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Вступ 

У повсякденному житті під доглядом за хворими розуміють надання хворому 

допомоги в задоволенні ним різних потреб. До них відносяться їжа, пиття, 

умивання, рух, звільнення кишечника та сечового міхура. Догляд має на увазі 

також створення хворому оптимальних умов перебування в стаціонарі або 

вдома – тиші та спокою, зручного та чистого ліжка, свіжої натільної та 

постільної білизни і так далі. 

У медицині поняття «Загальний та спеціальний догляд за хворими» 

трактується ширше. Тут він виділяється в самостійну дисципліну «Сестринська 

справа» і складає цілу систему заходів, що включають правильне, раціональне і 

своєчасне виконання різних лікувальних призначень. 

Догляд – це один із найважливіших елементів у лікуванні хворого, що 

організовується на підставі професійного знання можливих змін або ускладнень 

у хворих і направлений на своєчасне попередження і усунення їх. Обсяг 

догляду залежить від стану хворого, його віку, характеру захворювання, об'єму 

оперативного втручання, призначеного режиму, виникаючих ускладнень. 

Догляд за хворими – це комплекс заходів, спрямованих на створення 

сприятливих умов успішного лікування, що призводить до поліпшення стану 

пацієнта і задоволення його фізіологічних потреб. Догляд за хворими 

підрозділяється на загальний і спеціальний:  

а) загальний догляд - сукупність заходів, які необхідні будь-якому хворому, 

незалежно від характеру хвороби, віку, статі тощо;  

б) спеціальний догляд - включає додаткові заходи, які мають специфічні 

особливості виду медичної допомоги і виконуються з урахуванням характеру 

захворювання та індивідуальних особливостей його перебігу. 

До догляду відноситься й низка санітарно-епідеміологічних заходів, що 

здійснюються медичним персоналом і направлених на підтримку належної 

чистоти в медичній установі та попередження виникнення і розповсюдження 

інфекційних (гнійно-септичних) ускладнень. До таких заходів відносяться 

регулярне прибирання і провітрювання приміщень, санітарна обробка хворих, 



їх одягу, білизни, предметів догляду, деякі заходи дезінфекції (дезінфекція – 

знищення патогенних мікроорганізмів) і дезінсекції (дезінсекція – знищення 

комах-паразитів). 

Важливим компонентом догляду за хворими є створення максимального 

фізичного і психічного спокою. Тиша в приміщенні, де знаходяться хворі, 

спокійне, рівне, доброзичливе відношення до них медичного персоналу, 

усунення всіх несприятливих чинників, які можуть травмувати психіку 

хворого, – ось деякі основні принципи так званого лікувально-охоронного 

режиму медичних установ, від якого багато в чому залежить ефективність 

лікування хворих. Для одужання дуже важливо, щоб хворий знаходився в 

спокійному, фізіологічно зручному положенні, в задовільних гігієнічних 

умовах, отримував раціональне харчування. Сприяє одужанню дбайливе, тепле, 

уважне відношення медичного персоналу. 

Особиста гігієна хворого. Положення хворого в ліжку 

При захворюваннях спостерігаються різні зміни положення хворого. Так, при 

задовільному стані пацієнти активні, вони легко і вільно здійснюють ті або інші 

рухи. При неможливості активних рухів хворих (при несвідомому стані, різкій 

слабкості та ін.) говорять про пасивне положення хворого. При деяких 

захворюваннях зустрічається вимушене положення, яке пацієнти повинні 

приймати для зменшення хворобливих відчуттів. Прикладом вимушеного 

положення може служити так зване ортопне – сидяче положення хворого із 

спущеними вниз ногами. Його приймають хворі з недостатністю кровообігу, 

бронхіальній астмі і застоєм крові в малому крузі кровообігу. У положенні 

ортопне відбувається перерозподіл крові з депонуванням її у венах нижніх 

кінцівок, унаслідок чого зменшується застій крові в судинах легенів і слабшає 

задишка. 

Положення хворого не завжди збігається з призначеним хворому руховим 

режимом – суворим постільним (хворому не дозволяється навіть повертатися), 

постільним (можна повертатися в ліжку, не покидаючи його), напівпостільним 

(можна вставати) і загальним (без істотного обмеження рухової активності). 



Наприклад, хворі в першу добу (особливо з 4 по 9 діб від початку виникнення 

болю) інфаркту міокарду повинні дотримувати строгий постільний режим 

навіть у разі їх активного положення. А непритомність, що призводить до 

короткочасного пасивного положення пацієнта, зовсім не є свідченням для 

подальшого обмеження рухового режиму. 

Для профілактики пролежнів при догляді за виснаженими і ослабленими 

хворими, що знаходяться тривалий час на постільному режимі, необхідно 

проводити комплексні заходи. Пролежні нерідко ускладнюються приєднанням 

вторинної гнійної або гнильної інфекції з украй несприятливим прогнозом. 

Існує п'ять способів профілактики пролежнів:  

– Постійний контроль за станом ліжка тяжкохворого і його натільною 

білизною (своєчасне усунення нерівностей, грубих швів, розгладження складок, 

струшування крихт). 

– Застосовують також спеціальні підкладні гумові круги, які поміщають під 

область тіла, що піддаються тривалому тиску (наприклад, під крижі). 

– Ультрафіолетове опромінювання всієї поверхні шкіри необхідно проводити 

в суберітемних дозах до 15 хв двічі в день. 

– Систематична зміна положення хворого, повертаючи його в ліжку (на 

правий, лівий бік і так далі) мінімум 8 – 10 разів на добу; враховуючи, що 

пролежні частіше утворюються на забрудненій шкірі, шкірні покриви у 

відповідних місцях (крижі, кути лопаток, остисті відростки хребців і ін.) 

необхідно 2 – 3 рази на день обмивати холодною водою з милом, протираючи 

потім серветками, змоченими камфорним спиртом, і припудрюючи тальком. 

– Щоденний загальний масаж з подальшою обробкою шкіри спиртовими 

розчинами. 

Лікувати пролежні, що утворилися, значно важче, ніж їх попередити. При 

лікуванні пролежнів використовуються два принципи: мокре – мокрим 

(примочки з рідиною Д’Алібура); сухе – сухим (присипки з ксероформом, паста 

Лассара). Також рекомендується загальностимулююча терапія (переливання 

крові, плазми), в деяких випадках – операція пересадки шкіри. Останніми роками 



добре зарекомендував себе препарат іруксол, що є комбінацією протеолітичного 

ферменту коллагенази, що забезпечує очищення пролежнів, і антибіотика 

хлорамфенікола, який пригнічує вторинну мікробну флору. Іруксол, у вигляді 

вологої пов'язки, наноситься на уражену ділянку шкіри шаром завтовшки 2 мм 2 

рази на добу. При зміні пов'язки віддаляється і некротизована тканина.   

Необхідність створення тяжкохворому зручного положення в ліжку 

обумовлює ряд вимог до пристрою ліжка. Для цього краще всього підходить 

так зване функціональне ліжко, головний і ножний кінець якого можна при 

необхідності перевести в потрібне положення – підняти або опустити. Зараз є 

вдосконалені ліжка, що передбачають вмонтовані прикроватні столики, 

штативи для крапельниць, гнізда для зберігання суден і сечоприймача. Підйом 

або опускання головної частини ліжка хворий може проводити сам 

натисненням спеціальної ручки. 

Зміна натільної і постільної білизни 

Для тяжкохворих пацієнтів правильне приготування ліжка та контроль його 

стану мають дуже велике значення. Матрац має бути достатньої довжини та 

ширини, з рівною поверхнею. Для хворих, які страждають нетриманням сечі та 

калу, бажано використовувати багатосекційний матрац, середня частина якого 

має поглиблення для судна. Для таких пацієнтів матраци обшиваються 

клейонкою. 

Подушки мають бути середніх розмірів, в деяких випадках (при важкій 

задишці) хворим зручніше знаходитися на високих подушках, в інших 

(наприклад, після операції до виходу з наркозу) – на низьких, або взагалі без 

них. У всіх випадках простирадло ретельно розпрямляють, краї його з усіх 

боків підкручують під матрац (іноді краї доцільно підколоти до матраца). Ліжко 

хворого та його натільна білизна повинні бути в чистоті і охайності. Зміну 

постільної і натільної білизни потрібно проводити уміло, не створюючи 

хворому незручностей і прагнучи не заподіювати йому хворобливих відчуттів. 

Зміну постільної і натільної білизни проводять не рідше 1 разу на 10 днів, а у 



ряді випадків – значно частіше, у міру забруднення. Існують 2 класичних схеми 

зміни постільної білизни: подовжній спосіб і поперечний.  

Найчастіше використовується подовжній спосіб: при зміні простирадла 

хворого обережно відсовують на край ліжка, частину брудного простирадла 

скачують уподовж (як бинт) і на це місце розстилають чисте. Після цього 

хворого перекладають на чисте простирадло, скачують частину, що залишилася 

брудною і повністю розпрямляють свіже простирадло при цьому під 

простирадло бажано підкласти церату або поліетиленову плівку що прикриває 

матрац на ⅔ його довжини з боку ніг. 

Поперечний спосіб проводиться тоді, коли хворому заборонено рухатися, 

брудне простирадло скачують зверху і знизу до половини тулуба хворого, 

одночасно підкладають чисте простирадло і розстилають його зверху вниз. 

Після цього брудне простирадло прибирають знизу, при цьому під простирадло 

бажано підкласти церату або поліетиленову плівку що прикриває матрац на ⅔ 

його довжини з боку ніг, а чисте простирадло підводять зверху і повністю 

розпрямляють. 

При зміні сорочки у тяжкохворого підводять руку під його спину, підтягають 

за край сорочки до потилиці, знімають сорочку через голову і звільняють 

рукава. При пошкодженні однієї з рук спочатку знімають сорочку із здорової. 

Надягають сорочку, навпаки, починаючи з хворої руки, і пропускають її потім 

через голову (Рис. 1). 

 

Рис.1. Заміна білизни [5] 

 



Подача судна і сечоприймача 

Хворі, що знаходяться на постільному режимі, вимушені здійснювати 

фізіологічні маніпуляції лежачи. У таких випадках хворим подають подкладне 

судно (спеціальне пристосування для збору випорожнень) і сечоприймач (судно 

для збору сечі). Якщо тяжкохворий, випробовуючий потребу спорожнити 

кишечник, знаходиться в загальній палаті, його бажано відгородити від інших 

хворих ширмою. Вимите і продезінфіковане судно з невеликою кількістю води 

(для усунення запаху) підводять під сідниці хворого, заздалегідь попросивши 

його зігнути ноги в колінах, і, допомагаючи йому вільною рукою підвести таз. 

Судно після використання ретельно миють гарячою водою і дезінфікують 1 –

2% розчином хлорного вапна, 3% розчином хлораміну або лізолу або в розчині 

дезінфектанта. 

При подачі сечоприймача треба враховувати, що далеко не всі хворі можуть 

вільно помочитися, лежачи в ліжку. Тому сечоприймач має бути обов'язково 

теплим. В деяких випадках (за відсутності протипоказань) навіть доцільно 

покласти теплу грілку на надлобкову область. Після сечовипускання 

сечоприймач спорожняють і промивають.  

Догляд за шкірою 

Хвороба вносить розладу в діяльність всіх органів і систем людського 

організму. Саме з цієї причини ретельний догляд за шкірою має велике 

значення, особливо для хворих, вимушених тривалий час знаходитися на 

постільному режимі.  

Якщо немає протипоказань, гігієнічну ванну або душ хворі приймають не 

рідше 1 разу на тиждень. Шкірні покриви хворих, що знаходяться на 

постільному режимі, щодня обтирають ватяними тампонами, змоченими 

кип'яченою водою з додаванням спирту, одеколону або столового оцту. 

Особливо ретельно при цьому слід обмивати, а потім і висушувати ті місця, де 

можуть скупчуватися виділення потових залоз – складки під молочними 

залозами, пахвинно-стегнові складки і тому подібне. Руки у хворих миють 

перед кожним прийомом їжі, ноги миють 2 – 3 рази на тиждень. 



Необхідно щодня обмивати шкірні покриви статевих органів і промежини. У 

важких хворих з цією метою слід регулярно (не менше 2 разів на день, а іноді і 

частіше) проводити туалет статевих органів за допомогою підмивання – 

направляючи з глека струмінь теплої води або слабкого розчину перманганату 

калію на промежину. При цьому ватним тампоном проводять декілька рухів в 

напрямі від статевих органів до заднього проходу. Іншим ватним тампоном 

висушують шкіру промежини. 

Якщо у жінки спостерігаються виділення з піхви, застосовують 

спринцювання – зрошування стінок піхви за допомогою кухля Есмарха і 

спеціального вагінального наконечника кип'яченою водою, слабким розчином 

гідрокарбонату натрію, перманганату калію або ізотонічним розчином хлориду 

натрію. 

Для хворих з важкою формою перебігу патології один раз в 3 дні необхідно 

проводити процедуру «умивання» по наступній схемі: разовими, вологими, 

стерильними серветками, способом намокання, обробки шкіри навколо очей, 

носа, рота, потім обробки шкіри лоба, щік, вушних раковин, в останню чергу 

обробляємо шкіру шиї, за вухами. При необхідності, обробляємо шкіру грудної 

клітки, спочатку спину, бічну і передню поверхні, в останню чергу обробляємо 

шкіру в шкірних складках, під молочними залозами, підмишечні ямки.  

Техніка підготовки та проведення гігієнічної ванни.  

1. Вимити ванну губкою або щіткою з милом, порошком, сполоснути її 1 % 

розчином триациду або 1% розчином дезоксону-1, а потім гарячою водою.  

2. Заповнити ванну теплою водою (37°С).  

3. Допомогти хворому розміститись у ванні. Рівень води повинен доходити 

до мечоподібного відростка. Щоб хворому було зручно сидіти, в кінці ванни 

необхідно поставити дерев'яну підставку для ніг.  

4. Вимити хворого губкою з милом, починаючи з голови, у такій 

послідовності: тулуб, верхні та нижні кінцівки, пахова ділянка, промежина. 

Тривалість процедури не повинна перевищувати 20–25 хв.  



5. Допомогти хворому вийти з ванни, витерти теплим рушником або 

простирадлом (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Прийняття ванни [5] 

 

Техніка підготовки шкірних покривів хворого до екстреної операції.  

Перед екстреною операцією хворому проводять часткову санітарну обробку: 

– Підкладають під хворого церату.  

– Губкою, змоченою теплою водою, протирають верхню частину тіла 

хворого. У воду можна додати мийні речовини з антисептичною дією: 

камфорний спирт, етиловий спирт тощо.  

– Насухо обтирають оброблені ділянки тіла та прикривають їх.  

– Таким же чином обробляють живіт, спину та нижні кінцівки. Особливо 

ретельно обробляють ділянку операційного поля, проводять її гоління за 0,5-1 

години до операції.  

При наявності рани обробка операційного поля має свої особливості. 

Повязку знімають, рану покривають стерильною серветкою, а шкіру навколо  

рани протирають спиртом і збривають волосся навколо сухим способом.  

Всі рухи проводяться від рани, щоб зменшити ступінь її забруднення. Після 

цього серветку знімають, а шкіру знову обробляють 70 % спиртом, рану 

накривають стерильною серветкою. 

Догляд за волоссям 

Поганий догляд за волоссям може приводити до підвищеної ламкості, 

випадіння, облисіння на шкірних покривах голови, жирних або сухих лусочок 



(лупи). Жирне волосся рекомендується мити 1 раз на тиждень, а сухе і 

нормальне – 1 раз на 10 – 14 днів. 

 Тяжкохворим миють голову в ліжку. При цьому таз розмішають у головного 

кінця ліжка, а голову хворого підводять і закидають. Для миття волосся краще 

використовувати м'яку воду (кип'ячену або з додаванням тетраборату натрію з 

розрахунку 1 чайна ложка на 1 л води). Бажано користуватися шампунем або 

мильною піною. 

Після миття волосся обережно висушують із застосуванням рушника, після 

чого ретельно розчісують, починаючи від кореня, якщо волосся коротке, або ж, 

навпаки, з кінців при довгому волоссі. Вживані при цьому гребінці і щітки 

мають бути строго індивідуальними. Також необхідно систематично доглядати 

нігті, регулярно видаляючи грязь, що скупчується під ними, і коротко 

підстригаючи їх не рідше 1 разу на тиждень. 

Догляд за порожниною рота 

Догляд за порожниною рота серед правил особистої гігієни займає важливе 

місце. При багатьох важких захворюваннях, зокрема, які супроводжуються 

лихоманкою, відбувається значне ослаблення опірності організму, внаслідок 

чого в порожнині рота можуть розмножуватися мікроби, що існують там і в 

нормальних умовах. Це призводить до розвитку різних уражень зубів (пульпіту, 

періодонтиту, пародонтозу), ясен (гінгівіту), слизистої оболонки (стоматиту), 

появі тріщин в кутах рота і сухості губ. 

Для попередження цих явищ хворі повинні регулярно не рідше 2 разів на 

день чистити зуби та полоскати рот після кожного прийому їжі.  

Важкохворим промивають порожнину рота з 0,5% розчином гідрокарбонату 

натрію, ізотонічним розчином хлориду натрію, слабким розчином 

перманганату калія. Промивання найчастіше здійснюють за допомогою 

шприца Жане або гумового балончика. При цьому, щоб рідина не потрапила 

в дихальні шляхи, хворому додають напівсидяче положення з декілька 

нахиленою вперед головою або ж повертають голову набік, якщо хворий 

лежить і приклавши до нижньої щелепи лоток. Для зрошування порожнини 



рота використовують антисептичний спрей або спеціальні насадки  – 

розпилювачі (Рис. 3).  

 

Рис. 3. Промивання порожнини рота [5] 

 

Догляд за очима 

Догляд за очима здійснюють за наявності виділень, що склеюють вії і віка, 

з'являються зазвичай при запаленні слизистої оболонки вік (кон'юнктивіт) і 

інших захворювань очей. У таких випадках використовують два способи – 

протирання вік і промивання кон'юнктивальних порожнин. 

Протирання проводиться за допомогою ватного тампона, змоченого 2% 

розчином борної кислоти, (у домашніх умовах – теплого розчину свіжої чайної 

заварки). Спочатку розм'якшують і видаляють скориночки, що утворилися, а 

потім промивають кон'юнктивальну порожнину теплою кип'яченою водою або 

стерильним фізіологічним розчином повареной солі. Промивання очей 

проводиться за допомогою спеціальної скляної посудини (ундінки – очної 

ванни). 

Закапування крапель в очі припускає індивідуальний підбір складу очних 

крапель для кожного пацієнта, після чого краплі закапують в положенні 

лежачи на спині із закиненою головою відтягнувши верхню повіку у верхні 

кон'юнктивальні мішки, в зовнішні кути очей (Рис. 4). Традиційно 

застосовуються тільки теплі стерильні очні краплі. 

 



 

Рис. 4. Закапування крапель в очі [5] 

 

Догляд за вухами і носом 

Догляд за вухами полягає в їх регулярному митті теплою водою з милом, 

рекомендується одночасно масажувати внутрішню поверхню вушної раковини. У 

ряді випадків виникає необхідність в очищенні зовнішнього слухового проходу від 

виділень, що скупчилися в ньому, а також видаленні сірчаної пробки, що 

утворилася там. 

Очищення зовнішнього слухового проходу проводять спеціальною вушною 

паличкою, дуже обережно, щоб не пошкодити поверхню зовнішнього 

слухового проходу і барабанну перетинку. Видалення сірчаної пробки 

проводиться такими способами. Перший спосіб – скорочення сірчаної пробки – 

найбільш поширений, здійснюється шляхом закапування в слуховий прохід 7 – 

8 крапель теплого стерильного гліцерину, в результаті цього гліцерин витягає з 

сірчаної пробки всю рідину і сірчана пробка , що скоротилася в 2 рази, вільно в 

положенні на боці викочується із слухового проходу. Другий спосіб – 

розм'якшення сірчаної пробки – здійснюється шляхом закапування в слуховий 

прохід 7 – 8 крапель теплого стерильного вазелінового масла, через 1 годину, 

рідка маса легко віддаляється за допомогою палички для очищення вух. Після 

видалення сірчаної пробки зовнішній слуховий прохід ретельно осушують за 

допомогою стерильної марлевої туруни (Рис. 5). 



 

Рис. 5. Закапування крапель у вухо [5] 

 

Закапування крапель у вуха припускає використання універсальних вушних 

крапель кімнатної температури для дорослих 4 – 5 крапель, для дитини 1 – 2 

краплі.  Використовуються теплі, стерильні, вушні краплі з подальшим, через 30 

хвилин, осушенням слухового проходу.  

Спринцювання вуха. Хворого садять перед собою боком, щоб джерело світла 

добре освітлювало вухо. У руки хворому дають лоток, який він притискає до 

шиї під вушною раковиною. Потім медсестра лівою рукою відтягує вушну 

раковину назад і вгору, а правою вводить кінець шприца в зовнішній слуховий 

прохід, направляючи по його верхньозадній стінці струмінь розчину під 

тиском, який підігріто до температури тіла (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Спринцювання вуха [5] 

 

Необхідність очищення в догляді за носовою порожниною виникає за 

наявності виділень у ряді випадків кірок на слизистій оболонці носової 

порожнини або в'язких слизово-гнійних пробок. Очищення носових ходів 

здійснюється із застосуванням спеціальних паличок для очищення носа. 



Палички вводимо обережно обертальними рухами – в правій половині носа 

обертаємо проти годинникової стрілки, в лівій половині носа обертаємо за 

годинниковою стрілкою з поступовим поглибленням для дорослих на 2 – 3 см 

для дітей на 1 – 2 см.  

Технологія промивання порожнини носа припускає використання теплого 1% 

розчину морської солі із застосуванням «спрея» або спеціальної насадки-

розпилювача з відхиленням голови вниз в положенні сидячи. Домашня 

технологія промивання носа припускає застосування теплої кип'яченої води, 

налитої в долоню, яку пацієнт обережно втягує у відповідну половину носа 

нахиливши голову вниз. За якісне вважається таке промивання порожнини носа 

при якому вода не потрапляє в рот, а піднімається в носі та знову опускається в 

долоню.  

При необхідності стерильним тампоном проводять узяття мазка із 

слизистої оболонки носової порожнини з подальшим бактеріологічним 

дослідженням.  

Використання особистих речей 

Один з шляхів перенесення інфекції в хірургічне відділення пов'язаний з 

особистими речами хворого, на яких у великих кількостях часто знаходяться 

патогенні мікроорганізми. Спектр флори зазвичай повністю відображає склад 

виділень хворого: переважають псевдомонади, ентеробактерії і патогенні 

стафілококи. Ці мікроорганізми часто в значній кількості виявляються на 

бритві, гребінці, зубній щітці, дужках окулярів та інших особистих речах 

хворого. Тому особисті речі, які хворий приносить у хірургічне відділення, 

необхідно звести до мінімуму і по можливості рекомендувати речі разового 

користування. Зберігання особистих речей проводиться у тумбочці біля ліжка 

хворого із закритими дверцятами. Персонал відділення зобов'язаний щодня 

контролювати склад і стан особистих речей хворих. Бритви, гребінці, стакани 

для чищення зубів необхідно щодня дезінфікувати. Зубні щітки стерилізуються 

кип'ятінням або УФО випромінюванням. Не можна зберігати предмети туалету 

в поліетиленових мішках, бо через наявність підвищеної вологості в них 



швидко створюються умови для розмноження флори. Книги слід обгортати в 

обкладинки, що легко дезінфікуються, краще щоб це були нові книги. В загалі 

дозволяється використовувати речі, які можна продезінфікувати, а пацієнта 

попереджають про можливість їх пошкодження. 

Хворим не дозволяється користуватися власним взуттям. Видають тапочки з 

тканини, що легко стерилізується. Це взуття після виписки хворого протирають 

тампоном, змоченим в ультрациді, аеродезині, 25% розчині формаліну, 40% 

розчині оцтової кислоти, або обробляють всередині аерозолем.  

Гігієна передач та правила відвідувань пацієнтів 

Все, що відноситься до гігієни особистих речей хворого, відноситься і до 

гігієни передач. Вміст передач повинен контролюватися медсестрою. 

Категорично забороняється приймати у відділення хірургічного профілю м'які 

іграшки, хутряні і шерстяні речі та інші предмети, що не підлягають 

дезінфекції. У якості тари для передач повинні бути повністю виключені 

тканинні плетені сумки, бажано використовувати поліетиленові і пластикові 

пакети. Кількість продуктів харчування в передачах повинна бути обмежена 

необхідним і лише продуктами, дозволеними хворому його дієтою.  

Слід пам'ятати, що в тумбочках повинні міститися тільки продукти тривалих 

термінів зберігання (цукровий пісок, печиво, цукерки і т.п.). Продукти, що 

швидко псуються, приймаються тільки в кількості, яку можна використати 

протягом доби, зберігаються в холодильнику. Зберігання продуктів в палаті, на 

підвіконні і т.п. заборонено. При щонайменшій підозрі на інфікування і 

псування продукти знищуються. Хворий, що знаходиться в стаціонарі навіть 

нетривалий час, відчуває себе відірваним від рідних і друзів, що створює 

несприятливий емоційний стан для його одужання. У той же час безладна 

система відвідування заважає роботі медперсоналу, сприяє забрудненню 

лікарняного середовища, занесенню інфекції. У зв'язку з цим у розпорядку дня 

лікарні повинні бути передбачені і чітко визначені години відвідування хворих. 

Правила відвідувань пацієнтів: 

– Відвідини пацієнтів допускаються у всіх відділеннях лікарні.  



– Відвідувачі у верхньому одязі в стаціонар не допускаються.  

– В палату до кожного хворого допускається лише один відвідувач 

одночасно, не більше, ніж на 20 хвилин.  

– Відвідини дозволені щодня з 11-00 до 13-00 та з 17-00 до 19-00. 

– До хворих у важкому стані відвідувачі допускаються з дозволу завідувача 

відділенням або чергового лікаря.  

– Відвідувачі зобов'язані дотримувати чистоту, порядок і не порушувати 

спокій хворих відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.  

– Категорично забороняється сидіти в палатах на ліжку. 

– Вхід в лікарню під час тихої години з 15-00 до 17-00 і після 19-00 години 

заборонений.  

– Відвідувачі в нетверезому стані до хворих не допускаються.  

– Відвідувачі зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих норм 

спілкування з пацієнтами та медичним персоналом.  

– Відвідувачам забороняється вступати в суперечки і сварки з персоналом 

лікарні.  

– Зі своїми претензіями і непорозумінням звертатися до чергового лікаря, 

завідуючого відділення або до управління лікарні. 

Хворі, що ходять, можуть побачитися з родичами і друзями в спеціально 

відведених для цього місцях – в холах і коридорах. У палати відділення 

відвідувачі допускаються до тяжкохворих тільки з дозволу лікаря, або 

завідувача відділенням. Кількість відвідувачів повинна бути зведена до 

мінімуму – не більше 2-х чоловік. Дітям до 10 років відвідування повинні бути 

обмежені через підвищену чутливість їх до інфікування патогенною флорою.        

До хворих, що знаходяться в палатах реанімації та інтенсивної терапії, 

відвідування заборонено, зважаючи на особливу небезпеку інфікування цих 

хворих. Всі відвідувачі повинні здати в гардероб свій верхній одяг і отримати 

білі накидки або халати.  

Для відвідувачів хірургічного відділення в правилах внутрішнього 

розпорядку повинна бути передбачена необхідність принести з собою і 



перевзути перед входом у відділення чисте змінне взуття, бажано шкіряні 

тапочки. Доцільно у години відвідування розстилати біля входу у відділення і 

біля входу в ліфт гумові килимки, просочені дезінфікуючим розчином (2% 

хлорантоіну або триациду 1%), при цьому необхідно стежити, щоб розчин не 

висихав і килимки постійно зволожувалися. Не можна дозволяти відвідувачам 

сідати на ліжко хворих, для цього повинні бути спеціальні стільці. Перед 

входом в хірургічне відділення рекомендується одягнути маски і шапочки на 

голову. Відвідувачі без відповідного одягу, в нетверезому стані, хворі з 

респіраторними захворюваннями не можуть бути допущені до хірургічних 

хворих. Після закінчення часу відвідування у відділенні необхідно провітрити 

палати, здійснити кварцування повітря і провести вологе прибирання з 

використанням дезінфікуючих засобів. 

 

Тестові завдання по темі 

1. Одноразові медичні вироби відразу після використання підлягають:   

A. Дезінфекції 

B. Утилізації   

C. Сортуванню   

D. Стерилізації   

E. Передстерилізаційній обробці   

 

2. Температура прохолодної ванни повинна бути:   

A. 28-33оС 

B. 34-35оС 

C. 36-39оС 

D. 40-45оС 

E. 46-50оС 

 

3. Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізують у 

кардіологічний стаціонар. Який метод санітарної обробки можна використати в 



даному випадку?   

A. Ванну 

B. Душ    

C. Не проводити санітарну обробку   

D. Обтирання шкіри 

E. Використати будь-який метод   

 

4. Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за 

післяопераційними пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного 

режиму. Який із наведених заходів є його елементом? 

A. Прибирання приміщень   

B. Провітрювання палат   

C. Вимірювання t° тіла   

D. Дієтичне харчування   

E. Дотримання тиші   

 

5.  Пацієнт 42 роки, знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні 

протягом 20 діб. Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. 

Вкажіть потенційну проблему пацієнта? 

A. Поява болю у шлунку   

B. Виникнення пролежнів   

C. Легенева кровотеча   

D. Поява сухого кашлю   

E. Порушення сну   

 

6. Під час обстеження пацієнта 55-ти років, що лікується у 

кардіологічному відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра 

досліджує пульс. Пульс регулярний, його частота складає 98/хв. Як 

охарактеризувати такий пульс? 

A. Тахікардія   



B. Брадикардія    

C. Аритмія    

D. Напружений    

E. Повний    

 

7. З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника 

пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при 

проведенні очисної клізми?   

A. На животі   

B. На правому боці, ноги зігнути у колінах   

C. На спині   

D. На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до 

живота 

E. Напівлежачи   

  

8. Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив 

досліджувати пульс кожні три години і доповідати дані досліджень. Які 

властивості пульсу повинна визначити медична сестра?   

A. Пульсові коливання, наповнення 

B. Висоту, швидкість, ритм   

C. Частоту, ритм, напруження, наповнення  

D. Частоту, висоту, напруження   

E. Напруження, швидкість, пульсові коливання   

 

9. У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта 55-ти років, 

медична сестра оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним 

(неритмічним). Як оцінити такі зміни пульсу? 

A. Гіпотензія 

B. Брадикардія   

C. Гіпертензія   



D. Аритмія 

E. Тахікардія 

 

10. Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів 

азопірамова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії 

медсестри?      

A. Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки    

B. Ретельно промити інструменти під проточною водою   

C. Ретельно промити інструменти в миючому розчині    

D. Ретельно промити інструменти дистильованою водою    

E. Повторити пробу     

 

11. Хворому 70-ти років в стані гіпоксії призначено оксигенотерапію. Що 

планує медсестра здійснити перед подачею кисню?   

A. Підрахунок частоти дихальних рухів   

B. Зрошення порожнини рота   

C. Зволоження кисню   

D. Виміряти артеріальний тиск   

E. Змащування слизової оболонки носових ходів   

 

12. При відвідуванні хворого, який знаходиться на диспансерномуобліку з 

приводу хронічного гломерулонефриту, дільнична медсестра виявила наступні 

проблеми: сухість і свербіж шкіри, зниження апетиту, нудоту, біль у епігастрії. 

Шкіра бліда з слідами розчухів; запах аміаку з рота. Яке ускладнення 

розвинулося у хворого?  

A. Сечокам'яна хвороба  

B. Хронічна ниркова недостатність  

C. Гостра ниркова недостатність 

 D. Хронічний пієлонефрит  

E. Гострий гломерулонефрит 



 

13. В терапевтичному відділенні знаходиться хворий з діагнозом: 

хронічний гломерулонефрит. Після обстеження палатна медсестра виявила 

приоритетну проблему пацієнта - набряки. Яке медсестринське втручання має 

бути включене в план сестринського догляду? 

A. Промивання сечового міхура  

B. Катетеризація  

C. Контроль водного балансу  

D. Подача зволоженого кисню  

E. Постановка очисної клізми 

 

14. У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, після неприємної розмови 

виник біль голови, відчуття "сітки" перед очима, болі в серці. Які першочергові 

незалежні втручання запланує медична сестра?  

A. Поставити гірчичники на ділянку серця  

B. Підвісити над головою міхур з льодом  

C. Виміряти артеріальний тиск  

D. Покласти грілку до ніг  

E. Поставити банки вздовж хребта 

 

15. Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може 

самостійно повертатися, піднімати голову та верхні і нижні кінцівки. Яке 

положення в ліжку займає пацієнт?  

A. Вимушене пасивне 

B. Вимушене активне  

C. Вимушене 

D. Пасивне  

E. На правому боці 

 



16. В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, 

ціанозом, набряками на гомілках. У який спосіб медсестра повинна 

транспортувати його до відділення?  

A. На каталці  

B. На кріслі-каталці  

C. На ношах  

D. Повільно пішки у супроводі медсестри  

E. Повільно пішки у супроводі двох санітарок 

 

17. Медична сестра доглядає хворого з високою температурою. Що вона 

буде відмічати в третій стадії гарячки?  

A. Пітливість  

B. Наростання температури  

C. Блідість шкіри обличчя  

D. Підвищений тиск  

E. Рідкий пульс 

 

18. Медсестра складає план догляду за пацієнтом, якому лікар визначив 

попередній діагноз: хронічний коліт. До якого лабораторного дослідження 

повинна підготувати пацієнта медична сестра?  

A. Аналіз крові на ревмопроби  

B. Аналіз калу на копрограму  

C. Аналіз крові на залишковий азот  

D. Аналіз сечі на глюкозу  

E. Аналіз харкотиння 

 

19. Причиною анафілактичного шоку є: 

A. Переливання несумісної крові  

B. Дія іонізуючої радіації  

C. Гострий біль при травмах  



D. Гіперчутливість до деяких медикаментів  

E. Токсикоінфекції 

 

20.  Виберіть основні заходи дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму: 

A. Вологе прибирання приміщень 

B. Проведення заходів дезінфекції 

C.  Санітарна обробка хворих 

D.  Провітрювання приміщень 

E. Всі перелічені  

 

Відповіді на тестові завдання: 1 – A; 2 – A; 3 – C; 4 – E; 5 – B; 6 – A; 7 – D; 8 

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

19 – D; 20 – E. 
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