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Вступ 

      Основоположними принципами світової концепції сестринської справи на 

сучасному етапі можна вважати такі: 1) лікарська і сестринська справа – 

взаємопов’язані, доповнюючі один одного процеси, що становлять дві 

самостійні професії – лікарська справа (вивчає патологічні процеси, хвороби, 

що розвиваються на їх фоні, способи впливу на ці патологічні процеси) і 

сестринська справа (вивчає реакцію індивідуума на хворобу); 2) в основі тієї чи 

іншої професії повинні лежати загальні фундаментальні знання, а повноцінна 

фундаментальна діяльність повинна включати три взаємозалежних складових – 

філософію, теорію і практику; 3) молода професія, ґрунтується лише на 

практиці, поступово освоює нову філософію, розвиваючись як професія.  

 При цьому формується інша психологія медичної сестри, яка виконує роль 

фахівця – партнера лікаря і пацієнта, здатного до самостійної роботи в рамках 

єдиної лікувальної бригади і яка в основу своєї професійної діяльності ставить 

особистість пацієнта. Сестринська справа існує і розвивається як унікальна 

форма гуманітарної допомоги, ґрунтується на всебічній підтримці з боку 

суспільства; 4) медична сестра несе юридичну відповідальність за свою 

професійну діяльність, яка регламентується відповідними правовими актами; 5) 

в основі сестринської допомоги лежить таке поняття, як сестринський процес, 

який складається з ряду етапів. 

Важливим є ознайомлення з базовими поняттями про раціональне 

харчування, основні підходи, складові, безпечність харчових продуктів, вплив 

на індивідуальне та громадське здоров’я, уміння та навички у формуванні 

заходів щодо покращення харчування населення з спрямуванням у сторону 

більш зорового, та проведення оцінки потреб громадського здоров’я в 

конкретній ситуації; аналізу впливу різних детермінант (соціальних, 

економічних, індивідуальних, навколишнього середовища) на харчування 

населення та організовувати відповідні заходи з їх попередження. 

Формування у медсестр знань щодо: - впливу біологічно активних 

компонентів харчових продуктів на функціонування основних фізіологічних 



систем організму та процеси їх відновлення; - шляхів харчування спрямованих 

на підвищення імунітету, життєвої енергії, психоемоційного стану, з ефектом 

антистаріння; - нових прогресивних технологій виробництва продуктів 

оздоровчого харчування та дієтичних добавок з різної сировини, у тому числі з 

біоенхансерами; - основних процесів, що відбуваються під час виробництва 

нових видів дієтичних добавок до їжі; - асортименту традиційних та нових 

продуктів оздоровчої дії та їх конкурентоспроможності, нового покоління 

продуктів оздоровчої дії, експортного типу, перспектив їх виробництва; - 

навичок з виробничої та дослідницької роботи в індустрії харчування, 

необхідних для ефективної інженерної та консалтингової діяльності за 

спеціальністю.  

З погляду східної філософії кожен вид їжі володіє своєю особливою 

енергетикою. У одних видів їжі енергетичні властивості виражені сильніше, у 

інших - слабкіше. У кожному продукті міститься певна кількість чоловічої або 

жіночій енергії або ж і та, і інша у визначених співвідношеннях. У їжі 

представлені різні властивості і стани, властиві нашому Всесвіту: особливий 

простір повітря, вогонь або тепло, земля, дерево, метал або вода.  

Їжа буває солодкою, гіркою, кислою, солоною, гострою. Вона може бути 

гарячою, теплою або холодною. Вибір їжі повинен грунтуватися на потребах 

конкретної людини в кожен конкретний момент часу, залежно від 

співвідношення всіх цих енергій. Це не так вже складно зробити, якщо довіряти 

своїм інстинктивним відчуттям. Тіло саме знаходить правильне співвідношення 

речовин і енергій.  

Для нормальної життєдіяльності організму людини і доброго засвоєння їжі 

людський організм повинен одержувати усі поживні речовини у певних 

співвідношеннях. Наприклад, нормальне співвідношення білків, жирів та 

вуглеводів має бути 1: 1,1 :4,1 для молодих чоловіків та жінок, зайнятих 

розумовою працею, і 1 : 1,3:5 для тих самих людей, якщо вони зайняті важкою 

фізичною працею. Ці речовини не мають однакової поживної цінності і кожна з 

них має своє особливе значення для організму.  



Нутриціологія – наука про харчування. Макронутнієнти, мікронутрієнти. 

Хімічний склад харчових продуктів. Хімічний склад овочів та фруктів. 

Харчовий раціон людини. Режим харчування. Біологічна дія їжі на організм 

людини.  

Теоретичні аспекти харчування. Чотири різновиди харчування. Теорія 

збалансованого харчування. Теорія адекватного харчування. Теорія 

раціонального харчування. Принципи раціонального (здорового) харчування, 

рекомендовані ВООЗ. Фізіологічні потреби організму людини в енергії та 

харчових продуктах. 

Медична сестра , яка працює у лікарні повинна знати: 

–роль харчування у функціонуванні основних систем організму людини  

–основні анатомо-фізіологічні дані щодо структури і функцій органів 

травлення;  

–фізіологічне значення компонентів продуктів харчування - білків, ліпідів, 

вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин та їх оптимальні потреби відповідно 

до стану організму за конкретних умов існування;  

–фізіологічну потребу здорової людини в основних нутрієнтах;  

–основні теорії харчування: раціональне, збалансоване, адекватн 

–характеристику концепцій харчування П.Брегга, Г.Шелтона, вегетаріанства 

та ін..;  

–оздоровчу дію продуктів харчування на організм людини;  

–значення продуктів бджільництва та їх застосування;  

–основи дієтології, характеристику основних дієт, організацію харчування 

людей різних верств населення;  

–особливості харчування при захворюваннях органів дихання, серцево- 

судинної системи, органів травлення, нирок та ендокринної системи;  

–нетрадиційні системи харчування.  

–фізіолого - гігієнічні основи раціонального харчування різних вікових груп 

населення;  

–основи харчування спортсменів.  



Оздоровче харчування. 

Оздоровлення організму. Кислотні та лужні властивості продуктів 

харчування. Біологічно активні добавки. Види БАД: нутрицевтики, пробіотики, 

пребіотики, парафармацевтики, ентеросорбенти. 

Лікувальне харчування 

Правильно організоване харчування хворого не лише задовольняє потреби 

організму, але й активно впливає на перебіг захворювання. З огляду на це 

розроблено систему лікувального харчування, принципи якої широко 

застосовують у лікувальній практиці.  

Велике значення має кількість вживаної їжі, а також її температура. Остання 

не повинна перевищувати 60°С і бути нижчою ніж 15°С за винятком 

спеціальних холодних страв, наприклад холодне молоко або сметана при 

шлункових кровотечах. Частота прийому їжі не менше ніж 4 рази, а при деяких 

захворюваннях, зокрема - при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої 

кишки, до 5--6 разів на день.  

Таким чином, при організації харчування має значення не лише якісний 

склад їжі, але й її кількість та режим харчування. Лікувальне харчування 

побудоване на трьох основних принципах: щадний, коригуючий та 

заміщуючий. Щадний режим передбачає оберігання хворого органа чи системи 

від механічних, хімічних та термічних чинників. Хімічно щадну дієту 

призначають головним чином хворим із захворюваннями шлунково-кишкового 

тракту, якщо треба зменшити секреторну і моторну функції шлунка. При цьому 

з харчування виключають речовини, які посилюють секрецію (алкоголь, какао, 

кава, бульйон, смажене та копчене м'ясо, прянощі, екстрактивні речовини та 

ін.), і призначають страви, які викликають слабку секрецію (масло, сметана, 

молочні супи, овочеве пюре та ін.).  

Оберігання травного каналу від механічних чинників досягають шляхом 

відповідної кулінарної обробки продуктів. Страви подають у подрібненому 

вигляді (рублені, січені, протерті, перемелені тощо). Наприклад, при виразковій 

хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки підсмажені продукти (м'ясо, 



картопля та ін.) погано переносяться хворими, а м'ясні страви, пропущені через 

м'ясорубку і приготовлені на парі, а також протерті овочеві страви 

диспептичних явищ у таких хворих не спричиняють. Термічне щадіння 

досягається певною температурою страв, гарячих - 57-60°С, а холодних - не 

нижче ніж 15 °С. Коригуючий принцип базується на зменшенні або збільшенні 

ч харчовому раціоні того чи іншого продукту. Зокрема, обмежують вуглеводи 

при цукровому діабеті, при якому порушується вуглеводний обмін. Навпаки, 

збільшення вуглеводів необхідне при захворюваннях серцево-судинної системи 

і печінки.  

Обмеження білків показане при розладах серцевої діяльності, посиленій 

шлунковій секреції та інших захворюваннях. Однак при цьому вміст білків у їжі 

не повинен бути меншим, ніж 1 г білка на 1 кг маси тіла, в іншому випадку 

можуть розвинутися явища білкового голодування. При захворюваннях, які 

супроводжуються втратою організмом білків (гострі інфекції, недокрів'я, деякі 

захворювання нирок), кількість білків у раціоні збільшують.  

При захворюваннях печінки і підшлункової залози, ожирінні обмежують 

вживання жирів. При деяких захворюваннях виникає необхідність частково або 

повністю поголодувати протягом 1-2 днів. Це так звані розвантажувальні дні. В 

цей період хворий завсім голодує або вживає тільки фрукти, молоко, сир тощо. 

Таке харчове розвантаження дає позитивний ефект при порушеннях серцевої 

діяльності, ожирінні, подагрі та інших захворюваннях.  

Кухонну сіль обмежують при захворюваннях серця та нирок, які 

супроводжуються набряками. Обмеження рідини необхідне при набряках, 

гіпертонічній хворобі тощо. Навпаки, велика кількість рідини необхідна при 

отруєннях, зневодненні організму тощо. Обов'язковою вимогою правильно 

організованого харчування є вітамінізація їжі. Заміщуючий принцип полягає в 

тому, що у харчовий раціон вводять речовини, в яких організм відчуває 

нестачу, наприклад, при авітамінозах, білковому голодуванні тощо.  

Дієти та їх значення. 



Розвантажувально-дієтична терапія. Дієтичні продукти. Групи дієтичних 

продуктів. Види дієт. Популярні немедичні дієти. Медичні дієти по проф. М.І. 

Певзнеру. Дієтичне харчування в США та Західній Європі. Штучне харчування: 

параентеральне та ентеральне штучне харчування. Види голодування.  

Покази та протипокази до розвантажувально-дієтичної терапії. Періоди 

розвантажувально-дієтичної терапії: підготовчий період, період розвантаження, 

період відновлення. Методика проведення періоду відновлення. Профілактика 

можливих ускладнень при проведенні РДТ. 

Дієтичні столи 

У всіх лікувальних закладах хворим призначають відповідні дієти (дієтичні 

столи) залежно від характеру їхнього захворювання. У багатопрофільних 

лікарнях постійно користуються 15 дієтичними столами (за Певзнером).  

Дієта № 1а  

Рекомендується при загостренні виразкової хвороби шлунка та 

дванадцятипалої кишки протягом перших 7-8 днів, а також при кровотечах, 

загостренні хронічного гастриту з підвищеною секрецією, опіку стравохода. 

Стіл механічно, хімічно і термічно щадний.  

Дієта виключає речовини, які збуджують секрецію, шлункового соку. їжу 

дають переважно в рідкому або напіврідкому вигляді. Калорійність обмежують 

головним чином за рахунок вуглеводів.  

Призначають молочні та слизуваті супи з рису, перлової крупи з протертими 

овочами, суфле з вивареного нежирного м'яса і риби; рідкі молочні каші 

протерті; некруто зварені яйця, паровий омлет, молоко, киселі (некислі), відвар 

шипшини.  

Обмежують кухонну сіль. Калорійність та склад: білків 80 г, з них не менше 

як 50 г тваринного походження; жирів 80-90 г, вуглеводів 200 г, загальна 

калорійність 2000 ккал. Рекомендується приймати їжу часто (кожні 2-3 год) 

невеликими порціями, а на ніч - молоко. При виразковій хворобі шлунка і 

дванадцятипалої кишки під час гострого приступу і протягом одного тижня 

після нього призначають стіл № 1а. 



Дієта № 1   

Призначається хворим на виразкову хворобу в стадії затухання запального 

процесу, при рубцюванні виразки, а також її ремісії протягом 2-3 міс.; 

хронічний гастрит з підвищеною секрецією в період загострення.  

Дієта механічно, хімічно і термічно щадна, тобто з виключенням хімічних і 

обмеженням механічних подразників, що сприяє рубцюванню виразки, їжу 

дають часто, невеликими порціями, переважно протерту або дрібносічену, 

рідку або напіврідку, зварену або приготовлену на парі.  

Дозволяються слизуваті супи з протертих круп, картоплі, овочів (крім 

капусти); рідкі молочні каші з молотого рису, гречки, манної крупи, овочеве 

пюре (картопляне, морквяне); кури та риба у вареному або паровому вигляді, 

парові котлети (м'ясні, рибні); сирі і некруто зварені яйця, паровий омлет, 

вершкове масло, сметана, молоко, вершки, киселі, компоти з протертих 

фруктів, фруктові та овочеві соки, наполовину розведені водою, солодкі сорти 

ягід і фруктів у вареному або протертому вигляді, хліб білий і сірий вчорашній.  

Забороняються продукти, що містять грубу рослинну клітковину, які 

збуджують шлункову секрецію. До таких харчових продуктів відносять 

бульйони з риби і м'яса, гриби, смажені і жирні продукти, кава, гострі закуски, 

чорний хліб, солені, мариновані, копчені та консервовані продукти, прянощі, 

спиртні напої та ін. Кухонну сіль обмежують. Калорійність і склад: білків 100г, 

жирів 100г, вуглеводів 400г; загальна калорійність 3000 ккал. Режим 

харчування - часте приймання їжі (6 разів на день), перед сном - молоко, 

сметана чи свіжий кефір. 

Дієта № 2.  

Показання: хронічний гастрит із секреторною недостатністю, хронічний 

ентероколіт без загострення, порушення функцій жувального апарату, період 

видужання після операції чи гострої інфекції. Дієта сприяє нормалізації 

секреторної і моторної функцій шлунка і кишок.  

Це є фізіологічне повноцінна дієта зі збереженням екстрактивних та інших 

речовин, що стимулюють виділення шлункового соку. Обмежуються механічні, 



та термічні подразники. Страви дають у протертому, січеному або рубленому 

вигляді.  

Дозволяється м'ясний бульйон, юшка з риби, супи овочеві, круп'яні, грибні, 

на м'ясному та рибному бульйонах у протертому вигляді; овочі (картопля, 

кабачки, буряки, морква) в протертому вигляді, відварені, тушковані, запечені; 

страви і гарніри з круп, макарони (рідко); нежирні сорти м'яса (яловичина, 

курка, кріль, язик) у вареному, паровому, тушкованому, запеченому і навіть 

смаженому вигляді; підливи (томатні, м'ясні), прянощі, вимочений оселедець; 

некруто зварене яйце, омлет; вершкове масло, сир, сметана; молоко, кефір, 

какао, кава, компоти; фрукти варені, протерті й печені; хліб білий вчорашній.  

Забороняються жирні сорти м'яса, риби, продукти, що містять грубу 

рослинну клітковину, бобові рослини - квасоля, зелений горошок, біб. 

Калорійність і склад: білків 80-100 г, жирів 80-100 г, вуглеводів 400 г, загальна 

калорійність 3000 ккал. Вітаміну С - 100 мг, інші вітаміни в підвищеній 

кількості. 

Дієта № 3. 

Показання - хронічні захворювання кишок з переважанням закрепів у період 

нерізкого загострення та ремісії.  

Мета: посилення перистальтики і регуляція випорожнення кишок. У дієті 

збільшують кількість продуктів, багатих на рослинну клітковину (капуста, 

буряк, морква, житній хліб), і продуктів, що посилюють функцію кишок.  

Дозволяються овочеві й фруктові супи кімнатної температури (холодні страви 

посилюють перистальтику кишок); у великій кількості сирі овочі (буряк, 

морква, томати, капуста) у вигляді салатів з рослинною олією та фрукти (сливи, 

груші, абрикоси), а також соки з них; каша гречана, перлова; варені м'ясо і 

риба; сир, масло вершкове, холодні компоти, мінеральні води, житній хліб. 

Забороняються часник, цибуля, ріпа, редька, гриби. Калорійність і склад: білків 

100 г, жирів 100 г, вуглеводів 450 г, загальна калорійність 3500 ккал. Підвищена 

кількість кухонної солі (25 г ). Приймають їжу 4-5 разів на день, на ніч - 

склянка кефіру з 1 столовою ложкою рослинної олії. 



Дієта № 4.  

Показання: гострі та хронічні захворювання захворювання кишок з 

профузними проносами (ентероколіти в стадії загострення, дизентерія в 

гострий період), стан після операції на кишках. Дієту призначають на 5--7 днів.  

Мета: значне механічне і хімічне щадіння кишок, виключення продуктів, які 

посилюють перистальтику кишок і бродіння в них. Дієта характеризується 

обмеженням енергетичної цінності за рахунок вуглеводів і жирів; білки дають у 

межах нижньої границі фізіологічної норми.   

Дозволяються слизуваті знежирені супи; протерті каші з круп (рисова, 

вівсяна, гречана), зварені на воді; риба і нежирне м'ясо січені, варені або парові; 

кисіль, чай, какао на воді, відвар шипшини, чорниця, смородина, білі сухарі.   

Виключають молоко, соки, солодощі, плавлений сир, продукти, що містять 

рослинну клітковину (капуста, буряк, ріпа, шпинат, щавель), бобові, копчені та 

квашені продукти, прянощі. Калорійність і склад: білків 80 г, жирів 70 г, 

вуглеводів 50 г, загальна калорійність 2000 ккал. Вітаміну С -- 100 мг, інші 

вітаміни, яких не вистачає в харчових продуктах, компенсують вітамінними 

препаратами, їжу приймають 5--6 разів на день в обмеженій кількості, 

необхідну кількість рідини хворий одержує за рахунок гарячого чаю, кави, 

бульйону, відвару шипшини (до 1.5 л). 

Дієта № 5а.  

Показання: гострий холецистит або загострення хронічного холециститу, 

загострення хронічного панкреатиту, хронічний холецистит при наявності 

виразкової хвороби, 5--6-й день після операції на жовчних шляхах.  

Мета: відновлення порушеної функції печінки, накопичення глікогену в 

печінці, стимуляція виділення жовчі, полегшення проходження їжі, обмеження 

механічного, хімічного і термічного подразнення слизової оболонки шлунка та 

кишок. Страви готують з протертих продуктів у вареному чи паровому вигляді.   

Дієта характерна обмеженням жирів, білки та вуглеводи у межах норми, вміст 

ліпотропних факторів підвищений.  



Виключаються екстрактивні речовини і продукти розщеплення жирів, їжа 

головним чином молочно-рослинна. 

Призначають супи молочні та вегетаріанські, каші молочні, киселі і компоти 

в протертому вигляді; м'ясо і риба (нежирні сорти) дозволяються не частіше 

одного разу на день і лише у вареному і молотому вигляд. Виключаються ті 

самі продукти, що й у дієті № 5. 

Дієта № 5.  

Показання: хронічні захворювання печінки і жовчно-вивідних шляхів 

(холецистит, гепатит, цироз печінки, хвороба Боткіна в стадії одужання). 

Мета: відновлення порушеної функції печінки. Дієта з фізіологічною нормою 

білків, деяким збільшенням вуглеводів і обмеженням продуктів, багатих на 

холестерин (тваринні жири, печінка, мозок, яєчні жовтки). У харчовий раціон 

вводять продукти, що мають ліпотропну дію: рослинну олію з високим вмістом 

поліненасичених жирних кислот, овочі, фрукти і ягоди як природні джерела 

вітаміну С, продукти моря, багаті на йод.  

Виключається смаження продуктів. Страви в основному молочно-рослинні, 

але продукти, що входять до них, можна не протирати. Дозволяються супи 

овочеві, молочні, з круп (гречаної, вівсяної); нежирні сорти м'яса та птиці у 

вареному вигляді; страви і гарніри з круп, макаронних виробів, картоплі, 

моркви, буряка.  

Рекомендуються різні овочі та зелень у сирому вигляді, салати. З тваринних 

жирів дозволяється тільки вершкове масло, а з рослинних - оливкова олія як 

жовчогінний засіб, а також соняшникова і кукурудзяна олії. Молоко, сметана, 

сир, кефір, простокваша; солодкі ягоди, фрукти, варення, мед, компоти, 

фруктові та овочеві соки, відвар шипшини; хліб сірий і білий вчорашній. 

Забороняються прянощі, мариновані, консервовані та копчені продукти, м'ясні, 

рибні, грибні супи.  

Виключаються також шпінат, щавель, солодощі, какао, шоколад, клюква. 

Кухонної солі вживають 10 - 12 г на добу. Калорійність та склад: білків 80--100 

г, жирів 60--70 г, вуглеводів 450--500 г, загальна калорійність 2800-- 2900 ккал. 



Хворим з порушенням жирового обміну вуглеводи обмежують, їжу приймають 

через 2--2,5 год і вживають до 2 л рідини в теплому вигляді. 

Дієта №6.  

Показання: подагра та сечокислий діатез, еритремія та інші випадки, коли 

показане виключення м'ясних і рибних продуктів. 

Мета: сприяти нормалізації пуринового обміну і зменшенню ендогенного 

утворення сечової кислоти. Стіл молочно-рослинний. Дозволяються молочні та 

вегетаріанські супи, м'ясо і рибу дають не щодня і тільки у вареному вигляді. 

Хворим дозволяються продукти, що містять лужні радикали (овочі, фрукти, 

ягоди і молоко).  

Виключаються жири та продукти, багаті на пуринові сполуки (солонина, 

баранячий і телячий жир, печінка, нирки, мозок, ковбаса, підсмажені м'ясо і 

риба, міцні бульйони, підливи, приправи, копченості, маринади, консерви; 

щавель, шпинат, зелений горошок, шоколад, какао, кава, алкогольні напої).  

Кухонну сіль обмежують. Калорійність та склад: білків 80--100 г, жирів 80 г, 

вуглеводів 400 г, загальна калорійність 2700 ккал. Хворим з надмірною масою 

тіла вуглеводи обмежують. Приймають їжу 5 разів на день, вживають багато 

рідини (2--2,5 л) у вигляді чаю, лужної води, фруктових і ягідних морсів. 

 

Дієта №7.   

Показання: гострий нефрит у період одужання, хронічний нефрит з мало 

вираженими змінами в осаді сечі, нефропатія вагітних, гіпертонічна хвороба та 

інші випадки, коли необхідна безсольова дієта. 

Мета: помірне щадіння функції нирок, зниження артеріального тиску і 

зменшення набряків. Дієта безсольова, за набором продуктів і характером 

кулінарної обробки вона є такою самою, як дієта №7а, але кількість білків 

збільшена до 80 г за рахунок відвареного м'яса або риби, а також молока, 

кефіру, сиру. Рідини - до 800-1000 мл на добу. Овочі та фрукти в натуральному, 

відвареному і запеченому вигляді, соки; супи вегетаріанські без солі з овочами і 

крупами; молочні продукти, масло вершкове і рослинне.  



Виключають бобові, міцні м'ясні бульйони, смажене м'ясо, прянощі, креми, 

газовані та алкогольні напої, пиво. Калорійність і склад: білків 80 г, жирів 100 г, 

вуглеводів 400--500 г, загальна калорійність 2800 - 3200 ккал. Вміст кухонної 

солі в продуктах близько 6--7 г. У підвищеній кількості призначають вітаміни 

С, Р та групи В. Для хворих на амілоїдоз і нефроз призначають дієту №7 з 

підвищеним вмістом білків (до 140 г), ліпотропних факторів, поліненасичених 

жирних кислот та вітамінів. 

Дієта №8.  

Показання: ожиріння при відсутності захворювань органів травлення, 

печінки і серцево-судинної системи, при яких необхідні спеціальні режими 

харчування. 

Мета: запобігання надлишковому відкладанню жиру. Калорійність їжі 

обмежують головним чином за рахунок вуглеводів і частково жирів; вміст 

білків вищий від фізіологічної норми. Молочні продукти, овочі та фрукти 

призначають у достатній кількості.  

Обмежують кухонну сіль, виключають смакові приправи і азотисті 

екстрактивні речовини, які збуджують апетит, жирні сорти м'яса, мучні та 

макаронні вироби, квашені продукти, копченості, шоколад, какао, замість 

цукру - ксиліт, сорбіт. Помірно обмежують введення рідини (до 1000 мл), 

картоплю, білий хліб. Калорійність і склад:, білків 100-120 г, жирів 60-70 г, 

вуглеводів 180--200 г, загальна калорійність 1800-1850 ккал. Вітамін С - у 

підвищеній кількості, інші вітаміни -- в межах фізіологічної норми. 

Рекомендуються так звані розвантажувальні, молочні або ягідні дні. їжу 

приймають часто і в кількості, яка дозволить не відчувати голоду. 

Дієта № 9.   

Показання: цукровий діабет при відсутності ацидозу і супутніх захворювань 

внутрішніх органів. 

Мета: створення умов для підтримання позитивного вуглеводного балансу, 

запобігання порушенню жирового обміну. Дієта зі вмістом білків, вищим від 

фізіологічної норми, помірним обмеженням жирів і вуглеводів. 



Легкозасвоювані вуглеводи (солодощі, торти, тістечка, деякі фрукти та овочі, 

що містять цукор) виключають. Вводять речовини, які мають ліпотропну дію, -- 

рослинну олію (соняшникову, кукурудзяну, оливкову). Кулінарна обробка їжі 

звичайна.  

Дозволяються супи на овочевому відварі з овочами і крупами; каша гречана, 

вівсяна, перлова; нежирні сорти м'яса, риби і птиці; молочнокислі продукти, 

сир, яйця -- не більше одного на день, їжа містить досить багато овочів 

(капуста, салат, редис, огірки, кабачки), фруктів та ягід (яблука, цитрусові, 

смородина); хліб краще чорний житній -- не більше 300 г на день.       

Обмежують мучні та-макаронні вироби, манну крупу, картоплю, моркву, буряк, 

рис, сіль, продукти, що містять холестерин (яєчні жовтки), деякі фрукти 

(виноград, кавуни, груші, сливи, банани). 

Калорійність і склад: білків 100--120 г, жирів 70 г, вуглеводів 300 г, загальна 

калорійність 2400 ккал. їжу приймають 6 разів на день, вуглеводи розподіляють 

на весь день. Після ін'єкції інсуліну хворий має отримати їжу, що містить 

вуглеводи.  

Хворим на цукровий діабет із супутніми захворюваннями внутрішніх органів 

призначають комбіновану дієту. Наприклад, при захворюваннях печінки 

призначають дієту № 9/5, в якій обмежені жири до 60 г, виключені екстрактивні 

речовини і солодощі. 

Дієта № 10.  

Показання: захворювання серцево-судинної системи в стадії компенсації, 

недостатність кровообігу І ступеня, гіпертонічна хвороба І та II стадії. 

Мета: створення сприятливих умов для кровообігу, виключення речовин, що 

збуджують нервову систему. Обмеження кухонної солі (5--6 г), незначне 

обмеження рідини (до 1--1,2 л), виключення азотистих екстрактивних речовин, 

прянощів і солодощів.  

Кулінарна обробка з помірним механічним щадінням. Страви подають у 

вареному та запеченому вигляді. Дозволяються супи (півтарілки) - 

вегетаріанські, круп'яні, молочні, фруктові; нежирний м'ясний бульйон -- 1 раз 



на тиждень; м'ясо, птиця, риба у вареному або запеченому вигляді; вівсяна і 

гречана каші; білковий омлет; овочеві салати, вінегрети; молоко, молочнокислі 

продукти, сир.  

Вводять продукти, які регулюють роботу кишок, -- овочі, фрукти та ягоди, 

що містять негрубу рослинну клітковину, а також пшеничний і житній хліб 

грубого помелу. Виключають жирні м'ясні та рибні страви, мозок, нирки, 

печінку, ікру, свинину, телячий та баранячий смалець, гострі закуски, квашені 

продукти, консерви, алкогольні напої, какао, шоколад, каву. Калорійність і 

склад: білків 80 г ( з них тваринного походження 50 г), жирів 65--70 г, 

вуглеводів 350--400 г, загальна калорійність 2500--2800 ккал. їжу приймають 5-

-6 разів на день у помірній кількості, вечеря за 3 год до сну. 

Дієта №11.  

Показання: туберкульоз легень при відсутності захворювань внутрішніх 

органів, анемія, загальне виснаження організму після тривалих захворювань. 

Мета: підвищення опірності організму до туберкульозної інфекції, посилення 

загального харчування та відновлення вітамінного балансу. Калорійна дієта з 

підвищеним вмістом білків і вітамінів, помірним збільшенням кількості жирів і 

вуглеводів. Продукти харчування мають бути різноманітними.   В харчовий 

раціон включають у достатній кількості зелень, фрукти, ягоди, оскільки в них, 

крім вітамінів, міститься багато кальцію.  

Рекомендовано молочні продукти, також багаті на солі кальцію. Не менше 

ніж половина білків має поступати з м'ясними, рибними і молочними 

продуктами.  

Кулінарна обробка звичайна, зі збереженням азотистих екстрактивних 

речовин, дозволяють солодощі, виключають алкогольні напої. Калорійність та 

склад: білків 120-140 г, жирів 100-120 г, вуглеводів 500-550 г, загальна 

калорійність 3800-4000 ккал. Вітаміни у підвищеній кількості, прийом їжі 4--5 

разів на день. 

Дієта №12.  

Показання: захворювання нервової системи.  



Мета: щадіння нервової системи. Стіл змішаний, різноманітний, з 

обмеженням м'яса, гострих страв та приправ, а також збуджуючих речовин 

(чай, кава, шоколад, алкогольні напої). 

Дієта №13.  

Показання: інфекційні захворювання в гострий період, при високій 

температурі тіла, ангіна, стан після операції у віддалені строки. 

Мета: підтримка організму хворого в гострий період при високій температурі 

тіла, щадіння травного каналу. Вміст білків на нижній межі фізіологічної 

норми, помірне зменшення жирів і вуглеводів. Гарячковим хворим дають 

більше рідини у вигляді вітамінізованих напоїв (фруктові, ягідні, овочеві соки, 

компоти, киселі), їжу дають у рідкому, напіврідкому, протертому вигляді з 

помірними хімічними подразниками та обмеженням грубої рослинної 

клітковини.  

Рекомендується м'ясний бульйон, супи з протертих крупів чи овочів, молочні 

каші, картопляне пюре, м'ясні та рибні страви в січеному, перемеленому 

вигляді, протерті овочі з вершковим маслом, молоко, вершки, хліб білий чи 

сухарі. Калорійність і склад: білків 70--80 г (в тому числі тваринних 50 г), жирів 

70 г, вуглеводів 400 г, загальна калорійність 2200 ккал. Вітамін С та інші 

вітаміни призначають у підвищеній кількості. Приймають їжу 6--7 разів на день 

невеликими порціями. 

Дієта № 14.  

Показання: фосфатурія з лужною реакцією сечі й випаданням осаду 

фосфорно-кальцієвих солей. 

Мета: сприяти відновленню кислої реакції сечі і таким чином перешкоджати 

випаданню осаду. В дієту входять продукти, які сприяють зміні реакції сечі на 

кислу. Виключають продукти, що мають лужну дію і багаті на кальцій (молоко, 

сир), бобові рослини, міцні м'ясні бульйони, шоколад, каву. Загальна кількість 

рідини 1,5--2 л. Кулінарна обробка звичайна. Калорійність і склад: білків 80--

100 г, жирів 100 г, вуглеводів 400 г, загальна калорійність 2800 ккал. їжу 

приймають 4--5 разів на день. 



Дієта № 15.  

Показання: різні захворювання при відсутності показань до призначення 

спеціальної лікувальної дієти і за умови нормального стану органів травлення. 

Мета: в умовах лікувального закладу забезпечити харчування хворого за 

фізіологічними нормами. Вміст жирів, білків, вуглеводів і калорійність 

відповідають нормам харчування здорової людини, не зайнятої фізичною 

працею, їжа складається з різноманітних продуктів. Виключають продукти, які 

важко перетравлюються: жирну баранину, свинину, теляче, бараняче та свиняче 

сало, солодке тісто. Солодощі дозволяють у помірній кількості.  

Кулінарна обробка звичайна зі збереженням вітамінів. Калорійність та склад: 

білків 80--100 г (в тому числі тваринного походження 50 г), жирів 80--100 г (в 

тому числі рослинних 20--25 г), вуглеводів 400--500 г ( в тому числі крохмалю 

400--450 г, цукру 50--100 г); загальна калорійність 3500 ккал. Приймають їжу 4-

-5 разів на день. 

Організація лікувального харчування 

Для проведення лікувального харчування і контролю за ним у великих 

лікарнях є дієтлікарі, а у відділеннях -- дієтсестри. Ці функції можуть бути 

передані старшій медичній сестрі відділення. На кожний день згідно з листком 

призначень палатна медична сестра складає порційну вимогу, яку здає старшій 

сестрі відділення, а та в свою чергу сумує кількість дієт і направляє порційну 

вимогу на кухню. На хворих, що поступили в нічний час, порційну вимогу здає 

ранкова чергова сестра приймального відділення.  

Порційна вимога містить дані про кількість різних дієтичних столів та 

індивідуальні й розвантажувальні дієти. На основі зданих порційних вимог 

дієтична сестра лікарні складає меню. При цьому вона повинна підрахувати 

загальну калорійність, а також кількість білків, жирів і вуглеводів на всі страви, 

що входять до склада певного стола на день. Кількість білків, жирів, вуглеводів 

і калорій має відповідати нормам для кожного стола.  

Розроблено спеціальні таблиці з зазначенням складу кожної стави або 

кожного окремого продукту (кількість білків, жирів і вуглеводів, що входять до 



нього), а також енергетичної цінності даного продукту. Складання меню 

потребує певних знань і навичок. Основним принципом при його складанні є 

різноманітність страв. Навіть при суворій дієті, коли кількість дозволених страв 

значно обмежена, слід прагнути до їх різноманітності. 

Висновок 

Спосіб харчування ми вибираємо кожнен для себе, будь то це якась особлива 

дієта або звичайна, ніколи не слід забувати мудрого прислів'я: "Треба їсти, щоб 

жити, але не жити, щоб їсти". 

Бажано, щоб під час приймання їжі не було серйозних розмов, читання і т. п. 

І. П. Павлов підкреслював, що вся обстановка під час приймання їжі має бути 

розрахована на те, щоб відвернути увагу людини від звичайних думок і 

життєвих турбот, зосередити її інтерес до їжі 

 

Список використаної літератури  

1. Безкоровайна У. Ю. Порівняльний аналіз ролі медичної сестри в Україні та 

у світі / У. Ю. Безкоровайна // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 15. – 

C. 88–91.  

2. Веткина О. А. Пути оптимизации деятельности среднего медицинского 

персонала отделений лучевой диагностики в современных условиях : дисс. ... 

канд. мед. наук / О. А. Веткина. – СПб., 2009. – 171 с.  

3. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи / В. Г. Лычев, Т. Т. Карманова.– М. : Форум-Инфра, 2009.  

4. «Медсестринство у внутрішній медицині»: підручник / О.С. Стасишин, 

Н.Я. Іванів, Г.П. Ткачук та ін. — К.: ВСВ Медицина, 2010.  

5. Шегедин М.Б. «Медсестринство у внутрішній медицині»: навч. посіб. / 

М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. — К.: 

Медицина, 2009.  

6. Здорове харчування: збірник матеріалів для працівників системи охорони 

здоров’я / укл.: В.В. Брич, В.Й. Білак-Лук’янчук, Г.О. Слабкий, І.Я. Гуцол, Н.Й. 

Потокій. Ужгород, 2020. 64 с.  



7. Основи харчування: підручник / М.І. Кручаниця, І.С. Миронюк, Н.В. 

Розумикова, В.В. Кручаниця, В.В. Брич, В.П. Кіш. Ужгород: Вид-во УжНУ 

«Говерла», 2019. 252 с.  

8. Міхеєнко О.І. Основи раціонального та оздоровчого харчування: 

навчальний посібник / О.І. Міхеєнко. Суми: Університетська книга, 2017. 189 с. 

9. Дієтологія: підручник / Н.В.Харченко, Г.А. Анохіна та ін. Київ – К-д: Вид-

во «Меридіан», 2012. 528 с.  

10. Pobertson A., Tirado C., Lobstein T. et al. Food and health in Europe: a new 

basis for action // WHO, 2002. 385 p.  

11. Немченко, А. С. Організаційні підходи до зниження споживання 

трансжирів: досвід країн світу / А. С. Немченко, Ю. Є. Куриленко, М. В. 

Подколзіна // Науковий підхід до сфери практичної косметології: актуальні 

питання й тренди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 берез. 

2020 р. – Xарків : НФаУ, 2020. – С. 152.  

12. Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний 

аналіз України та країн ЄС / В. О. Шликова, О. М. Леванда // Демографія та 

соціальна економіка. - 2018. - № 1. - С. 140-152. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2018_1_12 13  

13. Рингач Н. О., Власик Л. Й. Мінімізація факторів ризику неінфекційних 

захворювань: консультування з питань здорового харчування на первинному 

рівні. Україна. Здоров'я нації. 2017. № 3. С. 184-189. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_33  

14. Гросул В.А. Оцінка cтану харчування населення України / В.А. Гросул, 

С.О. Зубков, Н.І. Єсінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. М.В. Чорна. – Харків: ХДУХТ, 

2020. – Вип. 1 (31). – С. 125-137.  

15. Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний 

аналіз України та країн ЄС / В. О. Шликова, О. М. Леванда // Демографія та 

соціальна економіка. - 2018. - № 1. - С. 140-152. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2018_1_12 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2018_1_12%2013
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_33


 

 

 

 

 

 

Тестові запитання по темі 

 (вірна відповідь А) 

1. Яка дієта рекомендується при закрепах? 

A.   № 10 

B.   № 3; 

C.   № 2; 

D.  № 5; 

E.  № 4; 

2. Яка дієта призначається при захворюваннях печінки і при хворобі? 

A.   № 3; 

B.   № 1; 

C.   № 5; 

D.   № 3; 

E.   № 4; 

3. Яка дієта призначається при захворюванні нервової системи? 

A.   № 12; 

B.   № 4; 

C.   № 6; 

D.   № 13; 

E.   № 10; 

 

4. Яка дієта призначається при інфекційних захворюваннях в гострий період? 

A.   № 13; 

B.   № 3; 



C.   № 5; 

D.   № 13; 

E.   № 12; 

5. Який стіл призначається при холециститах в стадії загострення? 

A.   № 5а; 

B.   № 2; 

C.   № 3; 

D.   № 7а 

E.   № 13; 

6. Хворим із серцево-судинною патологією призначається дієта: 

A.   № 10; 

B.   № 11; 

C.   № 1;  

D.   № 13; 

E.   № 9; 

7. Яка дієта призначається при ентероколітах з профузними поносами? 

A.   № 4; 

B.   № 2; 

C.   № 5; 

D.   № 15; 

E.   № 13; 

8. Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною 

цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі:   

A.   № 11; 

B.   № 1;   

C.   № 5;   

D.   № 9;   

E.   № 4; 



9. Пацієнтці  з діагнозом: ожиріння ІІ ст., яке не пов’язане із захворюваннями 

серцево-судинної та ендокринної.Дотримання якої дієти буде контролювати 

медична сестра? 

A.   № 8; 

B.   № 11;     

C.   № 10;  

D.   № 6; 

E.   № 15; 

  10. Пацієнт, знаходиться на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з 

діагнозом: хронічний гастрит із секреторною недостатністю. Дотримання якої 

дієти повинна контролювати палатна медсестра? 

A.  № 2; 

B.  № 1; 

C.  № 3; 

D.   № 6; 

E.   № 8; 

11.  Якій з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту 

хворих з гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12 – палої 

кишки? 

     A. Вершки 

     B. Дієтична сметана 

     C. Слабкий (одноденний) кефір 

     D. Симбівіт 

     E. Кумис 

12. У пацієнта, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив дієту № 

10. Які рекомендації щодо дієти:  



A.   Зменшити кількість вживання солі і рідини 

B.   Не вживати смаженого  

C.   Їжу перед вживанням подрібнювати 

D.   Уникати бобових 

E.    Не вживати цукор 

13. Пацієнту призначена дієта №2. Мета призначеної дієти: 

A.   Нормалізація секреторної і моторної функції шлунка. 

B.   Відновлення порушеної функції кровообігу.   

C.   Нормалізація моторної функції кишечника. 

D.   Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності    

E.   Нормалізація обміну пуринів 

14. Пацієнту, що страждає на хронічний холецистит, лікар призначив дієту № 5. 

Мета дієти: 

A.   Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, 

покращення жовчовиділення   

B.   Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності    

C.   Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу 

D.   Відновлення порушеної функції кровообігу.   

E.   Нормалізація моторної функції кишечника. 

15.  Пацієнт яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. 

Яка мета даної дієти? 

A.   Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки 

травного каналу 

B.   Нормалізація секретної та моторної функції кишечнику   

C.   Нормалізація обміну пуринів 

D.   Нормалізація моторної функції кишечника. 

E.   Відновлення порушеної функції кровообігу.   

16. Стіл № 15 призначають: 

A.   Різні захворювання при відсутності показань до призначення спеціальної 

дієти.  



B.   При туберкульозі легень; 

C.   При захворюваннях печінки; 

D.   Ішемічна хвороба серця. 

E.   Виразкова хвороба шлунка. 

17. Якій сік порекомендуєте включити в комплексну медикаментозно- дієтичну 

терапію хворим з виразковою хворобою шлунку або 12 – палої кишки з 

низькою або нульовою кислотністю шлункового соку з метою прискорення 

загоєння виразкового дефекту? 

     A. Капустяний, капустяно – моркв’яний 

    B. Яблучний, березово – яблучний 

    C. Гарбузовий 

    D. Картопляний, картопляно – моркв’яний 

    E. Селери, петрушки 

18. Пацієнтка, що дотримується дієти № 7, за добу може спожити солі? 

A.   6-7 г; 

B.   5-10 г; 

C.   2-4 г; 

D.   1-5 г; 

E.    4-7 г; 

19. При якому захворюванні призначають висококалорійну їжу, посилене 

харчування, збагачене білком?    

A.   Туберкульоз.   

B.   Ішемічна хвороба серця.  

C.   Виразкова хвороба шлунка. 

D.   При захворюваннях печінки; 

E.    При туберкульозі легень; 



20. У пацієнта гарячка протягом кількох днів. Він переважно вживає суху їжу, 

мало рідини. Яка можлива проблема може виникнути у пацієнта? 

A.   Закреп   

B.   Пронос   

C.   Анорексія 

D.   Діарея 

E.   Гастрит 

 


