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Вступ. Особливості догляду за хворими хірургічного та 

травматологічного профілю пов'язані з тим, що функції органів і систем 

зазнають зміни не тільки через вогнище захворювання або травми, але через 

результати загального знеболювання (наркозу), операції, наявності рани. Перед 

медичним працівником стоїть важливе завдання – створення найкращих умов 

для одужання, попередження ускладнень, які можуть бути пов'язані і з 

захворюванням, і з особливостями методів лікування. 

 

Розділ 1. Догляд за хворими – загальні положення 

Догляд за хворими, гіпургія (hypurgia), – це комплекс заходів, які 

спрямовані на полегшення стану хворого і забезпечення успіху лікування. 

Догляд за хворими передбачає наступні заходи:  

1) створення гігієнічного оточення навколо хворого;  

2) виконання призначень лікаря;  

3) проведення різноманітних лікувальних процедур (постановка банок, 

накладення гірчичників, ін'єкції);  

4) надання допомоги при їжі, різних фізіологічних відправленнях;  

5) профілактика ускладнень, що можуть розвитися при незадовільному 

догляді за важкохворими (пролежнів, гіпостатичної пневмонії й ін.);  

6) проведення діагностичних маніпуляцій (збирання сечі, калу, 

дуоденального чи шлункового вмісту);  

7) спостереження за функцією всіх органів і систем організму;  



8) надання першої (долікарської) допомоги (промивання шлунка, 

допомога вчасно блювоти, непритомності, штучна вентиляція легень, непрямий 

масаж серця й ін.);  

9) полегшення страждань хворого, заспокоєння, підбадьорення, підтримка 

віри у видужання;  

10) ведення медичної документації.  

Таким чином, поняття «лікування» і «догляд за хворим» не слід 

розмежовувати, тому що вони доповнюють одне одного і спрямовані на 

рішення однієї мети. Відтак, медичні працівники, насамперед, повинні знати 

анатомію і фізіологію людини, основні механізми розвитку патологічних 

процесів в організмі, їх перебіг, можливі ускладнення, дію тієї чи іншої 

процедури (банки, п'явки, гірчичники, компреси й ін.), особливості особистої 

гігієни важко хворого, а також володіти наступними навичками:  

 - визначити нескладні фізіологічні показники, які свідчать про стан 

хворого (пульс, артеріальний тиск, частоту подих і т.д.); 

 - виявити патологічні ознаки будь-якої хвороби (задишку, набряки, 

раптову блідість, порушення дихання, серцевої діяльності, порушення діурезу і 

дефекації); 

 - вміти виконувати різні гігієнічні процедури; 

 - швидко і кваліфіковано здійснити екстрену медичну допомогу; 

 - виконати будь-які найпростіші маніпуляції: поміняти натільну і 

постільну білизну, подати судно, поставити банки, прикласти п'явки, зробити 

ін'єкцію і ін.  

Хоча основна частина конкретної діяльності по догляду лягає на 

медичних сестер і санітарок, якість цієї роботи прямо залежить від підготовки 

лікарів – від знання ними сутності і розуміння задач догляду за хворими. 

Надзвичайно важливими є деонтологічні аспекти, у плані виховання 

майбутнього лікаря із самого початку навчання. Ніякий догляд не може бути 

успішним без обов'язкового деонтологічного доповнення, тобто предметна 

практична діяльність повинна бути доповнена позитивним моральним впливом. 



Причому, найяскравіше значення деонтології виявляється саме при догляді за 

хірургічними хворими, через особливості хірургічного методу лікування, 

пов'язание з його агресивністю і травматизацією пацієнтів. Сучасна клінічна 

медицина така, що бездоганне володіння прийомами та навичками догляду 

необхідне будь-якому медичному працівнику, у тому числі й лікарю, незалежно 

від профілю і спеціалізації стаціонару, в якому він працює. Все різноманіття 

клінічної медичної діяльності зводиться до трьох основних напрямків: 

діагностики, профілактики та лікування захворювань. Догляд за хворими, не 

вкладаючись повністю у жодне з цих напрямків, являє собою досить своєрідну 

діяльність, що одночасно відноситься й до профілактичної діяльності, причому 

у більшому ступені – до другого. 

Розділ 2. Догляд за хворими в хірургії 

Особливості догляду за хірургічним хворим визначаються:  

1) дисфункціями органів та систем організму, що виникають внаслідок 

захворювання (патологічного вогнища);  

2) необхідністю та наслідками проведення знеболювання;  

3) операційною травмою. 

У зв'язку з гострим, динамічним перебігом захворювання та 

специфічними формами лікування (операція) хірургічні хворі потребують у 

процесі догляду за ними підвищеної пильності та відповідальності. Однією з 

особливостей догляду є те, що багато хто з них перебувають на постільному 

режимі, що збільшує навантаження на персонал. Важливе значення при 

хірургічному догляді має передопераційна підготовка та виходжування 

пацієнта після оперативного втручання. Догляд включає також створення для 

хворого сприятливого мікроклімату (світла палата, свіже повітря, зручна і чиста 

постіль, необхідний мінімум побутових предметів). 

Наявність у більшості хірургічних хворих ран (як випадкових, так і 

післяопераційних) робить догляд за ними складним та відповідальним щодо 

дотримання правил асептики. Перебіг хвороби у хірургічних хворих через 

наявність ран потенційно і фактично частіше ускладнюється як інфекцією 



(раневою та загальною), так і кровотечею, шоком, асфіксією, пневмонією, 

розладами функцій кишечнику та шлунка, серцево-судинними порушеннями, 

нудотою та блюванням. 

Догляд за хірургічним хворим вимагає від медсестри уважного 

спостереження за загальними показниками стану (притомність, фізична та 

психічна активність, настрій, наявність чи відсутність болю, колір шкіри, 

температура тіла, частота пульсу та його якість, частота та характер дихання, 

артеріальний тиск, диспепсичні розлади тощо), так і за місцевими проявами 

хвороби та ознаками її ускладнення (стан пов'язки на рані, наявність чи 

відсутність її промокання та характер кольору виділень з рани, біль у ділянці 

рани, стан тканин навколо рани – набряк, припухлості, характер та забарвлення 

випорожнень, сечі та харкотиння тощо). 

Якщо через захворювання хворий не може або йому протипоказане 

годування природним чином, вдаються до штучного живлення, яке може бути 

ентеральним зондовим і парентеральним. Зондове живлення проводять в трьох 

видах: через оро- або назогастральний зонд, через гастростому, через 

єюностому. Зондове живлення дозволяє ввести достатню кількість необхідних 

поживних речовин, компенсувати енергетичні витрати організму і може 

проводитися тривалий час. Необхідною умовою його є відсутність механічних 

перешкод в шлунково-кишковому тракті дистальніше місця введення зонда і 

нормальна моторно-евакуаторна функція кишечника. Штучне ентеральне 

живлення застосовують після травми ротової порожнини, гортані, глотки, 

стравоходу або після операцій на них, після операцій на стравоході та шлунку з 

відновленням безперервності травного тракту, при тонкокишкових норицях, 

при порушенні акту ковтання, при тяжкій черепномозковій травмі з тривалою 

втратою свідомості та інших коматозних станах, при неввидалимих пухлинах 

стравоходу, глотки, що викликають обтурацію просвіту цих органів. Для 

ентерального зондового живлення використовують м'які пластмасові, 

силіконові або гумові трубки із діаметром 3-5 мм. При тривалому знаходженні 

зонда хворі легше переносять назогастральне або назоінтестинальне введення, 



ніж введення зонда через рот. Якщо зонд вводять під час операції, то 

дистальний його кінець встановлюють в початковому відділі тонкої кишки або 

на 20-30 см дистальніше накладеного анастомозу. Полегшує проведення зонда 

наявність на його кінці спеціальної оливи. Зондове живлення здійснюють 

спеціально підібраними сумішами. Склад харчових сумішей наближається до 

збалансованого харчування: 80-100 г білка, 400-500 г вуглеводів, 80-100 г жирів 

та необхідну кількість вітамінів, мікроелементів, мінеральних солей. Поживні 

суміші для ентерального живлення мають бути добре засвоюваними, 

збалансованими по замінних і незамінних чинниках живлення, стійкими при 

зберіганні. Вони повинні легко і швидко готуватися до вживання, мати високий 

ступінь дисперсності та легко проходити через зонд малого діаметру, мати 

високу харчову цінність та енергетичну щільність з розрахунку на 1 мл суміші.  

Догляд за хворими після транспортування з операційної.  

У післяопераційній палаті або в реанімаційному відділенні хворого 

перекладають на ліжко. Здійснюється це також, як і перекладання з 

операційного столу, тільки хворого переміщують з носилок-каталки на ліжко. 

Ліжко попередньо заправляють чистими постільними речами без складок. 

Хворих найчастіше укладають на спину, добре вкривають теплою ковдрою, 

залишаючи відкритими лише обличчя та шию. До ніг хворого прикладають 

теплу грілку, обгорнуту м'якою тканиною (щоб не викликати опіків). Це все 

необхідно зробити для того, щоб хворий зігрівся, оскільки під час операції під 

впливом наркотичних препаратів та міорелаксантів (засобів, що розслабляють 

мускулатуру) у хворих порушується терморегуляція (хворим холодно). Для 

поліпшення забезпечення організму киснем хворому дають дихати зволоженим 

киснем через носовий катетер. Після цього лікар-анестезіолог передає хворого 

до палатного лікаря та палатної медсестри. При цьому звертають увагу на 

наявність у хворого самостійного дихання і стабільної роботи серця (пульс, 

АТ). Крім того, палатна медсестра (студент) разом із хірургом підключають 

дренажні трубки з післяопераційної рани до ємностей або пиловідводних 



пристроїв для збору, до яких виділяються рідини (жовч, гній, ексудат та ін.). На 

область рани кладуть міхур з льодом (обгорнутий пелюшкою) або вантаж. 

Як правило, відразу після операції хворі знаходяться в загальмованому 

стані через пригнічення стану центральної нервової системи (ЦНС) у зв'язку з 

наркозом. Тому після укладання в ліжко вони засинають і сплять протягом 2-4 

годин. Перші 2 години хворі лежать на спині (допускається лежання на правому 

боці) горизонтально або зі злегка опущеним головним кінцем без подушки. 

Таке положення забезпечує поліпшення кровопостачання життєво важливих 

органів (головного мозку і серця) та служить одним із заходів профілактики 

гіпоксії (нестачі кисню цих органів), а також розвитку серцево-судинної 

недостатності. Через 2 години головний кінець ліжка піднімають або під голову 

хворому кладуть подушку. У подальшому хворий повинен лежати з піднятим 

головним кінцем ліжка на 30-35°. Такий стан полегшує роботу серця та легенів, 

сприяє відтоку ексудату в плевральній порожнині або черевній порожнині в 

пологі місця, звідки він буде виходити через дренажі назовні. 

Деяким хворим відразу ж після операції створюють високе становище 

тулуба. Зазвичай це хворі після операцій на щитовидній залозі, легенях, а також 

після інших операцій при наявності декомпенсації серцевої діяльності. 

За хворими у перші години після операції повинно бути організовано 

ретельне спостереження у зв'язку з можливістю життєво небезпечних для 

хворого ускладнень з боку дихальної та серцево-судинної систем. З боку 

дихальної системи – це зупинка дихання, асфіксія (ядуха) у зв'язку із 

западінням язика або післяопераційною блювотою. Тому студент повинен 

спостерігати за дихальними рухами грудної клітини, характером дихання, 

кольором шкірних покривів та слизових, а також чи не з'являються у хворого 

нудота і блювота. 

Зупинка дихання проявляється відсутністю дихальних рухів грудної 

клітки, появою синюшности шкірних покривів і слизових, частого пульсу. 

При зупинці дихання необхідно по сигналізації викликати лікаря-

реаніаматолога і чергового хірурга та негайно почати робити штучне дихання 



типу «рот в рот» або «рот в ніс». Після приходу лікаря-реаніматолога або 

чергового хірурга вони забезпечать штучне дихання. Студент і палатна 

медсестра повинні бездоганно виконувати їх розпорядження. 

Западання язика проявляється клекотінням диханням на вдиху типу 

хропіння. Вона зумовлена розслабленням м'язів кореня язика. У цих випадках 

необхідно відразу ж висунути нижню щелепу трохи вперед. Для цього великі 

пальці обох кистей поставити для упору на верхню щелепу в області верхньої 

губи, а трьома пальцями кожної кисті натиснути до себе на верхні гілки 

нижньої щелепи вище її кута. Викликати чергового хірурга і ввести в ротову 

порожнину повітропровід. 

Асфіксія у зв'язку з післяопераційною блювотою обумовлена 

потраплянням блювотних мас до дихальних шляхів. Це стає можливим при 

положенні голови голілиць, коли голова під час блювоти повернута набік. 

Тому, з метою профілактики потрапляння блювотних мас у дихальні шляхи, 

треба заздалегідь, або при позивах на блювоту, голову повернути набік. Для 

цього, стоячи зі сторони голови хворого, обома долонями взяти хворого за 

щоки та повернути набік. Для збору блювотних мас підставити лоток або 

складену кілька разів пелюшку. Після блювоти дати хворому прополоскати 

ротову порожнину водою, витерти обличчя. Попадання блювотних мас в 

дихальні шляхи проявиться нападом кашлю, синюшностью шкіри і слизових 

оболонок, що призведе до клекоту дихання. У цих випадках сестра повинна 

повернути голову хворого набік, по сигналізації викликати чергового хірурга та 

лікаря-реаніматолога.  

Спостереження та догляд за серцево-судинною системою. 

Спостереження за функцією серцево-судинної системи починається відразу ж 

після закінчення операції. Воно полягає в періодичному дослідженні пульсу та 

АТ, визначенні кольору шкіри і слизових. Крім того, в післяопераційній палаті 

необхідне спостереження за внутрішньовенними інфузіями. Найбільш частим 

ускладненням з боку серцево-судинної системи є розвиток гострої серцево-

судинної недостатності. Клінічно гостра серцево-судинна недостатність 



проявляється у вигляді колапсу: різкої блідості шкірних покривів і слизових, 

ціанозом губ та носогубного трикутника, появою холодного поту, поверхневого 

дихання, затуманеної свідомості, прискореного пульсу (слабкого наповнення і 

напруги), зниженням артеріального тиску. Згодом може спостерігатися 

ниткоподібний пульс, аж до зникнення його на периферичних артеріях та 

зупинки серця (асистолія). При виявленні у хворого ознак гострої серцево-

судинної недостатності сестра повинна негайно викликати лікаря і чітко 

виконувати всі його розпорядження та призначення. 

Спостереження і догляд за травною системою. У спостереженні та 

догляді за травною системою дуже важлива профілактика ускладнень. 

Найбільш частим ускладненням є післяопераційна блювота. Її розвиток може 

бути обумовлений зниженням гальмівного дії ЦНС на шлунок у зв'язку із 

залишковою дією наркозу, подразнюючою дією наркотичних речовин на 

слизову шлунка, підвищенням активності вагуса та ін. Тому в перші години 

після операції студент повинен бути насторожений щодо післяопераційної 

блювоти та уважно спостерігати за хворим. У разі виникнення блювоти надати 

йому допомогу, як зазначалося вище, доповісти лікареві й нікуди від хворого не 

відлучатися. 

Спостереження і догляд за сечовидільною системою. Як правило, у 

перші 3-4 години після операції у хворих з'являється потреба в сечовипусканні. 

Основна частина пацієнтів мочиться самостійно. Однак певна кількість хворих 

при наявності позивів на сечовипускання не можуть помочитися самостійно. 

Найбільш частими причинами таких станів є спазм сфінктера сечового міхура у 

результаті болю, психо-емоційної напруги, застосування наркотичних 

анальгетиків, похідних морфію (морфін, омнопон), пригніченого стану ЦНС у 

зв'язку з наркозом, шоком і т.д. У окремих хворих можуть бути слабкі позиви 

на акт сечовипускання. Якщо такі стани спостерігаються у хворого в перші 

години після операції, то треба виконати катетеризацію сечового міхура, так як 

застосування інших засобів неефективне через пригніченого стану ЦНС. Слід 

завжди пам'ятати, що при позивах на сечовипускання хворий обов'язково 



повинен помочитися, і ні в якій мірі не допускати переповнення сечового 

міхура. 

Спостереження і догляд за функцією сечовиділення в перші години після 

операції зводиться до своєчасного забезпечення хворих ємностями для збору 

сечі (качкою або підкладним судном), спорожнення їх та обробці гарячою 

водою з миючими засобами, визначення кольору, запаху та обсягу сечі при 

кожному сечовипусканні, частоти сечовипусканн, а також кількості сечі, 

виділеної хворим до наступного ранку. Для цього на окремому аркуші 

вказується прізвище та ініціали хворого, час сечовипускання і кількість 

виділеної сечі. Всі ці дані студент повинен передати черговому персоналу 

(лікарю або палатній медсестрі). 

Спостереження і догляд за післяопераційною раною та дренажами. 

Спостереження і догляд за післяопераційною раною зводиться до періодичного 

огляду пов'язки і дренажів (дренажні трубки повинні бути завжди прохідні), 

зміні ємностей або спорожнення їх по мірі наповнення рідиною, а також 

спостереження за характером рідини, що виділяється по дренажу, та підрахунку 

її кількості. Слід мати на увазі, що після операції може виникнути кровотеча з 

операційної рани або в порожнині організму: черевну, плевральну та ін. Якщо 

кровотеча виникає з рани, то пов'язка буде рясно промокати червоною кров'ю 

або кров буде надходити по дренажу з рани. Якщо кровотеча відбувається в 

черевну або плевральну порожнину, то кров буде надходити з дренажу черевної 

або плевральної порожнини. Якщо кровотеча відбувається в сечовий міхур, то 

кров буде виходити з сечею або за встановленими туди дренажам.  

При кровотечі в просвіт шлунково-кишкового тракту у хворих 

спостерігаються такі симптоми:  

а) при кровотечі в шлунок та 12-палу кишки – кривава блювота або 

блювота типу "кавової гущі", або кров тече по назогастральному зонду, в 

подальшому з'являється чорний, стілець;  



б) при кровотечі в товстий кишечник – з прямої кишки буде витікати 

червона кров або домішки червоної крові в калі, а також можуть бути згустки 

крові, якщо джерело кровотечі розташоване близько до прямої кишки;  

в) при сильній кровотечі в тонку кишку  спостерігається частий стілець.  

Спільними ознаками при таких кровотечах будуть слабкість, 

запаморочення, холодний липкий піт, блідість шкірних покривів та слизових, 

прискорений, м'який пульс, зниження артеріального тиску. У всіх випадках, 

коли палатна медсестра виявила ознаки кровотечі з шлунково-кишкового 

тракту, вона повинна негайно доповісти про це лікарю. Лікування кровотеч 

входить в компетенцію лікаря-хірурга.  

Догляд за хворим у ранньому та пізньому післяопераційному періоді. 

Спостереження та догляд за хворими в ранньому та пізньому 

післяопераційному періоді зводиться до забезпечення адекватної 

функціональної активності і попередження ускладнень з боку всіх систем 

організму: дихальної, травної, серцево-судинної, сечовидільної, нервової, а 

також створення оптимальних умов для загоєння і регенерації в зоні операції та 

у післяопераційній рані. 

Особливу увагу у даного контингенту хворих повинно бути направлено, 

перш за все, на прискорення процесів регенерації і попередження розвитку 

інфекції. 

Рана є вхідними воротами, через які у внутрішнє середовище організму 

можуть проникати гноєтворні мікроорганізми. При всіх діях середнього і 

молодшого медичного персоналу в процесі догляду за хворим повинні строго 

дотримуватися принципів асептики. 

Дії лікаря і медичної сестри важко розділити на маніпуляції по догляду за 

хворим та лікувальні процедури, оскільки багато заходів по догляду за хворим 

мають лікувальне значення, лікувальні процедури служать невід'ємним 

компонентом догляду за хворим. 

Нервово-психічний статус. Підвищена нервова збудливість, можливість 

розвитку або наявність больового синдрому, післяопераційних парезів і 



паралічів, ймовірність розвитку психозів вимагають великої уваги до нервово-

психічних станів хірургічного хворого вже в передопераційному періоді. 

Важливе значення мають роз'яснювальні бесіди з хворим; у ряді випадків 

доцільно продемонструвати одужання пацієнта, який благополучно переніс 

подібне хірургічне втручання або людину, якій давно зробили аналогічну 

операцію та вона відчуває себе добре. 

Порушення функцій серцево-судинної системи та анемія, викликані 

крововтратою й іншими причинами, нерідко відзначаються у хірургічних 

хворих. Вони можуть привести до зниження артеріального тиску, включаючи 

колапс. 

Тривалий постільний режим, мала рухливість та великі операції, що 

супроводжуються пошкодженням кровоносних судин з утворенням численних 

тромбів, створюють умови для розвитку життєзагрожуючих тромбозів та 

емболій. Часто спостерігається наростаюча анемія, яка зазвичай 

супроводжується гіпокією: з'являється блідість, ціаноз і т.д. 

Функції органів дихання зазнають у післяопераційному періоді зміни, які 

особливо виражені при торакальних та абдомінальних операціях. 

Больовий синдром в області оперативного втручання зазвичай 

супроводжується обмеженням дихальних рухів, зменшенням легеневої 

вентиляції з розвитком гіпоксемії. Мала рухливість хворих, особливо в 

положенні на спині веде до венозного застою в легенях, порушення 

відходження мокроти, яка накопичується в бронхах та сприяє розвитку 

гіпостатичної післяопераційної пневмонії. Виникає реальна небезпека розвитку 

тромбоемболії гілок легеневої артерії. 

Хворих із ризиком легеневих ускладнень краще укладати на 

функціональне ліжко. Лікар та медична сестра повинні навчити пацієнта 

глибоко дихати, відкашлюватися, стежити, щоб він лежав у ліжку з піднесеним 

становищем головного кінця тулуба. 

Слід пам'ятати, що в більшості випадків післяопераційна пневмонія є 

результатом недостатньої ефективності догляду за хворими! 



Функції органів травлення в тій чи іншій мірі порушуються у багатьох 

післяопераційних хворих, особливо після операцій на органах черевної 

порожнини, що супроводжується втратою апетиту, проносами або парезом 

кишечника та ін. Для нормалізації функцій слинних залоз необхідна регулярна і 

ретельна санація порожнини рота. 

Особливістю догляду за раною у даного контингенту хворих повинно 

бути направлено, перш за все, на прискорення процесів регенерації та 

попередження розвитку інфекції. Рана є вхідними воротами, через які у 

внутрішнє середовище організму можуть проникати гноєтворні мікроорганізми. 

При всіх діях медичний персонал у процесі догляду за хворими повінен 

строго дотримуватись принципів асептики. 

Дії лікаря та медичної сестри важко розділити на маніпуляції по догляду 

за хворими й лікувальні процедури, оскільки багато заходів по догляду за 

хворими мають лікувальне значення, а лікувальні процедури службовців 

невід'ємнім компонентом догляду за хворими. 

Розділ 3. Догляд за хворими в травматології 

Щоб правильно доглядати за травматологічними хворими, лікар і сестра 

повинні знати десмургію, гіпсову техніку, різні апарати і пристосування, які 

застосовуються для лікування цих хворих. Значна частина травматологічних 

хворих тривалий час знаходиться на постільному режимі. Необхідність 

дотримуватися постільного режиму гнітюче діє на психіку хворого, може 

привести до важких психологічних станів. Завдання сестри – встановити 

повноцінний контакт із хворим і зуміти нейтралізувати ці стани, підтримуючи в 

ньому почуття оптимізму, допомогти хворому звикнути до свого становища, 

усвідомити його необхідність і мобілізувати сили на боротьбу з недугою. 

Вимушене положення хворого призводить також до важких фізичних наслідків. 

Одним з ускладнень є застійні явища в легенях, які пов'язані з обмеженням 

екскурсій грудної клітки. Вони можуть привести до застійних пневмоній. Щоб 

попередити це ускладнення, хворим необхідно займатися дихальною 

гімнастикою. Найпростіші прийоми дихальної гімнастики – глибокий вдих 



через ніс, деяка затримка дихання та поступовий видих через рот. Дихальну 

гімнастику можна посилювати рухами рук, якщо вони не пошкоджені: на вдиху 

руки піднімають вгору, на видиху опускають. Довге лежання призводить до 

атрофії м'язів, погіршення діяльності шлунково-кишкового тракту та інших 

органів. Щоб уникнути цих явищ, потрібно проводити лікувальну гімнастику з 

перших днів після травми. Активні рухи пошкодженої кінцівки попереджають 

атрофію м'язів, остеопороз кісток, зморщування зв'язкового апарату. Вони 

покращують кровообіг і лімфообіг, прискорюють процес кісткоутворення. 

Якщо кінцівка імобілізована, необхідно, не змінюючи її положення, виконувати 

активне скорочення і розслаблення м'язів. Лікувальна фізкультура нормалізує 

процеси збудження та гальмування в корі головного мозку, покращує обмін 

речовин, кровообіг, дихання, сприяє поліпшенню психічного стану хворого, так 

як дає йому можливість проявити активні зусилля, спрямовані на подолання 

важкого стану. Протипоказанням до лікувальної фізкультури може бути важкий 

загальний стан хворого, висока температура, гострий запальний процес. Для 

розробки рухів в суглобах, крім загальних лікувальних справ, призначають 

механотерапію, яка проводиться за допомогою спеціальних апаратів. Важливу 

роль в лікуванні травматологічних хворих грають фізіотерапевтичні заходи. 

Вони сприяють зменшенню болю, набряклості, прискорюють утворення 

кісткової мозолі. У цих же цілях застосовують масаж, який виконується в 

напрямку від периферії до центру так, щоб хворий не відчував болю. Масаж 

протипоказаний в ранньому періоді рани, а також при наявності інфекції 

(фурункульоз, дерматит, екзема). 

Догляд за хворими з гіпсовою пов'язкою. Особливо уважного 

спостереження вимагають хворі в першу добу після накладення пов'язки. Якщо 

пов'язка занадто туга, у хворого з'являється біль в кінцівках, ціаноз, 

збільшується набряк, оніміння пальців. В цьому випадку необхідно розрізати 

пов'язку і тимчасово зміцнити її бинтом. Потрібно стежити за тим, щоб пов'язка 

не забруднювалась під час сечовипускання і дефекації. 



Догляд за хворими при лікуванні переломів витяжкою. При лікуванні 

цим методом хворий має набагато більше можливостей для занять лікувальною 

фізкультурою. Особливу увагу при цьому слід приділяти виконанню активних 

рухів здоровою кінцівкою, що сприяє рефлекторному посиленню кровообігу в 

пошкодженій кінцівці та призводить до швидкої консолідації перелому. З 

перших же днів після травми рекомендується активне скорочення м'язів стегна, 

рух надколінника ("грати чашкою"), треба виробляти руху в гомілковостопному 

суглобі і міжфалангових суглобах. Слід щодня оглядати зону введення спиці. 

Для профілактики загноєння рекомендується вставляти просочені спиртом 

марлеві кульки між фіксаторами спиці та шкірою. Якщо загноєння настає, 

спицю видаляють і вдаються до іншого методу лікування. Хворий повинен 

знаходитися на скелетному витягненні не більше 4 тижнів. Після закінчення 

цього терміну накладають гіпсову пов'язку. 

Догляд за хворими при лікуванні оперативним методом. В основі 

догляду – той же принцип, що і при будь-якому оперативному втручанні: не 

допустити загоєння зони оперативного втручання. Для цього необхідно 

ретельно стежити за пов'язкою (при промоканні її кров'ю накладають нову). З 

перших днів хворому необхідно проводити лікувальну гімнастику. 

Догляд за хворими з ушкодженнями хребта. Ці хворі особливо 

потребують дбайливого і правильного догляду, який значно підвищує шанси на 

те, що згодом пацієнт стане на ноги та зможе пересуватися, користуючись 

ортопедичними апаратами. Дуже важливо також, щоб хворий придбав в лікарні 

навички самообслуговування, так як це значно полегшить його адаптацію після 

виходу з лікарні. При лікуванні переломів за допомогою гіпсового корсета, 

який накладається на тривалий час, слід щодня для профілактики пролежнів 

протирати шкіру під корсетом камфорним маслом. Хворі активно виконують 

фізичні справи для верхніх і нижніх кінцівок. При використанні методу 

функціонального лікування, розрахованого на створення "м'язового корсету", 

лікувальна гімнастика набуває особливо важливу роль. У перші дні 

рекомендуються невеликі рухи головою, верхніми і нижніми кінцівками, 



дихальна гімнастика. Через 7-10 днів хворі виконують невеликі рухи головою, 

верхніми і нижніми кінцівками з більш сильною м'язовою напругою. На 18-20 

добу хворий обережно перевертається на живіт, потім приймає позу "ластівки", 

піднімаючи голову і кінцівки вгору, напружуючи спинні м'язи. До кінця 

другого місяця  хворий повинен так виконувати цю вправу, щоб упор був 

тільки на живіт при піднятих голові, руках і ногах. Заняття потрібно проводити 

по 5-10 хвилин, а в подальшому по 20-30 хвилин. Вставати дозволяється через 2 

місяці, але при цьому хворий не повинен нагинатися. Сідати можна через 4 

місяці. При ускладнених переломах хребта приділяти особливу увагу 

профілактиці пролежнів. 

Розділ 4. Основи десмургіі 

Десмургія – розділ хірургії, який вивчає види пов'язок, покази та 

протипокази до застосування та способи їх накладання. Кожна перев'язка 

включає п'ять етапів:  

1) зняття старої пов'язки і туалет шкіри; виконання маніпуляцій в рані;  

2) захист шкіри від виділень з рани; накладення нової пов'язки;  

3) фіксація пов'язки. 

Існуюче різноманіття пов'язок вимагає класифікації для кращого 

розуміння їх призначення.  

Класифікація пов'язок 

По виду застосовуваного матеріалу:  

 М'які: а) бинтові;б) безбинтові (клейові, косиночні, пращевидні, 

лейкопластирні Т-подібні, з покриттям); 

 Тверді (шинні, крохмальні, гіпсові). 

Залежно від мети: 

 Раньові пов'язки: а) сорбційні; б) захисні; в) активовані лікарськими 

препаратами; г) атравматичні (сприяють загоєнню ран і захищають 

від висихання і механічного подразнення);  

 Фіксуючі – призначені для фіксації перев'язувального матеріалу на 

рані;  



 Пов'язки, що тиснуть – створюють постійний тиск на яку-небудь 

ділянку тіла (для зупинки кровотечі);  

 Оклюзійні (герметичні пов'язки – перешкоджають проникненню 

повітря в плевральну порожнину ззовні і порушення акту дихання;  

 Компресійні – призначені для поліпшення венозного відтоку крові з 

нижніх кінцівок;  

 Іммобілізуючі пов'язки; а) транспортні; б) лікувальні (забезпечують 

нерухомість пошкодженої частини тіла);  

 Коригуючі пов'язки – виправляють неправильне положення якої-

небудь частини тіла.  

До м'яких відносяться пов'язки, накладені за допомогою бинта, марлі, 

еластичного, сітчасто-трубчастого бинтів, бавовняної тканини. М'які пов'язки 

різноманітні. Найбільш часто пов'язки накладають для утримання 

перев'язувального матеріалу (марлі, вати) і лікарських речовин в рані, а також 

для проведення іммобілізації на період транспортування постраждалого до 

лікувального закладу. Найчастіше для накладання м'яких пов'язок 

використовуються бинти. Рідше інші засоби (безбинтові) – клейова, косиночна, 

пращевидна, Т-подібна, контурні пов'язки, сітчато-трубчасті бинти. У жорстких 

пов'язках використовують твердий матеріал (дерево, метал) або матеріал, 

здатний тверднути: гіпс, спеціальні пластмаси і крохмаль, клей та ін.  Найбільш 

часто в десмургії пов'язки використовуються з метою фіксації 

перев'язувального матеріалу в рані для створення оптимальних умов загоєння 

тканин. Необхідно чітко розуміти різницю між перев'язувальним матеріалом і 

способами його фіксації. 

Перев'язувальний матеріал і ранові пов'язки. Перев'язувальний 

матеріал, застосовуваний під час операцій і для перев'язок, повинен відповідати 

таким вимогам:  

1) бути біологічно і хімічно інтактним;  

2) володіти капілярністью і доброю гігроскопічністю;  



3) бути мінімально сипучим, м'яким, еластичним, не травмувати м'які 

тканини, легко стерилізувати і не втрачати при цьому своїх якостей, 

бути дешевим у виробництві.  

За властивостями сучасні перев'язувальні матеріали поділяються на: 

сорбційні, захисні, активовані лікарськими препаратами, атравматичні. 

Класичними сорбентами, що знайшли широке застосування, є целюлоза та її 

похідні – вата, марля, лігнін. Найбільш поширеним перев'язувальним 

матеріалом, що широко використовується в хірургічній практиці, є марля. 

Медична вибілена гігроскопічна марля може бути двох видів – чиста бавовняна 

і з домішкою віскози. Різниця полягає в тому, що марля з домішкою віскози 

змочується в 10 разів повільніше бавовняної марлі, проте на ній гірше 

сорбуються лікарські речовини, а багаторазове прання знижує її сорбційну 

здатність. Перевагою гігроскопічної марлі є її висока вологоємкість. З неї 

виготовляють великі і малі серветки, тампони, турунди, кульки і бинти, ватно-

марлеві медичні пов'язки, перев'язувальні пакети. Дуже цінним 

перев'язувальним матеріалом є той, що готується з бавовни вата, яка буває двох 

видів – проста  і гігроскопічна. Остання має високу всмоктувальну здатністю. 

Проста вата не гігроскопічна і застосовується в хірургії як м'яка підкладка, 

наприклад при накладенні шин, гіпсових пов'язок, а також як матеріал, що 

затримує тепло (зігріваючі компреси і ін.). Недоліком вати є її відносна 

дорожнеча. Дешевим перев'язувальним матеріалом, який до того ж має вельми 

високі всмоктувальні властивості, є лігнін – особливим чином оброблена 

деревина хвойних порід дерев, що випускається у вигляді пластів тонкого 

гофрованого паперу. У зв'язку з малою еластичністю і міцністю, а також 

недостатньою популяризацією його серед медичних працівників лігнін не 

знайшов широкого застосування. Взагалі в якості перев'язувального матеріалу в 

екстремальних умовах з успіхом можна використовувати будь-яку, але 

абсолютно чисту ганчірку. Однак абсолютно неприпустимо використовувати 

для зазначених цілей тканини зі штучного волокна.  

Правила накладання бинтових пов'язок 



1. Хворому надають зручне положення, за якого є вільний доступ з усіх 

боків до поверхні, що мають бинтувати. Хворого треба укласти на 

перев'язочний стіл, незалежно від локалізації рани. Бажано, щоб хворий не 

бачив своєї рани (вигляд рани може викликати негативні емоції і травмувати 

психіку), перев'язування інших хворих та скривавленого перев'язочного 

матеріалу. 

2. Ділянка тіла, яку бинтуватимуть, має бути нерухомою. Їй надають 

середньофізіологічне (врівноваження тонусу і максимальне розслаблення 

м'язів-антогоністів) або функціонально вигідне (дозволяє користуватись 

ділянкою тіла при обмеженій функції, наприклад повне розгинання у колінному 

суглобі при його анкілозі) положення. Для верхньої кінцівки 

середньофізіологічне положення – відведення в бік і вперед під кутом 20-30°, 

згинання в ліктьвому суглобі – 90°, передпліччя в положенні між пронацією і 

супінацією, згинання у променевозап'ясному суглобі – 135°, кисть злегка 

зігнута з протиставленням І і V пальців. Для нижньої кінцівки 

середньофізіологічне положення – відведення 30°, згинання в кульшовому і 

колінному суглобах – 145°, в гомілковостопному – 90°. Якщо хворий 

неспроможний утримувати бинтовану ділянку тіла в потрібному положенні – це 

здійснює помічник. 

3. Той, хто накладає пов'язку, стає обличчям до хворого і весь час стежить 

за виразом його обличчя, а після накладання пов'язки запитує, чи не відчуває 

він будь-яких незручностей. 

4. Головку бинта беруть у праву руку, а кінець – у ліву. Спинка бинта має 

бути обернена до бинтової поверхні, а черевце – назовні. У бинтуванні мають 

брати участь обидві руки: одна розгортає бинт, а інша – моделює пов'язку. 

5. Закріплюють кінець бинта вище, або нижче від ділянки ушкодження 

двома-трьома коловими ходами, накладеними щільніше, ніж інші ділянки 

пов'язки. 

6. Бинтують в одному напрямку зліва направо, знизу догори, планомірно 

покриваючи всю бинтовану поверхню. Кожний наступний тур має перекривати 



попередній на 1/3-1/2 його ширини. Смужка бинта має рівномірно прилягати до 

бинтованої поверхні, не утворюючи складок і випинань, а при накладанні 

закріплюючої пов'язки, не створювати компресії. Враховуючи це, головку 

бинта треба розкривати по бинтованій поверхні, не відходячи від неї. 

7. Кінець бинта після накладання пов'язки закріплюють у тій самій 

ділянці, де закріплюється і його початок, а іноді в другому кінці, щоб вузол за 

місцем розміщення не відповідав локалізації патологічного вогнища і не 

спричинював занепокоєння хворому. Закріплюють кінець бинта в наступний 

спосіб: 

 розрізаний або розірваний кінець бинта обводять навколо бинтованої 

ділянки тіла і зав'язують вузлом – у такий спосіб, звичайно, закріплюють 

кінці бинта на ділянках невеликого діаметра; 

 початок бинта залишають незакритим до кінця накладання пов'язки, 

потім кінець бинта доводять до початку і в кінці зав'язують вузлом; 

 кінець бинта фіксують до одного з прилеглих турів; 

 кінець бинта підшивають або прикріплюють до попередніх турів 

булавкою. 

8. Пов'язка має міцно утримувати перев'язувальний матеріал і не 

порушувати кровопостачання і (по можливості) рухів. Після накладання 

пов'язки необхідно звернути увагу на забарвлення шкіри і пульсацію 

периферичних артерій. 

 

  



Тестові запитання по темі 

1. У чому полягає основне призначення функціонального ліжка? А. Дозволяє 

надати хворому найбільш вигідне і зручне для нього положення. Б. Його можна 

легко і швидко пересувати. В. Полегшує медперсоналу виконання їхніх 

функцій з лікування та догляду. Г. Профілактика пролежнів. Д. Профілактика 

формування тромбоутворення в периферичних судинах. вірна відповідьА 

2. Чи можуть виникати пролежні при вимушеному сидячому положенні 

хворих? А. Не можуть, оскільки пролежні утворюються тільки при положенні 

хворого на спині, на животі або на боці.Б. Можуть в області сідничних горбів.  

В. Не можуть, оскільки при сидячому положенні між кістковими виступами і 

матрацом залишається великий шар підшкірно-жирової клітковини і м'язової 

тканини. Г. Можуть, в будь-якому положенні хворого.вірна відповідь Б 

3. Чому подкладне коло не можна надувати занадто сильно? А. Воно швидко 

вийде з ладу. Б. Йому важко буде надати в ліжку стійке положення. В. Воно 

повинно міняти свою форму в рухах хворого. Г. Викликає появу пролежнів. 

вірна відповідь В 

4. Що слід зробити в початковій стадії утворення пролежнів? А. Посилити всі 

профілактичні заходи (утримання ліжку, зміна положення хворого, ретельний 

туалет шкіри). Б. Використовувати різні біологічно активні мазі. В. Провести 

хірургічне лікування. Г. Накласти пластирну пов'язку. вірна відповідь А 

5. Що необхідно при підготовці планової операції для профілактики асфіксії 

шлунковим вмістом під час наркозу?A. Промивання шлунку. Б. Останній 

прийом їжі перед операцією за 17-18 год. В. Голод вранці, в день операції. 

Г. Клізма ввечорі і вранці перед операцією. вірна відповідь А 

6.Укажіть фактори, які впливають на розвиток ускладнень в післяопераційному 

періоді. A. Наявність післяопераційної рани. Б. Недостатнє харчування. В. 

Вплив наркозу. Г. Вік пацієнта.вірна відповідь А 

7. Яка тривалість раннього післяопераційного періоду з моменту виконання 

операції?A. 7-9 добу. Б. 1-3 діб. В. 3-5 діб. Г. 14 діб. Д. 1 міс.вірна відповідьВ 



8.Среді ускладнень з боку серцево-судинної системи в післяопераційному 

періоді після втручання на органах черевної порожнини найчастіше виникають: 

A. Інфаркт міокарда. Б. Тромбоемболічні ускладнення (ТЕЛА).B. Фатальні 

аритмії. Г. Гостра серцева недостатність.вірна відповідь Б 

9. З метою профілактики пролежнів у хворих з переломами кінцівок, які 

перебувають на скелетному витягненні, дотримуються следуючих принципів: 

A. Рання активізація хворого.Б. Дотримання гігієни шкіри.B. Обробка 

«пролежневих» зон розчинами антисептиків.Г. Все перераховане є вірним. 

вірна відповідь Г 

10. У хворих з переломами кінцівок, що знаходяться на скелетному витягненні, 

найбільш частими ускладненнями з боку дихальної системи є:A. Гіпостатична 

пневмонія. Б. Ателектази. B. Бронхіт.Г. Аспираційна пневмонія.вірна 

відповідь А 

11. Для профілактики гіпостатичної пневмонії застосовують: A. Ранню 

активізацію хворого. Б. Призначення антибіотиків. B. Постановку банок. Г. 

Призначення кисневих коктейлів. вірна відповідь А 

12. Пасивне положення хворого в ліжку  це: А. Без сторонньої допомоги хворий 

може займати будь-яке положення в ліжку, вставати, ходити і т. п. Б. Без 

сторонньої допомоги хворий не може прийняти будь-яке положення, не може 

змінювати його. В. Внаслідок хвороби хворий самостійно займає таке 

становищев ліжку, при якому поліпшується його стан.вірна відповідь Б 

13. Активне вимушене положення хворого в ліжку – це: А. Без сторонньої 

допомоги хворий може займати будь-яке положення в ліжку, вставати, ходити і 

т. п .;Б. Без сторонньої допомоги хворий не може прийняти будь-яке 

положення, не може змінювати його; В. Внаслідок хвороби хворий самостійно 

займає таке становище в ліжку, при якому поліпшується його стан; Г. За 

призначенням лікаря хворий займає таке положення в ліжку, при якому 

поліпшується його стан.вірна відповідь В 

14. Що має на увазі попередня підготовка операційного поля при екстреній 

операції у хворих з переломами: А. Сухе гоління волосяного покриву і по 



небхідности часткова санітарна обробка; Б. Зміна натільної білизни;В. 

Повторна санітарно-гігієнічна обробка; Г. Сухе гоління волосяного покриву і 

купання під душем.вірна відповідь А 

15. Потенційна проблема пацієнта з клеоловою пов'язкою: А. роздратування 

шкіри; Б. деформація тканин; В. випадіння волосся; Г. больовий синдром вірна 

відповідь А 

16. Потенційна проблема пацієнта після накладання гіпсової іммобілізації: А. 

порушення кровообігу; Б. розвиток контрактури; В. мерзлякуватість кінцівки; 

Г. загальне підвищення температури вірна відповідь Б 

17. Основною метою догляду медсестри за пацієнтом з бинтовою пов'язкою на 

кінцівки є попередження: А. порушень рухової функції;Б. дефіциту самохода; 

В. порушень кровообігу дистальніше пов'язки; Г. порушення терморегуляції 

вірна відповідь В 

18. Перед накладенням бинтової пов'язки медсестра оцінить:А. температуру 

тіла; Б. частоту дихання; В. характер патологічного процесу;Г. АТвірна 

відповідьВ 

 19. До м'якої пов'язці відноситься: А. гіпсова пов'язка; Б. косиночная пов'язка;  

В. шина Крамера; Г. апарат Ілізарова вірна відповідь Б 

20. При пораненнях волосистої частини голови накладається пов'язка: 

А. Хрестоподібна на потилицю і шию; Б. Пращевидна; В. Спіральна; Г. 

"очіпок" вірна відповідьГ 
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