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Догляд за хворими – це комплекс заходів, котрі спрямовані на створення 

сприятливих умов для пацієнтів з метою полегшення стану, підвищення 

успішності лікування і задоволення основних фізіологічних потреб організму. 

До загального догляду відносяться заходи, які не залежать від специфіки 

захворювання. Тоді як спеціальний догляд включає заходи, котрі мають певні 

особливості і залежать від діагнозу захворювання та особливостей його перебігу. 

Об’єм необхідних заходів як загального, так і спеціального догляду 

встановлюється в залежності від стану хворого, індивідуальних особливостей 

проявів і перебігу захворювання і призначеного лікарем режиму. 

1. Організація догляду за хворими 

В організації догляду за хворими повинні брати активну участь всі медичні 

працівники. Багато питань, пов'язаних із забезпеченням необхідного догляду, 

вирішують лікарі, що спостерігають хворого. Так, вже під час надходження 

хворого до стаціонару, завжди визначають, в якій палаті (на декілька чоловік, 

одно- або двомісній) буде розташовано пацієнта в залежності від його стану; 

обирають найбільш адекватний спосіб його транспортування до відділення 

(крісло-каталка, ноші-каталка) та санітарної обробки; призначають раціональний 

режим (ліжковий, напівліжковий, палатний) з використанням у ряді випадків 

пристосувань для створення хворому зручного положення (наприклад, у 

функціональному ліжку); вирішують питання про засіб харчування та характер 

дієти; визначають потребу в лікувальній гімнастиці. Потрібно додержуватися 

одночасного, профільного заповнення палат з метою запобігання перехресної 

внутрішньо лікарняної інфекції. Надалі лікарі постійно контролюють 

правильність і своєчасність виконання призначених лікувальних і діагностичних 

заходів. 

Вирішальна роль в забезпеченні правильного догляду за хворими відводиться 

середньому та молодшому медичному персоналу. Функції медичних сестер 

істотно розрізняються залежно від типу лікувально-профілактичних установ 

(стаціонар, поліклініка, диспансер), профілю роботи відділення (терапевтичне, 

хірургічне, офтальмологічне та інші), тієї або іншої посади (палатна, процедурна 



 

 

медична сестра, медична сестра приймального відділення, старша медична 

сестра). Разом з тим можна виділити загальні обов'язки, які повинні виконувати 

медичні сестри при догляді за хворими незалежно від займаної посади. 

2. Обов’язки медичного персоналу у забезпеченні догляду за хворими 

Медичні сестри виконують широкий круг лікарських призначень (ін'єкції, 

постановка банок, гірчичників, клізм, роздача ліків і так далі), діагностичних 

маніпуляцій (вимірювання температури тіла, шлункове та дуоденальне 

зондування та ін.). Медичні сестри повинні уміти підрахувати частоту дихання 

та пульсу, зміряти артеріальний тиск (АТ), добовий діурез, правильно зібрати 

виділення хворого для подальших аналізів (мокрота, сеча, кал) і направити їх в 

лабораторію. У невідкладних ситуаціях медичні сестри зобов'язані уміти надати 

першу долікарську допомогу з застосуванням або без застосування ліків (штучне 

дихання, непрямий масаж серця, накладення кровоспинного джгута, перша 

допомога при отруєннях, травмах, опіках, відмороженнях і інших станах). 

Медичні сестри забезпечують кваліфіковане транспортування хворих, 

приймають пацієнтів, що знов поступили, знайомлячи їх з особливостями роботи 

відділення, організовують виписку хворих, здійснюють контроль за санітарним 

станом відділень і дотриманням хворими правил внутрішнього розпорядку, 

перевіряють регулярність і повноту вологого прибирання, стежать за 

виконанням хворими правил особистої гігієни, якістю санітарної обробки, в 

необхідних випадках забезпечують догляд за шкірними покривами, очима, 

вухами, порожниною рота, зміну постільної і натільної білизни. 

Медичні сестри відповідають за правильне та своєчасне харчування хворих, 

організовують годування пацієнтів, що знаходяться на строгому ліжковому 

режимі, стежать за зберіганням продуктів харчування в холодильниках і 

приліжкових тумбочках, перевіряють зміст і якість передач. 

Медичні сестри ведуть також необхідну медичну документацію, заповнюють 

температурні листи та листи призначень, журнал прийому та здачі чергувань, 

виписують вимоги на медикаменти, складають порціонники та численні медичні 

стандартні та не стандартні форми документів (напрями на аналізи та 



 

 

консультації, виписки та епікризи) з витратою на канцелярську роботу до 40-50% 

робочого часу. 

На молодший медичний персонал (молодші медичні сестри, санітарки-

буфетники, санітарки-прибиральниці) безпосередньо лягає відповідальність за 

підтримку чистоти в палатах, коридорах, місцях загального користування і 

інших приміщеннях, їх регулярне вологе прибирання. Молодші медичні 

працівники надають допомогу в годуванні тяжкохворих, зміні у них натільної та 

постільної  білизни, подачі, прибиранні та митті суден і сечоприймачів, 

проведенні санітарної обробки, супроводжують хворих на різні дослідження, 

забезпечують доставку аналізів в лабораторію. У зв'язку з гострим браком 

молодшого медичного персоналу в лікувальних установах їх функції нерідко 

доводиться виконувати медичним сестрам. 

3. Складові елементи загального догляду за хворим 

Під доглядом за хворими в повсякденному житті розуміють надання хворому 

допомоги в задоволенні його потреб. До таких потреб відносяться їжа, пиття, 

умивання, рух, звільнення кишечнику та сечового міхура. Крім того, догляд має 

на увазі створення хворому оптимальних умов перебування в стаціонарі або 

удома – тиші, зручного та чистого ліжка, свіжої натільної та постільної білизни.  

В клініці внутрішніх хвороб догляд за хворими складається з наступного 

комплексу заходів: 

• забезпечення умов санітарно-гігієнічного режиму всіх приміщень 

відділення, створення комфортного мікроклімату для пацієнтів;  

• дотримання лікувально-охоронного режиму у відділенні, своєчасне 

забезпечення хворих предметами догляду; 

• дотримання хворими правил особистої гігієни, гігієни одягу; 

• отриманням матеріалу для лабораторних досліджень і підготовка хворих 

призначених інструментальних досліджень, виконання призначень лікаря, 

лікувальних і діагностичних маніпуляцій і процедур; 

• догляд за тяжкохворими, профілактика пролежнів; 



 

 

• надання першої медичної допомоги при розвитку невідкладних станів 

(гострої серцевої та судинної недостатності, гострої дихальної недостатності, 

нападі ядухи, гіпертонічній кризі, кровотечі, зупинки кровообігу, асфіксії); 

• заповнення медичної документації (температурний листок, направлення на 

лабораторні дослідження, оформлення документів на виписку хворого, виписка 

документів на дієтичне харчування); 

• проведення санітарно-просвітницької роботи. 

Догляд за хворим – це і цілодобове спостереження за ним. Про всі відмічені 

зміни медичний персонал повідомляє лікаря, що допомагає йому скласти 

правильне уявлення про стан хворого та правильно вести лікування. Своєчасне 

розпізнавання хвороби, ретельний догляд і призначення лікування згідно 

існуючим стандартам та клінічним протоколам забезпечують хворому одужання. 

Вирішальна роль в забезпеченні правильного догляду за хворими відводиться 

середньому та молодшому медичному персоналу, котрий надає медсестрам 

допомогу в годуванні тяжкохворих, зміні у них натільної та постільної білизни, 

подачі, прибиранні та митті суден і сечоприймачів, проведенні санітарної 

обробки. Найчастіше саме молодший медичний персонал супроводжує хворих 

на дослідження, забезпечує доставку аналізів в лабораторію. 

Загальний догляд за хворим у терапевтичних стаціонарах починається із 

забезпечення відповідного режиму роботи відділення – санітарного, 

лікарняного, лікувально-охоронного. 

4. Основні складові санітарно-гігієнічного режиму 

Санітарно-гігієнічний режим відділень терапевтичного профілю включає 

наступні вимоги стосовно приміщень, температури повітря, прибирання, 

освітлення і оснащення приміщень: кількість ліжок в палаті не повинна бути 

більше 6 одиниць;  об’єм палати на одного хворого повинен дорівнювати 25 м3; 

спрямованість вікон палати – на південний схід або південь; ліжка 

розміщувати паралельно вікнам із дотриманням відстані між суміжними ліжками 

не менше 1 м. Температура повітря в палаті повинна становити від +18 до +22оС; 

провітрювання палати проводиться не менше двох разів на добу в осінньо-



 

 

зимовий і весняний період, і цілодобово – у літній період. Під час вологого 

прибирання підлоги (після кожного приймання їжі хворими) використовувати 

дезінфікуючи розчини (0,2% хлорамін або 1% освітлений розчин хлорного 

вапна; обов’язково – генеральне прибирання віх приміщень відділення щотижня. 

5. Основні складові лікарняного режиму 

Об’єм і зміст лікарняного режиму встановлюється на основі існуючих типових 

положень і включає в себе регламент виконання хворим діагностичних і 

лікувальних заходів (підйом, вимірювання температури, приймання їжі, ліків, 

виконання спеціальних призначень лікаря, години відпочинку, відвідування 

хворих, відходу до сну). Основними вимогами дотримання лікарняного режиму 

має бути погодинна регламентація режиму роботи відділення, визначення чітких 

термінів виконання медичним персоналом і хворими лікувальних заходів і 

діагностичних маніпуляцій і процедур та встановлення термінів проведення 

загальних організаційних заходів із визначенням їх чіткої послідовності і 

періодичності. 

6. Основні складові лікувально-охоронного режиму 

Провідною метою лікувально-охоронного режиму є дотримання 

встановленого розпорядку дня для забезпечення максимального фізичного і 

психічного спокою хворого. Таким чином, лікувально-охоронний режим 

передбачає огородження хворого від будь-яких нервових подразнень з метою 

створення для нього сприятливих умов із забезпечення його фізіологічного і 

психічного спокою, що опосередковано через центральну нервову систему буде 

сприяти скорішому одужанню хворого. До забезпечення умов лікувально-

охоронного режиму необхідно віднести і проведення бесіди з родичами хворого 

щодо виключення будь-яких подразливих психічних впливів на нервову систему 

пацієнта з метою створення сприятливих умов для його скорішого одужання. 

7. Робота медичної сестри у приймальному відділенні 

Найбільшого значення комплексні заходи догляду за хворим  набувають при 

організації та наданні медичної допомоги стаціонарним хворим, включаючи 

прийом і реєстрацію хворих у приймальному відділенні, де здійснюється 



 

 

первинне обстеження хворого з вимірюванням температури тіла і визначенням 

його антропометричних даних, огляд білизни, шкіри і волосся, прийняття 

гігієнічної ванни або душу (за потреби), заповнення відповідної медичної 

документації (журнал госпіталізації, стаціонарна картка хворого та інше), 

визначається відділення для подальшої госпіталізації і умови транспортування 

пацієнтів у лікувальне відділення, здійснюється довідково-інформаційну роботу. 

Вимірювання температури тіла стандартно проводиться у підпахвовій 

ділянці. До початку вимірювання температури пацієнту необхідно пояснити суть 

процедури, отримати згоду пацієнта на проведення процедури, вимити і 

висушити руки, підготувати необхідне оснащення (струснути термометр і 

переконатися, що ртутний стовпчик знаходиться нижче 35°С), оглянути пахвову 

ділянку на наявність гіперемії. Пахвову ділянку пацієнта насухо протерти 

рушником і помістити резервуар термометра в пахвову ділянку так, щоб він 

доторкався до шкіри (пацієнт повинен притиснути плече до грудної клітки); 

через 10 хвилин вийняти термометр із пахвової ділянки і оцінити його показники. 

Результат термометрії занести до відповідної медичної документації. Термометр 

струснути (щоб ртутний стовпчик опустився в резервуар) і помістити в 

дезінфекційний розчин. 

До обов’язків медичної сестри приймального відділення належить функція 

організації огляду пацієнта лікарем приймального відділення або черговим 

лікарем. Медична сестра повинна виміряти пацієнтові температуру тіла, 

визначити рівень артеріального тиску, оглянути його для виявлення можливого 

педикульозу, корости, інфекційних та онкологічних захворювань. До обов’язків 

медичної сестри приймального відділення також відноситься збір даних про 

епідоточення та перенесений вірусний гепатит, антропометричних даних 

пацієнта (маса тіла, зріст, обвід грудної клітки та живота). При необхідності –

проведення повної або часткової санітарної обробки пацієнта в санпропускнику 

перед госпіталізацією до стаціонару. 



 

 

Для вимірювання зросту використовується спеціальний прилад – ростомір. 

Його вертикальна планка має сантиметрові поділки, вздовж цієї планки 

пересувається горизонтальна планшетка.  

Перед початком визначення зросту пацієнта на основу ростоміра слід 

постелити аркуш паперу або чисту клейонку. Хворий знімає взуття і становиться 

на ростомір спиною до планки таким чином, щоб щільно торкатися її потилицею, 

лопатками, п'ятами і сідницями; голова хворого повинна бути розташована у 

положенні, щоб верхній край зовнішнього слухового проходу та кути очей були 

на одній горизонтальній лінії. Після встановлення вказаного положення хворого 

на голову хворому опускаюсь планшетку та відраховують поділки на шкалі до 

нижнього краю планшетки. Зріст тяжкохворого слід вимірювати за допомогою 

сантиметрової стрічки у положенні лежачи (від тім'я до нижньої поверхні п’яти). 

Результати вимірювання зросту медична сестра фіксує у медичній картці 

стаціонарного хворого. 

Для визначення маси тіла хворого у стаціонарі використовують медичні 

ваги. До початку вимірювання ваги необхідно врегульовати (виставити рівновагу 

нульовим положенням грузила і закрити затвор). Під час вимірювання хворий 

повинен бути одягнений тільки в натільну білизну. 

Вимірювання обводу грудної клітки пацієнта проводять в стані спокійного 

дихання та під час максимального вдиху і видиху. Перед початком вимірювання 

пацієнт повинен зняти одяг з верхньої частини тіла, після чого сантиметрову 

стрічку обводять навколо грудної клітки таким чином, щоб вона проходила під 

нижніми кутами лопаток, а на передній поверхні грудної клітки – на рівні IV 

ребра. Отриманий результат заносять у медичну картку стаціонарного хворого.  

Вимірювання обводу живота проводять паралельно із визначенням маси 

тіла. За протоколом, процедура проводиться натще, в горизонтальному 

положенні пацієнта (лежачі на спині), за умовами звільнення від одягу ділянки 

живота. Сантиметрову стрічку необхідно обвести навколо тулуба таким чином, 

щоб вона проходила на рівні III поперекового хребця і на рівні пупка. Отриманий 

результат заносять у медичну картку стаціонарного хворого.  



 

 

8. Робота медичної сестри у відділеннях терапевтичного профілю 

У стаціонарі медична сестра разом із молодшим медичним персоналом слідкує 

за станом палати (дотримання вимог до освітлення, температурного режиму, 

вентиляції), дотриманням санітарного режиму, особистої гігієни хворих і правил 

внутрішнього розпорядку. Крім того, медична сестра контролює дотримання 

хворим призначеного лікувального режиму (ліжковий, напівліжковий, палатний, 

загальний) та вимог лікувально-охоронного режиму (фізичний і психічний 

спокій хворого). 

До обов’язків медичної сестри входить контроль за харчуванням хворих і 

продуктами, які приносять хворим їх родичи (з метою уникнення харчових 

отруєнь). Родичам хворого необхідно чітко розповісти про значення дотримання 

пацієнтом харчового режиму. Взагалі забороняється передавати пацієнтам 

копчення, соління, маринади, варену ковбасу, мариновані гриби, торти, тістечка 

з кремом, консерви, алкогольні напої. Після перевірки (включаючи строк 

придатності на упаковці) харчові продукти зберігають в холодильнику у 

відповідному посуді або упаковках.  

Часто при відвідуванні хворих родичі бажають отримати інформацію про стан 

пацієнта і результаті проведених досліджень: цю інформацію може надати тільки 

лікуючий лікар або черговий лікар. Медична сестра може дати Інформацію про 

самопочуття хворого, температуру тіла, рівень артеріального тиску, заплановані 

діагностичні процедури і маніпуляції може надати родичам хворого медична 

сестра, а також порекомендувати бажані продукти для передачі. При 

необхідності включення в процес здійснення догляду за хворим його родичів, 

медична сестра може показати елементи догляду за хворим і попросити 

відвідувача здійснити цей догляд. До обов’язків медичної сестри входить і 

спостереження за тим, щоб відвідувачі не створювали дискомфорту хворим у 

палаті та відділенні в цілому. 

Дотримання хворим правил особистої гігієни є обов’язковою умовою їх 

перебування у стаціонарі. Хворі, яким встановлено загальний режим, можуть 

самостійно приймати душ або ванну щоденно; заміна натільної та постільної 



 

 

білизни проводиться таким хворим 1 раз на тиждень (або по мірі забруднення). 

Тяжкохворим туалет шкіри та умивання проводить медична сестра 2 рази на добу 

(вранці та ввечері), миття рук – не рідше 3 разів на добу, миття ніг – 2-3 рази на 

тиждень. Також медична сестра у разі необхідності допомагає хворим 

розчісувати і мити волосся. Покрокові алгоритми дій медичної сестри по 

наданню допомоги в підтриманні пацієнтом особистої гігієни прописані у п. 1.3 

Наказу МОЗ України № 460 від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів 

медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання 

основних медичних процедур та маніпуляцій». 

9. Догляд за тяжкохворими 

Організація догляду за тяжкохворими починається з забезпечення йому 

зручного положення в ліжку (так званий «постільний комфорт») і включає в себе 

обов’язкові наступні компоненти: 

• своєчасна зміну постільної і натільної білизни; 

• профілактика пролежнів (з оцінкою ризику виникнення пролежнів за 

шкалою Norton) і обробка пролежнів при їх наявності; 

• догляд за слизовими оболонками носа, порожниною рота, обробку очей і 

слухових проходів (згідно алгоритмам дій медичної сестри по наданню допомоги 

в підтриманні пацієнтом особистої гігієни у п. 1.3 Наказу МОЗ України № 460 

від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, 

акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та 

маніпуляцій»; 

• спостереження за рівнем вітальних функцій хворого: частотою, глибиною 

і ритмом диханням; частотою, ритмом, напругою і наповненням пульсу; рівнем 

артеріального тиску, станом свідомості. 

При находженні в палаті агонуючего хворого останнього необхідно 

відгородити від інших пацієнтів ширмою та організувати біля нього 

індивідуальний сестринський пост (за можливості таких пацієнтів розміщують в 

одномісній палаті, щоб не спричиняти психологічного дискомфорту іншим 

хворим). 



 

 

Шкала Norton для оцінки небезпеки утворення пролежнів 

Загальний 

стан 
гарне задовільний важке вкрай важкий 

Психічний 

стан 
насторожене апатія дезорієнтованість завантаженість 

Активність ходьба 

ходьба зі 

сторонньою 

допомогою 

крісло-коляска 
постільний 

режим 

Рухливість 
загальна, 

хороша 

кілька 

обмежена 
сильно обмежена знерухомленість 

Контроль за 

функціями 

таза 

нетримання 

сечі відсутнє 

незначне 

нетримання 

сечі 

нетримання сечі 
нетримання сечі 

і калу 

Бали 4 3 2 1 

Примітка: < 12 балів – суттєвий ризик утворення пролежнів; 12-14 балів – 

помірний ризик утворення пролежнів; > 14 балів – ризик мінімальний. 

10. Догляд за хворими з гарячкою 

Гарячка – патологічний процес, провідною ознакою якого є тимчасове 

підвищення температури тіла, що супроводжується характерними змінами 

фізіологічних функцій організму та обміну речовин. 

Виділяють наступні стадії гарячки: 

І. Стадія підвищення температури тіла (від декількох годин до декількох 

тижнів). Діагностується за наявністю наступних проявів: головний біль, 

слабкість, дрож, посилення серцебиття, спрага, біль у м’язах; об’єктивно – 

тахіпное, тахікардія, можуть відмічатися збудження, марення, галюцинації. 

Догляд за хворим у цей період буде включати ліжковий режим, спостереження 

за свідомістю, пульсом, артеріальним тиском, шкірою, фізіологічними 

відправленнями. При ознобі хворого треба вкрити ковдрою, обкласти теплими 

грілками, давати велику кількість гарячих напоїв (чай, відвар шипшини, морси). 

Годувати хворого слід 5-6 разів на день, невеличкими порціями; своєчасно 

давати судно і сечоприймач; проводити профілактику пролежнів. З метою 

зменшення гарячки використовують міхур зі льодом, холодні водно-оцтові 



 

 

примочки, обтирання тіла водою кімнатної температури, клізми з холодною 

водою. 

ІІ. Стадія сталої температури тіла на високому рівні (від декількох годин до 

декількох тижнів). Діагностується за наявністю наступних проявів: відчуття 

жару, головний біль, спрага, міалгія, анорексія; об’єктивно – тахіпное, 

тахікардія, схильність до гіпотензії, гіперемія шкіри, сухий обкладений язик, 

збудження, можливе виникнення запаморочення і непритомності. 

Догляд за хворим включатиме всі заходи догляду при І стадії гарячки, а також 

ретельне спостереження за слизовою ротової порожнини (обробка 3% розчином 

натрію гідрокарбонату, змащування губ олією), вологе обтирання шкіри хворого, 

часта зміна натільної та постільної білизни.  

ІІІ. Стадія зниження температури тіла (від декількох годин до 2-3 діб) – в 

хворого може відбуватися критичне або літичне зниження температури тіла. 

Критичне зниження температури тіла: швидке (протягом декількох годин) 

зниження температури тіла на 3-5оС, що може спровокувати розвиток гострої 

серцевої або судинної (колапс) недостатності. Хворий блідий, вкритий холодним 

потом; визначається акроціаноз, тахікардія, нитковидний пульс, тахіпное; 

можуть виникнути судоми і втрата свідомості. 

Літичне зниження температури тіла: поступова нормалізація температури тіла 

(нижче 37,0оС) протягом 2-3 діб. При здійснені догляду необхідно забезпечити 

хворого великою кількістю рідини (рясне пиття); висококалорійним, збагаченим 

вітамінами, харчуванням; частою зміною натільної і постільної білизни; 

зігрівання теплими грілками, обтирання сухим рушником. На цієї стадії 

необхідно спостерігати за станом свідомості хворого, пульсом, артеріальним 

тиском і фізіологічними відправленнями. 

11. Застосування лікарських засобів 

Медична сестра ніколи самостійно не призначає хворому медикаменти, не 

може зміняти призначення лікаря та призначений режим прийому ліків. При 

цьому, спостерігаючи за хворим, медична сестра може затримати виконання 

призначень у разі виникнення у хворого алергічної реакції або поганої 



 

 

переносимості призначеного препарату (про що необхідно негайно повідомити 

лікаря). У разі, якщо ліки можуть змінювати забарвлення сечі або калу, мають 

неприємний запах або смак, хворого попереджають про такі особливості 

призначених препаратів. Якщо, здійснюючи догляд за хворим, медична сестра 

випадково переплутала ліки або перевищила призначену дозу (або хворий 

випадково прийняв більшу, ніж призначено, дозу препарату) – необхідно 

негайно повідомити лікаря, навіть коли у хворого не виникло ознак отруєння. 

12. Застосування найпростіших методів фізичної терапії 

12.1. Накладання гірчичників. 

Показаннями до застосування гірчичників є ГРВІ, гострий трахеїт і бронхіт, 

пневмонія, гіпертонічна криза, напад стенокардії, радикуліт, ішалгія.  

Перед накладанням гірчичників необхідно перевірити їх придатність – гірчиця 

повинна мати специфічний (різкий) запах і не повинна осипатися з паперу. 

Налити в лоток воду 40-45оС, допомогти хворому зняти сорочку і зайняти 

необхідне положення. Змочити гірчичник гарячою водою, дати їй стекти, і далі 

прикласти гірчичник до шкіри; вкрити пацієнта пелюшкою, потім ковдрою. У 

разі появи стійкої гіперемії зняти гірчичники через 5-15 хв. і покласти їх у лоток 

для використаних матеріалів; змочити серветку в теплій воді і зняти зі шкіри 

залишки гірчиці; витерти шкіру насухо. Допомогти пацієнту одягти спідню 

білизну, вкрити ковдрою та попередити, щоб він залишався в ліжку не менше 

ніж 20-30 хвилин. По закінченню процедури – зробити відмітку про виконання 

процедури та реакцію на неї пацієнта в листку лікарських призначень (форма 

003-4/о). 

Не можна ставити гірчичники на хребет, молочні залози, шию, обличчя. 

12.2. Застосування банок (вакуумтерапія). 

Банки чинять загальну дію на організм, мають стимулюючий, протизапальний, 

розсмоктуючий, болезаспокійливий ефекти. Найбільш придатними ділянками 

для постановки банок є спина (крім лопаток та хребта) і бокова частина грудної 

клітки, а також сідниці і стегна.  



 

 

Перед виконанням процедури необхідно пояснити пацієнту хід майбутньої 

процедури та отримати згоду на її проведення, допомогти хворому зняти сорочку 

і зайняти необхідне положення; довге волосся пацієнта (пацієнтки) на голові 

прикрити пелюшкою. На шкіру пацієнта нанести тонким шаром вазелін; зробити 

цупкий гніт із вати та надійно закріпити його корнцангом; змочити гніт спиртом. 

Запалити гніт, у ліву руку взяти 1-2 банки, потім швидким рухом на 0,5-1 с 

занести в банку палаючий гніт (банку слід тримати недалеко від поверхні тіла) 

та енергійним рухом прикласти до шкіри (таким чином поставити всі банки). 

Прикрити пацієнта пелюшкою, ковдрою та попросити полежати протягом 10-15 

хвилин. Закінчується процедура почерговим зняттям банок: однією рукою дещо 

відхилити банку вбік, а пальцем іншої руки притиснути шкіру біля краю банки 

(при цьому в банку потрапляє повітря і вона легко відділяється від шкіри). Шкіру 

витерти серветками, допомогти хворому одягтися і попередити, щоб  він 

залишався у ліжку ще протягом 20-30 хвилин.  

По закінченню процедури – банки занурити в по судину з дезінфекційним 

розчином, зробити відмітку про виконання процедури та реакцію на неї пацієнта 

в листку лікарських призначень (форма 003-4/о). 

12.3. Застосування грілок. 

За допомогою грілки можна отримати місцевий зігріваючий ефект, котрий 

відбувається за рахунок рефлекторного розширення кровоносних судин, та 

розслаблення непосмугованих м'язів. 

До початку процедури необхідно пояснити пацієнту хід майбутньої 

процедури, отримати згоду на її проведення, вимити і висушити руки. Налити 

гарячу (температура 60°С) воду в грілку, трохи стиснути її біля горловини, 

випустивши повітря, і закрутити корок. Покласти грілку на необхідну ділянку 

тіла (якщо лікар призначив тривале використання грілки, кожні 20 хв. слід 

робити 15-20-хвилинну перерву). Після зняття грілки обов’язково оглянути 

шкіру пацієнта в ділянці контакту з грілкою, продезінфікувати грілку і зробити 

відмітку про виконання процедури та реакцію на неї пацієнта в листку 

лікарських призначень (форма 003-4/о). 



 

 

Електрична грілка має переваги перед водяною: сприяє більш поступовому 

наростанню теплової дії, має зручне регулювання необхідного рівня 

температури, вона м’яка та еластична. При користуванні нею необхідно суворо 

додержуватися правил техніки безпеки. 

Протипоказання для застосування грілки: біль у животі нез’ясованого генезу, 

гострі гнійні процеси у черевній порожнині, онкопатологія, туберкульоз, 

кровотеча, обмороження, сепсис, захворювання шкіри. 

12.4. Застосування міхура з льодом. 

До лікувальних процедур належить також застосування холоду. Після 

пояснення пацієнту ходу процедури та отримання від нього згоди на її 

проведення слід підготувати міхур з льодом: покласти в нього підготовлені в 

морозильній камері шматочки льоду і залити їх холодною водою, розташувати 

міхур на горизонтальній поверхні і закрити кришку. Далі слід обгорнути міхур 

пелюшкою і покласти на потрібну ділянку тіла на 20 хвилин. 

Тримати міхур з льодом можна декілька годин, роблячи кожні 20-30 хв. 

перерву на 10-15 хв. (необхідно слідкувати, щоб шкіра під міхуром не побіліла і 

на ній не виникли пухирі). По мірі розтавання льоду воду потрібно зливати і 

додавати шматочки льоду. Холодові процедури слід досить обережно 

застосовувати у хворих, які перебувають у непритомному стані. 

По закінченню процедури – злити воду, міхур обробити дезінфекційним 

розчином, зробити відмітку про виконання процедури та реакцію на неї пацієнта 

в листку лікарських призначень (форма 003-4/о). 

12.5. Киснева терапія. 

Оксигенотерапія проводиться через носову канюлю або носовий катетер. 

При проведенні оксигенотерапії через носову канюлю процедуру починають з 

виявлення у хворого симптомів, пов’язаних з гіпоксією (головний біль, 

запаморочення, блідість шкіри, слабкість, сонливість, безконтрольне скорочення 

м’язів, зміна частоти та глибини дихання), і наявність мокротиння в дихальних 

шляхах. Необхідно вимити і висушити руки, одягнути маску і рукавички. Кінці 

канюлі вставити в ніздрі пацієнта і за допомогою еластичної пов’язки 



 

 

зафіксувати канюлю; з’єднати носову канюлю з джерелом зволоженого кисню; 

забезпечити достатню свободу рухів кисневих трубок і прикріпити їх до одягу 

хворого. При тривалій подачі кисню кожні 2-3 години необхідно робити перерву 

на 20-30 хвилин, перевіряти стан канюлі кожні 8 годин, оглядати слизову 

оболонку носа і вушні раковини пацієнта для виявлення можливих подразнень.  

Проведення оксигенотерапії через носовий катетер також починають з 

виявлення у хворого симптомів, пов’язаних з гіпоксією, і наявність мокротиння 

в дихальних шляхах. Необхідно пояснити пацієнту чи його родичам мету 

оксигенотерапії, можливі наслідки процедури і отримати згоду на її проведення. 

Безпосередньо перед початком процедури – вимити і висушити руки, одягнути 

маску і рукавички. Вийняти катетер з упаковки, змочити його стерильним 

гліцерином, увести катетер у нижній носовий хід на глибину, рівну відстані від 

мочки вуха до крил носа, і зафіксувати його лейкопластиром, щоб він не випав з 

носа. Далі з’єднати катетер з джерелом зволоженого кисню, забезпечити 

достатню свободу руху катетера і кисневих трубок, прикріпити їх до одягу 

хворого безпечною шпилькою. При тривалій подачі кисню кожні 2-3 години 

робити перерву на 20-30 хвилин, кожні 8 годин перевіряти швидкість подачі 

кисню і його концентрацію. 

При різкому погіршенні стану хворого або відмови пацієнта від проведення 

процедури – негайно повідомити лікаря. 

12.6. Застосування п’явок. 

Гірудотерапію застосовують для покращення кровообігу тканин, підсилення 

постачання тканин киснем і поживними речовинами, стимуляції імунітету, 

нормалізації артеріального тиску, поліпшення обміну речовин. 

Протипоказаннями для гірудотерапії є індивідуальна непереносимість п’явок, 

анемія, гемофілія, тяжка гіпотензія, вагітність, цироз печінки, діаліз. 

Після пояснення пацієнту ходу процедури та отримання від нього згоди на її 

проведення слід допомогти пацієнту зайняти зручне положення, простелити 

клейонку. Обробити ділянку шкіри 70% спиртом, потім – стерильними ватними 

кульками, змоченими в теплій перевареній воді без мила (шкіру слід протирати 



 

 

до появи почервоніння, змінюючи кульки 2-3 рази). Надіти рукавички, відсадити 

в банку одну п'явку, піднести банку до шкіри, перевернути її догори дном і 

щільно притиснути до шкіри (якщо п'явки треба ставити по вертикалі, починають 

з нижньої ділянки); прийняти банку, як тільки буде видно, що п'явка прокусила 

шкіру і з'явились хвилеподібні рухи в її передній частині; підкласти під задню 

присоску п'явки стерильну серветку.  

Упродовж процедури слід спостерігати за активністю п'явки: якщо вона не 

рухається, легко провести по її поверхні пальцем – це повинно викликати 

хвилеподібні рухи п'явки (якщо їх немає, п'явку можна зняти, провівши по її 

поверхні ватною кулькою, змоченою розчином кухонної солі). Максимальна 

тривалість процедури – 15-20 хвилин. Після зняття п’явки розміщаюсь в 

посудину з дезінфікуючим розчином. Робиться відмітка про виконання 

процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідній медичній документації. 

Шкіру навколо ранки обробляюсь 70% спиртом, на місце укусів кладуть 

стерильні серветки і фіксують їх бинтом або лейкопластиром. Спостерігати за 

пов'язкою необхідно протягом доби; у разі намокання пов'язки слід надіти 

рукавички, покласти на пов'язку шар вати і повторно забинтувати. Через добу 

пов’язку можна зняти. Якщо кровотеча відсутня, рану і шкіру навколо неї 

обробляють 70% етиловим спиртом; залишки крові знімають 3% розчином 

перекису водню; на ділянку ранки накладають асептичну пов'язку. 

12.7. Накладання зігрівального напівспиртового компресу 

Показаннями для використання зігрівального компресу запальні процеси 

гортані, суглобів, плеври, середнього вуха, грудних залоз, інфільтрати після 

ін´єкцій, забиті місця (через добу після травми), тромбофлебіт. 

Перед початком процедури необхідно пояснити пацієнту хід майбутньої 

процедури, отримати згоду на її проведення, вимити і висушити руки. Відрізати 

ножицями необхідний (залежно від місця застосування) шматок бинта/марлі для 

компресу та скласти його у 8 шарів; вирізати шматок компресного паперу, по 

периметру на 2 см більший за серветку; підготувати шматок вати по периметру 

на 2 см більший за компресний папір. Скласти шари для компресу на столі, 



 

 

починаючи із зовнішнього шару: знизу – вата, потім клейонка або компресний 

папір. Налити медичний спирт у мензурку, змочити в ньому марлеву серветку, 

злегка відтиснути її і покласти поверх клейонки або компресного паперу. Усі 

шари компресу покласти на необхідну ділянку тіла; зафіксувати компрес бинтом 

так, щоб він щільно прилягав до шкіри, але не обмежував рухів. Слід попередити 

пацієнта, що компрес накладено на 4-6 годин. Через 1,5-2 години необхідно 

перевірити правильність накладання компресу: просунути вказівний палець під 

нижній шар компресу і оцінити ступінь вологості серветки. 

Після зняття компресу медична сестра насухо протирає шкіру в ділянці 

компресу, накладає суху пов’язку і робить відмітку про виконання процедури та 

реакцію на неї пацієнта в листку лікарських призначень (форма 003-4/о). 

12.8. Накладання гарячого компресу. 

Під дією гарячого компресу відбувається розширення судин, підсилюється 

кровопостачання тканин, що, в свою чергу, призводить до усунення спазму 

м´язів внутрішніх органів, знижуючи таким чином інтенсивність болю при 

невралгіях і хронічних запальних процесах. Показаннями для застосування 

гарячого компресу є мігрень, біль у м´язах і суглобах, колапс, бронхіальна астма. 

Перед початком процедури необхідно пояснити пацієнту хід майбутньої 

процедури, отримати згоду на її проведення, вимити і висушити руки. Скласти 

серветку у 8 шарів, змочити її у гарячій воді (температура 60-70оС), відтиснути 

та накласти серветку на необхідну ділянку шкіри. Поверх вологої серветки 

покласти клейонку або компресний папір (на 1-2 см більшу за серветку по 

периметру); поверх покласти шар вати і зафіксувати бинтом. Через 10 хв. 

перемінити компрес (загальну тривалість компресу визначає лікар). По 

закінченню процедури слід витерти насухо вологу шкіру та накласти суху 

пов'язку, зробити відмітку про виконання процедури та реакцію на неї пацієнта 

в листку лікарських призначень (форма 003-4/о). 

  



 

 

Тестові завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу 

1. Яку судину зручніше використати для дослідження властивостей пульсу? 

A Аорту  

B Променеву артерію * 

C Сонну артерію 

D Скроневу артерію 

E Стегнову артерію 

2. Визначте показання до призначення курсу гірудотерапії: 

A Ураження шкіри в місці прикладання п’явок  

B Кровоточивість судин 

C Артеріальна гіпертензія * 

D Алергічні захворювання 

E Анемія 

3. Для об’єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра 

використовує систему бальної оцінки за Norton. Як за шкалою Norton оцінити 

ризик виникнення пролежнів, якщо сума балів дорівнює 20? 

A Немає ризику * 

B Мінімальний 

C Помірний 

D Високий 

E Особливо високий 

4. Медична сестра приймального відділення проводить вимірювання обводу 

грудної клітки. Орієнтиром для накладання стрічки буде: 

A Реберна дуга 

B І поперековий хребець 

C Нижній край лопатки * 

D Верхній край лопатки 

E Ості клубової кістки 

5. Пацієнту, в якого спостерігаються набряки та закрепи, лікар призначив 

гіпертонічну клізму. Для її проведення медична сестра використає: 



 

 

A Відвар ромашки 

B 10% розчин хлориду натрію * 

C 0,9% розчин хлориду натрію 

D Холодну воду 

E Соняшникову олію 

6. За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м’язову 

ін’єкцію. Яку максимальну кількість розчину одноразово можна ввести 

внутрішньом’язово? 

A 2 мл 

B 5 мл 

C 10 мл * 

D 15 мл 

E 20 мл 

7. Пацієнту 48 років, що страждає на хронічний холецистит, призначено 

ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Як медичній сестрі 

підготувати пацієнта до обстеження? 

A На протязі 3 днів вилучити продукти, які сприяють метеоризму * 

B Увечері та вранці зробити очисну клізму 

C Напередодні випити 50 г рицинової олії 

D За 2-3 дні до обстеження провести пробу на чутливість до препаратів 

E Протягом трьох днів дотримуватися безбілкової дієти 

8. Пацієнту К., 45 років, при стійких закрепах лікар призначив олійну клізму. 

Яку кількість олії повинна ввести медична сестра? 

A 20-30 мл 

B 100-150 мл * 

C 200-300 мл 

D 300-400 мл 

E 400-500 мл 

9. Постова медична сестра розповідає хворому із запаленням легень про 

лікувально-охоронний режим. Лікувально-охоронний режим передбачає: 



 

 

A Виконання пацієнтом лікарських призначень 

B Особливості стерилізації медінструментарію 

C Особливості дезінфекції медінструментарію 

D Дотримання правил розпорядку дня * 

E Дотримання правил техніки безпеки 

10. З метою профілактики пролежнів у важкохворого пацієнта медична сестра 

розмістила його в положенні Сімса. Охарактеризуйте дане положення: 

A Напівсидяче положення 

B Положення на животі 

C Положення на боку 

D Положення на спині 

E Проміжне між положенням на животі та на боку * 

11. Основою лікувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку 

дня. Коли медична сестра повинна проводити термометрію хворим у стаціонарі? 

A Після ранкового туалету 

B Один раз після обіду 

C Три рази на день  

D Після сніданку та ввечері 

E Два рази на день: до ранкового туалету і після денного відпочинку * 

12. Який з нижче перелічених методів формування здорового способу життя 

належить до засобів фізичного впливу на здоров’я? 

A Санація вогнищ хронічної інфекції 

B Аутотренінг 

C Ходьба * 

D Особиста гігієна 

E Раціональне харчування 

13. Раціональне харчування базується на багатьох законах. Що передбачає 

закон адекватності харчування? 

A Вживання санітарно доброякісної їжі 

B Дотримання режиму харчування 



 

 

C Вживання достатньої кількості вітамінів  

D Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами * 

E Відповідність хімічного складу їжі особливостям обмінних процесів 

конкретної людини 

14. Під час підмивання пацієнтки з надмірною вагою, медична сестра виявила 

гіперемію у ділянці пахових складок. Подальша тактика медсестри передбачає: 

A Обробка 70о етиловим спиртом  

B Застосування пластира 

C Застосування пасти 

D Застосування бовтанки 

E Застосування присипки * 

15. Пацієнта К., 60 р., знаходиться на тривалому суворому постільному 

режимі, внаслідок чого є ризик виникнення пролежнів в ділянці крижової кістки. 

З метою профілактики пролежнів ділянку тіла доцільно обробляти: 

A 10% розчином камфорного спирту * 

B 96% етиловим спиртом 

C 10% розчином діамантового зеленого 

D 5% розчином йоду спиртового 

E 10% синтоміциновою маззю 

16. Пацієнту Д., 59 років, який лікується в терапевтичному відділенні, лікар 

призначив щоденний контроль артеріального тиску. Медична сестра накладає 

манжетку на ділянку плеча. Як перевірити правильність накладання манжетки? 

A Знайти пульсацію плечової артерії 

B Перевірити, щоб між манжеткою і тілом проходив тільки один палець * 

C Закрити вентиль на груші за годинниковою стрілкою 

D Прикласти фонендоскоп до місця пульсації і нагнітати повітря у манжетку 

E Перевірити положення стрілки манометра відносно нульової поділки 

17. Пацієнт К., 42 р., тривалий час спостерігається температура тіла 37,3–

37,8оС. Як називається така температура? 

A Субфебрильна * 



 

 

B Постійна 

C Гектична 

D Переміжна 

E Хвилеподібна 

18. Під час проведення об’єктивного обстеження хворого виявлено: зріст 170 

см, вага 105 кг, АТ 120/80 мм рт. ст., Ps 80/хв. Які рекомендації необхідно дати 

пацієнту, навчаючи його принципам здорового способу життя? 

A Консультація психолога 

B Поради щодо харчування * 

C Призначити заспокійливі 

D Призначити УЗД серця 

E Призначити біохімічне дослідження крові  

19. Медична сестра складає план сестринських втручань. На основі лікарських 

призначень вона запланувала пацієнту: дієту з обмеженням води та солі, 

вимірювання денного діурезу, підрахунок водного балансу, зважування. Ці 

медсестринські втручання треба включити в план догляду за пацієнтом: 

A Із порушенням харчуванням  

B Із набряковим синдромом * 

C Із захворюванням шлунково-кишкового тракту 

D Із захворюваннями органів дихання  

E Зі зменшеною рухомістю 

20. Медична сестра у разі наявності метеоризму у пацієнта, вводить в пряму 

кишку газовивідну трубку, яку можна залишати в прямій кишці на термін не 

більше ніж: 

A 30 хв. 

B 45 хв. 

C 1 год.  

D 1,5 год. 

E 2 год. * 
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