  градуса;  

*д) 1  градус.                       

10. Дефіцит  пульсу  це  співвідношення  пульсу  та  серцевих  

 скорочень  як :  

*а) 3 : 2;  

б) 1 : 1;  

в) 2 : 1;  

г) 2  :  2;  

д) 1 : 2. 

11.  Гіпотонія це:  

а) зникання  функції;  

б) втрата чутливості;  

в) недостатня  м’язова  діяльність;  

г) нестійка рівновага  у  положенні стоячи;  

*д) зниження артеріального тиску. 

12. Кількість дихань в спокою у дорослого складає: 



а) 8-10;  

б) 10-12; 

в) 18-22; 

*г) 14-18. 

Задача  № 13 

Хворий ,72р.,  доставлен  у  лікарню  у  тяжкому  стані, знаходиться  у  

примушеному, полусидячому   положені.  На  відсталі  чутне  часте  шумне  

дихання.  Обличчя   одутловате,  ціанотичне.  Число   дихання  в 1 хв. 40.  У  

легенях  вислуховується   богато  звучних  сухих  та  влажних  хрипів  на  фоні  

знеслабленого  дихання.  Тони   серця  рітмічні, глухі, прискорені, АД – 110/70  

мм  рт. ст.  

    Складіть план догляду за хворим? 

Задача  №  14 

У  хворого 68р., падіння  температури  супроводжується  богатою кількістю  

поту, різкої   слабкістю, зниженням  кров,яного  тиску. 

Якій  план догляду за хворим? 

Задача  №  15 

В  туалеті  хворий 77р. відчув  запаморочення, слідом  за  яким  наступила  

втрата   свідомості. При  огляді  хворий  блідий, покритий  холодним  потом, 

пульс  130 у/хв.,   слабкого  наповнення. В  унітазі  велика  кількість  рідини  

чорного  кольору. 

Яка  причина  втрати  свідомості  та  тяжкого  стану? 

План догляду за хворим.  

Задача  №  16 

У  хворого  головокружіння,  серцябієння, нудота, порушення  свідомості. 

Пульс  частий,  більш  200  у/хв. 

Яка медична допомога? План догляду.     

Задача  №  17 

У  хворого , 82р.,   головна  біль, підвищился  кров,яной тиск,  біль  у  серці, 

нудота. 



Визначити  план догляду .   

Задача  №  18 

У  хворого  запаморочення,  частий  поверховий  пульс  і  дихання,  

кров’яний  тиск  не  визначається  є  патологічні  рефлекси.   

Визначити  можливий  діагноз?     

Задача  №19 

 В  лікарню  доставлений  хворий ,86р. зі  скаргами  на  загальну  слабкість, 

задуху  з  порушенням   видиху ,  сухій  кашель.   

Складіть  план догляду за хворим. 

Задача  №  20 

У  хворого, 76р , напад  ниркової   коликі. 

Які методи догляду за хворим? 


