
При попаданні (або підозрі на попадання) матеріалу на халат, одяг 
це місце необхідно обробити дезрозчином, потім знезаразити рукави-
ці, зняти халат і замочити в дезрозчині або покласти в стерилізаційні 
коробки для автоклавування. Взуття слід обробити ганчіркою, змоче-
ною в дезрозчині. Шкіру рук і інших ділянок тіла під забрудненим 
одягом слід протерти 70° спиртом. При попаданні заразного (чи підо-
зрілого) матеріалу на обличчя останнє старанно миють милом. Проти-
рають 70° спиртом. Очі промивають розчином марганцевокислого ка-
лію в розведенні 1:1000. При попаданні заразного матеріалу в рот ро-
тову порожнину прополіскують 70° спиртом. При пошкодженні шкіри 
(порізи, уколи) слід видалити кров з ранки і обробити шкіру 70° спир-
том, потім йодом. При попаданні інфікованого чи підозрілого матеріа-
лу на підлогу, стіни, меблі, обладнання — забруднене місце залива-
ють дезрозчином, потім протирають ганчіркою, змоченою в дезрозчи-
ні. Використану ганчірку кидають в посуд з дезрозчином або бак для 
подальшого автоклавування. 

Про всі випадки аварійних ситуацій, при яких можливе інфіку-
вання медпрацівників вірусом СНІДу, інформується адміністрація. Ро-
биться відповідний запис в журналі реєстрацій аварійних ситуацій. За 
потерпілими ведеться нагляд протягом року. У випадку від'ємних реак-
цій на СНІД через 6, 12 тижнів, 6 місяців, один рік після випадку — 
спостереження припиняється. 

З метою профілактики зараження при роботі медичного персоналу 
з хворими, віброносіями, серопозитивними особами, особами з підо-
зрою на СНІД за епідеміологічними або клінічними критеріями, а та-
кож з особами вказаних категорій, необхідно дотримуватися таких  за-
ходів безпеки: 
1. Взяття крові, інших біологічних матеріалів і всі лабораторні роботи з  

ними повинні проводитися в гумових рукавичках, а при загрозі роз 
бризкування інфікованих рідин — в масках і захисних окулярах  
для запобігання їх попаданню на відкриту шкіру і слизові. При попа 
данні інфікованого матеріалу на шкіру і слизові їх необхідно акура  
тно вимити теплою водою з милом, після чого обробити тампоном,  
змоченим 6 % розчином перекису водню, 0,1 % розчином дезоксону 
або 70° спиртом. Слизові очей при попаданні на них крові або інших 
рідин необхідно зразу ж промити водою або 2 % розчином борної 
кислоти. 

2. Під час контакту з хворим всі пошкодження на руках повинні бути  
закриті напальчниками або лейкопластирем. 

3. При заборі рідини необхідно користуватися піпетками тільки за 
допомогою механічних пристосувань для виключення всмоктуван  
ня ротом. Перевертати пробірки для перемішування крові з реак - 
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тивами потрібно в закритій пробірці або з одягненим напальчни-
ком. 

4. Персонал повинен мити руки після закінчення огляду хворого, робо 
ти в лабораторії, знімання захисної одежі і перед виходом з лабора  
торії або відділення. 

5. Весь робочий одяг необхідно носити під час роботи з хворим і потен 
ційно інфікованим матеріалом і знімати тільки перед виходом з лабо 
раторії або відділення. 

6. Процедури, які можуть призвести до розпилювання або розбризку 
вання біоматеріалу, необхідно проводити на спеціально відведених  
для цього робочих місцях, які забезпечують ізоляцію біоматеріалу.  

7. В приміщенні після роботи проводиться вологе прибирання з викори 
станням 3 % розчину хлораміну. 

Всі маніпуляції медичний персонал виконує в змінному халаті, ша-
почці, змінному взутті і обов'язково в гумових рукавичках. Перед робо-
тою всі пошкодження шкіри на руках повинні бути заклеєні лейкоплас-
тирем. При роботі слід уникати випадкових травм інструментами. При 
проведенні маніпуляцій бажано користуватись одноразовими інстру-
ментами. При використанні багаторазового інструментарію він під-
лягає обов'язковій дезінфекції. 

Медичний лабораторний інструмент усіх видів після кожного вико-
ристання повинен підлягати дезінфекції, ретельній передстерилізацій-
ній очистці і стерилізації, згідно з галузевим стандартом 42-21-2-85. 

Забороняється приймання їжі й куріння в лабораторіях і приміщен-
нях, де проводяться процедури хворим. 

Розбір, миття і полоскання медичного інструментарію, використа-
них піпеток та лабораторного посуду, приладів і апаратів, що контак-
тували з кров'ю чи сироваткою людей, необхідно проводити після їх 
попередньої дезінфекції в ґумових рукавичках. 

Медичні працівники, які мають контакт з кров'ю та її компонента-
ми, підлягають обстеженню на наявність антигену вірусу гепатиту при 
прийнятті на роботу і потім не рідше 1 разу на рік. Особи, які мають 
антиген вірусу гепатиту, усуваються від забору, переробки і перели-
вання крові та її компонентів. 

Таким чином, дотримання техніки безпеки при роботі з біологічни-
ми рідинами допоможе вам зберегти своє здоров'я.  



2.2. ПРИЙОМ ПАЦІЄНТА І ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Приймальне відділення лікарні призначене для прийому хворих , 
їх огляду, уточнення діагнозу і місця, в якому буде проводитись ліку-
вання. Тут проводять санітарну обробку госпіталізованих і транспорту-
ють їх в лікувальне відділення. У разі потреби в приймальному відді-
ленні починають лікування хворого (надання йому невідкладної допо-
моги). 

Приймальне відділення може бути централізоване (для всієї лікар-
ні) і децентралізоване (для окремих профільних відділень). Централізо-
ване приймальне відділення розміщують у найбільшому лікувальному 
корпусі поблизу транспортного ліфта. Із протиепідемічних міркувань 
інфекційних хворих, породілей, дітей приймають безпосередньо в про-
фільних відділеннях, де створюють приймальні відділення. Окремими 
повинні бути приймальні відділення для шкірно-венеричного, туберку-
льозного і психіатричного відділень. 

У стаціонар хворих направляють дільничні, цехові терапевти, лі-
карі швидкої допомоги або вони приходять самі без направлення чи 
переводяться з інших лікувальних закладів. У великих містах ство-
рюють центральні (для всього міста) бюро госпіталізації, у які над-
ходить інформація про вільні місця в стаціонарах міста. Тяжкохворі 
можуть надходити в стаціонар, минаючи приймальне відділення (в 
палату інтенсивної терапії кардіологічного та реанімаційного відді-
лень). 

Приймальне відділення має такі приміщення: вестибюль з реєстра-
турою і довідковим столом лікарні; оглядові кімнати; кімнати санітарно-
го пропускника (роздягальня, душові та ванні приміщення, кімната для 
спеціальної санітарної обробки хворих з педикульозом, коростою); ізо-
лятори або боксовані палати для хворих з незрозумілою лихоманкою чи 
з можливим інфекційним захворюванням; маніпуляційні кімнати; кім-
нату чергового лікаря; гардероб з камерою для зберігання одягу; туалетну 
кімнату. Планування приміщень повинно забезпечити функціональну 
послідовність їх використання. Поблизу приймального відділення роз-
ташовують травматологічний пункт, перев'язочну, рентгенодіагностич-
ний кабінет з цілодобовим чергуванням рентгенотехніків, реанімаційне 
відділення. 

У вестибюлі відділення залишаються родичі або інші супроводжую-
чі особи. Тут же працює стіл довідок, куди щоденно, у встановлені ад-
міністрацією години з лікувальних відділень подають відомості про стан 
хворих, підготовку їх до виписування. Тут же розміщують інформацію 
про розпорядок дня в лікарні, про години відвідування хворих, номери 
телефонів адміністрації. 
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На хворих, які госпіталізуються за направленням поліклініки чи 
переводяться з інших лікувальних закладів, медична сестра відразу 
заповнює титульний листок медичної карти стаціонарного хворого 
(ф. 003-0), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я 26.07.99 р. 
№ 184, реєструє її в журналі стаціонарних хворих (ф. 001-0) та в алфа-
вітному журналі для довідкової служби. 

Хворих, які самостійно звернулись у приймальне відділення або 
привезені машиною "швидкої допомоги", обов'язково оглядає черго-
вий лікар. Після встановлення попереднього діагнозу і підтвердження 
необхідності госпіталізації на них в реєстратурі приймального відді-
лення заповнюють ті ж самі документи. На титульному листку карти 
стаціонарного хворого (рис. 2.8) записують його прізвище, ім'я та по 
батькові, рік народження, домашню адресу та телефон родичів; місце 
роботи, професію, посаду; ким хворий направлений, діагноз при на-
правленні, діагноз хворого у приймальному відділенні; в яке відділен-
ня лікарні скеровано хворого, дату і точний час госпіталізації. Всі дані 
про хворого медична сестра-реєстратор отримує з направлення в ста-
ціонар, від самого хворого чи його родичів або осіб, що його супро-
воджували. 

Якщо хворий без свідомості і при ньому не виявлено документів, 
після його огляду лікарем в усіх документах до встановлення особи він 
реєструється як "невідомий". Відомості про такого хворого, його зовні-
шні прикмети і одяг повідомляють у територіальне відділення міліції. У 
випадку госпіталізації неповнолітнього без супроводу родичів або якщо 
хворий госпіталізований у зв'язку з захворюванням чи травмою, що 
виникли поза домом, медична сестра приймального відділення повідом-
ляє про це родичів хворого. 

Медична сестра заповнює також статистичну карту вибулого зі ста-
ціонару (ф. 066-0), яку вкладає в історію хвороби (рис. 2.9). 

Якщо після огляду хворого черговий лікар приймає рішення про 
відмову в госпіталізації (у разі покращення стану хворого після надання 
допомоги у приймальному відділенні, при "непрофільності" виявленого 
захворювання), то про це роблять запис у спеціальному журналі облі-
ку прийому хворих і відмов в госпіталізації. При необхідності черговий 
лікар викликає машину "швидкої допомоги" для транспортування хво-
рого у профільну лікарню. 

Лікар приймального відділення у разі необхідності викликає консу-
льтанта і призначає необхідні додаткові обстеження. Після огляду хво-
рого черговий лікар вирішує і зазначає на титульній сторінці карти 
стаціонарного хворого об'єм санітарної обробки, спосіб транспортуван-
ня хворого у лікувальне відділення. У разі необхідності тут же почина-
ють лікування хворого. Результати лікарського і проведених додаткових 
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Код форми за ЗКУД         І    І    І    І    І    І    І    І Код 

закладу за ЗКПО      І    І    І    І    [    І    І   І 
в'я Укцаїни 

Найменування закладу 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
ФОРМАМ О О З / o  Затверджена 
наказом МОЗ України 26.07.99 р. № 
184 

МЕДИЧНА КАРТА № 

СТАЦІОНАРНОГО ХВОРОГО 
 

Госпіталізація      Відділення                         пяпата № 

   дата (число,        місяць,        рік) (годин, хвилин) 

Виписка 
(смерть)      В поточному році з             Q вперше приводу 

даної хвороби       Q повторно госпіталізований                     
всього          оаз 

Переведений(а) у виділення _ 
_ дата переведення І    І    І    І    І    І 

(ЧИСЛО, МІСЯЦЬ. ріК) 
 __          RW       М М М  

(число, місяць, рік) 
(найменування препарату, характер побічної д«) 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 
2Стать:ч-1,ж-2 3. Вік. І    І    І    І    І 

(число, місяць, рік) 
(повних років, для дітей: до 1-го реку - місяців; до 1-го місяця -днів) 

4. Постійне місце проживання: місто -1, село - 2   |     [ ____  
(вписати адресу: область.район, населений пункт, 

№ телефону; для приїжджих - адресу родичів) 
5. Місце роботи, спеціальність або посада 

(для учнів, студентів - меце навчання; для дітей - назву дитячого закладу, школи; для інвалідів - вид і група іиеалщності, ІВВ - так, ні (підкреслити) 
6. Ки м  н а п ра в л е н и й  х в ори й  ____________________________________________________________________________  

(найменування лікувального закладу) 
7. Госпіталізований(а) в стаціонар: за терміновими показаннями - 1, через __________ годин після початку захворювання, 
одержання травми; в плановому порядку - 2 |     | 
8. Діагноз лікувального закладу, який направив хворого: ______________________________________________________  

9. Діагноз при госпіталізації: 

10. Діагноз клінічний: 

Дата встановлення:. Лікар _ 
(привище. підпис) 

 

11. Діагноз заключний клінічний: 
а основний 

б) ускладнення основного _ 

в) супутній _ 

Рис. 2.8. 

Код за МКХ-Х 
І    І    І    І    І    І 
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Проведено ліжко-дків _ 

Група крові ________  

Резус приналежність. 

Підвищена чутливість або непероносимість препарату _ 



12. Хірургічні операції, методи знеболювання і післяопераційні ускладнення 
Найменування операції Дата, години Метод знеболювання Ускладнення 

   і 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Оперував хірург. 

(прізвище розбірливо) 
13. Інші види лікування_ 

(вказати) 
для хворих на злоякісні новоутворення: 1. Спеціальне лікування: хірургічне, променеве (дистанційна гамма-терапія, 

рентгенотерапія, швидкі електрони, контактна і дистанційна гамма-терапія, контактна гамма-терапія і глибока 

рентгенотерапія); комбіноване (хірургічне і гамма-терапія, хірургічне і рентгенотерапія, хірургічне і комбіноване променеве); 

хіміопрепаратами, гормональними препаратами. 2. Паліативне. 3. Симптоматичне лікування. |     | 
14. Відмітка про видачу листка непрацездатності 
№ ____________ з _______________ по _______________          № _____________ з ________________ по _______________  
№ ____________ з _______________ по _______________          № _____________ з ________________ по ________________  

15. Працездатність відновлена повністю - 1; знижена - 2; тимчасово втрачена - 3; стійко втрачена - 4 (в зв'язку з даними 

захворюванням, з інших причин - підкреслити) | __ | 

16. Висновок для тих, хто поступає на експертизу  _______________________________________________________________  

17. Результат лікування: виписаний(а) з одужанням - 1, поліпшенням - 2, погіршенням - 3, без змін - 4, помер - 5; 

переведений (а)  в  і нший  лікувальний  заклад  -  6,  переведений (а)  в  інше  відділення  -  7;  здоровий (а )  -  8 | |  

18. Особливі відмітки ________________________________________________________________________________________  

Лікуючий лікар. 
(прізвище, підпис) 

Зав. відділенням. 
(провище. пщпис) 
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документація 

Ферма NsOGG/o 
СТАТИСТИЧНА КАРТА 

ВИБУЛОГО ІЗ СТАЦІОНАРУ № Г~1   І    І    І    І    І    І 1 
1.П.І.П. __________________________________________________________________________________________ 
2. Стать (чол. -1, жін. - 2)    Ц 3. Дата народження І    І    І    І    І    !    І   1    ] 

(число, мисяць, рк) 
А. Місце проживання _____________________________     _____________________   ____     |    [   ~] 

(область, район, населений пункт) 
5. Житель (міста -1, села -2) (~1 

6. Соціальне положення: робітник с/г-1; робітники інших галузей - 2; службовці - 3; непрацюючі ■ 4. j    [ 
7. Направлений _____________________ поліклінікою-1, стаціонаром-2, без направлення-З 

(адміншпратений район) 
ЦРЛ • 1, НРЛ -2, Дисп. - 3, міськ. заклад - 4, СДЛ ■ 5, оол. поліклінік - 6, обл. заклад • 7, 
інші заклади - 8, станція швидші медичної допомоги -9 ____________________________________ )     | '  [     |     І 
8. Відділення госпіталізації ____________________________________________________________ |    |    | 
відділення виписки __________________________________________________________________ |    [    | 
переведено у відділення ____________________ [   [   | Дата переведення _____________ І    І   "І    І    І    І    І 

9. Профіль ліжок: _________________   __   10. Проведено ліжко-днів         ______  
11.Госпітзлізація(тернінова-1,планова-2) ____________________________________  
12.Термікитапггалізації(до6гадини-1,7-24години-2,пт«_е24годин-3) 

13. Дата поступлення _________________________________  
(число,иісщь, рік, год. хе) 

14. Дата виписки ________________________________________________ [    |    |    |    |    ЇМ    |    І    [ 
(число, менць, рік, гид, ха.) 

15. Результат лікування: видужання -1, покращення - 2, погіршення - 3, без змін - 4, помер - 5, 
переведено є інший лікувальний заклад - 6, здоровий - 7 ________________________________________       [_] 
16. Діагноз закладу, який направив хворого ________________________________________ І    І    І    і    І 

17. Кратність госпіталізації: вперше-1, повторно -2, 
(в цьому році з приводу даною захворювання і [    | 
18. Діагноз клінічний основний ______________________________________________  

19. Ускладнення 

20. Супутній 

Рис. 2.9. 

123 



21. Основний 
2. Патологоанатомічний (судово-медичний) діагноз 

М    І    І    І 
 

22. Ускладнення І   М   і   І 
 

23. Супутні захворювання __________________________________________  
24. П. І. Л Г патологоанатома, судмедедаіерта __________________________  
25. Дата проведення патологоанзтомічного, судово-медичного розтину  __  

З, Хірургічні втручання 

[   Операція 1    j 

Операція _______  

■ І  І  І  І  І  

М І М И  

Тривалість       ___  
под., я.) 

ГІ  II  І 

І    І    І    І    І 

М І М І  

Тривалість     |    Г~1   І    | 

 ____________ гтттт
м 

Ускладнення під час операції . 
Хірург ____________________  
Асистент - 2 _______________  
Анестезіолог 

Асистент -1 

Асистент - З 
І    І    І    І    І 

.гг 
 

Вид знечуленн      І  j  | 
 Дата і час £   JH Тривалість   

Операція 3 М І М І  І  
І 

І  І  I     I 
  (число, місяць, /ж, год. ««.і   /год то.) 
Операція      I     I I     I  

Ускладнення п|д час олерацл __  
Хірург _________  
Асистент - 2 
Анестезіолог ___  
Вид знечуленмя _ 
26. Обстеження на РВ: іа« -1, ні • 2 

27. Обстеження на СНІД; гак -1, ні - 2 

28. ІВВ-1,1А • 2, учасник війни - 3, інвалід праці • 4, пенсіонер - 5, інвалід по захворюванню - 6 

29. Прізвище лікуючого лікаря _______________________________________________________  

30. Прізвище завідуючого відділенням ________________________________________________  
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Дата і час 
(число, шсяць. рік, год., хе.) 

 

Ускладнення лід час операції 

Хірург Асистент• 1 

Асистент•З 

Вид знечупення _ 

[    Операція 2   | 

Операція  _______  

Дата і час І    І    І    І    М    І    І    І    М 
{число, місяць, рік. год,. «.J 

 
гпггп 
.ЛИШ 

□ 
□ 
□ 

гттп 

 _______ .ХТО 
 _______ і  і  і  і  і  Асистент-1 

Асистент • З _гг 



методів обстежень, висновки консультантів записують у медичну карту 
стаціонарного хворого (історію хвороби). 

Для своєчасного розпізнання інфекційного захворювання і негай-
ної ізоляції хворого лікар оглядає всіх хворих, що звертаються у при-
ймальне відділення. Оглядають шкіру, слизові зіва, вимірюють темпе-
ратуру. Огляд хворого проводять на кушетці, накритій клейонкою; пі-
сля прийому кожного хворого клейонку двічі протирають 1 % розчином 
хлораміну, прополіскують водою і висушують. У випадку підозріння 
на інфекційне захворювання хворого ізолюють в бокс, а предмети, з 
якими він стикався, а також приміщення, де перебував, — знезара-
жують. 

Медична сестра допомагає хворому роздягнутися і складає список 
його речей у двох екземплярах, один з яких вклеює на останню сторі-
нку історії хвороби, а інший вкладає в мішок з речами госпіталізова-
ного. В оглядовій кімнаті медична сестра проводить антропометричне 
обстеження і записує його результати в медичній карті стаціонарного 
хворого. 

Антропометрія - сукупність методів визначення фізичного розви-
тку людини: зросту, маси тіла, окружності грудної 
клітки та живота, сили м'язів (динамометрія).  

Зріст вимірюють за допомогою ростоміра. Це ква-
дратна дерев'яна площина з вертикальною планкою 
з сантиметровими поділками. Вздовж планки ковзає 
планшетка з горизонтальним козирком. При 
вимірюванні зросту обстежуваний (без взуття) стає на 
площину ростоміра, спиною до планки, торкаючись її 
п'ятами, міжлопатковою ділянкою і потилицею. 
Голову розташовують у такий спосіб, щоб верхній край 
зовнішнього слухового проходу і кут ока були на 
одній горизонтальній лінії. Планшетку, попередньо 
підняту вище голови обстежуваного, опускають на 
голову, а обстежуваному пропонують зійти з 
площини. За поділкою біля нижнього краю 
планшетки відраховують зріст в  сантиметрах 
(рис. 2.10). 

Зважування проводять на медичних терезах, 
правильно встановлених і добре відрегульованих. 
Зважують хворого за однакових умов - у натільній 
білизні, натще, після випорожнення сечового міхура 
і бажано кишок (рис. 2.11). Рухома платформа, на 
яку стає зважуваний, через систему важе- рис. 2.10. 
Вимірюван-лів передає вагу на рухоме коромисло із однієї чи    ня 
зросту. 
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двох планок з поділками (розмічених в кілограмах, грамах). При рівновазі 
коромисло встановлюється проти контрольного рівня. Терези врів-
новажують, і при закритому затворі коромисла хворий обережно стає 
на центральну частину площини. Якщо хворому важко стояти, то його 
садять на попередньо зважену табуретку, яку встановлюють на терезах. 
Для зважування відкривають затвор і важки пересувають від нульової 
поділки до вільного краю, добиваючись рівноваги. При досягненні 
останньої затвор опускають і записують показники. Результати фік-
сують в карті стаціонарного хворого. У відділенні хворих зважують один 
раз на тиждень. Частіше (двічі на тиждень, щодня) зважують хворих з 
набряками, яким призначена сечогінна терапія, хворих з ожирінням. 
Результати реєструють у температурному листку. 

Окружність грудної клітки вимірюють сантиметровою стрічкою, яку 
накладають на оголену грудну клітку ззаду нижче кутів лопаток, а 
спереду на рівні сосків (у жінок по IV ребру). Руки обстежуваного опу-
щені, дихання спокійне. Вимірювання проводять на висоті вдиху і після 
максимального видиху (рис. 2.12). 

Окружність живота вимірюють для контролю за динамікою асциту. 
Роблять це вранці натще, після дефекації і сечовипускання. М'яку сан-
тиметрову стрічку розміщують на рівні III поперекового хребця ззаду і 
на рівні пупка - спереду. 

 

 

Рис. 2.11. Зважування хворого. Рис. 2.12. Вимірювання окружності груд-
ної клітки. 
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Динамометрію проводять з використанням спеціальних пружинних, 

ртутних та гідравлічних приладів з шкалою, що показує силу м'язів.  
Санітарна обробка хворого. 
У приймальному відділенні санітарна обробка хворого може здійс-

нюватись за одно- або двопоточною системою. При однопоточній сис-
темі чоловіків і жінок миють почергово, при двопоточній є можливість 

одночасно проводити санітарну обробку чоловіків і жінок, що скорочує 

термін перебування хворого у приймальному відділенні. Вид санітарної 

обробки (повна, часткова) визначає лікар приймального відділення. Ке-
рує санітарною обробкою хворого і бере безпосередню участь у її про-
веденні медична сестра приймального відділення.  

В оглядовій кімнаті (при достатньому освітленні з використан-
ням лупи) медична сестра проводить огляд шкіри і одежі для вияв-
лення педикульозу. На людині можуть паразитувати одежна, головна 

і лобкова воші. Харчуються вони кров'ю. Одежна воша живе в натіль-
ній білизні, а при більшій поширеності може селитися на верхній 

одежі, взутті, постелі. Головна воша живе у волоссі голови, грудей, 

під пахвами, в бороді, вусах і бровах. Лобкова - у волоссі лобка, але 

зустрічається у волоссі грудей, бороди і брів. Яйця вошей (гниди) 

біло-жовтого кольору, овальної форми, ніби приклеєні до волосяно-
го стержня біля кореня волосся. Одежні і головні воші поширюються, 

переповзаючи від однієї людини до другої при тісному контакті. Шко-
да, заподіяна вошами, пов'язана з тими відчуттями, які виникають 

при висмоктуванні крові. На місці укусу виникає щільна синювата 

папула, що свербить і пече. Через 3-4 доби папула зменшується, 

блідне, щезає. Однак в результаті розчухів може виникнути екзема, 

нагноєння та інші шкірні захворювання. Гнійні виділення склеюють 

волосся і утворюють "ковтун". Висипання можуть виникати на облич-
чі, за вухами - попрілість, збільшуються підщелепні лімфовузли, 

підвищується температура. В епідеміологічному відношенні найбіль-
ше значення має одежна воша, яка є специфічним переносником збу-
дника висипного тифу, поворотного тифу і волинської лихоманки. 

При виявленні педикульозу керуються наказом МОЗ № 410. У сан-
пропускнику є спеціальна укладка, в яку входять такі предмети: лупа, 

настільна лампа, бритва, ножиці, машинка для підстригання волос-
ся, густий гребінець, розфасований інсектицид, 10 % оцтова кисло-
та, клейонка, на яку вичісують волосся, відро для спалювання во-
лосся, косинки з матерії і клейонки, мішок для одягу хворого; дві 

маски, халати і косинки для медичних працівників. Медична сестра і 

санітарка одягають маску, рукавиці, додатковий халат і косинку. Са-
нітарну обробку проводять в спеціально обладнаному приміщенні. Па-
цієнтові пояснюють необхідність і послідовність проведення процеду- 
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ри. У разі виявлення порушення цілості шкіри волосся стрижуть но-
жицями, в усіх інших випадках використовують перукарську машин-
ку чи бритву. Волосся стрижуть чи голять не тільки на голові, але і на 
тілі, а коротко обстрижене волосся обробляють інсектицидними засо-
бами. При головному чи лобковому педикульозі інсектициди наносять 
на волосся. Голову зав'язують косинкою. Після закінчення експозиції 
(термін від моменту закінчення обробки до змивання) препарат змива-
ють теплою водою, а потім миють голову з милом чи шампунем. У разі 
виявлення гнид використовують підігрітий до 28-30 °С столовий оцет: 
змоченою у ньому ватою обробляють волосся, залишають на 10-15 хв, 
а потім промивають теплою водою. 

Експозиція залежить від застосованого педикулоциту і виду вошей: 
при використанні порошку піретруму, мила К— 1-2 год; при застосу-
ванні інших засобів - 20-30 хв при педикульозі волосся голови і 10-20 хв 
при лобковому. Можна використовувати водні емульсії карбофосу (0,15 %), 
метилацетофосу (0,5 %), дикрезилу (0,25 %), 20 % водно-мильно-гасову 
емульсію. Препаратами вибору є шампуні "Ніттіфор" та "Педицин". Ді-
ючою речовиною "Ніттіфору" є перметрин, який знищує гниди, личин-
ки, зрілі воші. Залежно від довжини і густини волосся для одного хво-
рого витрачають від 10 до 60 мл засобу, яким зволожують волосся і 
втирають за допомогою марлевого тампона. Голову щільно зав'язують 
косинкою, а через 40 хв змивають теплою водою з милом. Після миття 
волосся ретельно вичісують густим гребінцем. 

"Педицин" (20 % емульсія бензилбензоату) має специфічну проти-
паразитарну дію на головних і лобкових вошей і на коростяного кліща. 
На волосся голови та інших ділянок тіла наносять 25-50 мл засобу, 
злегка втираючи його. Час експозиції при зараженні лобковими воша-
ми - 10 хв, головними - ЗО хв. Після цього змивають проточною во-
дою. При педикульозі волосяної частини голови її зав'язують косин-
кою, змоченою теплим розчином оцту на 1 год. На закінчення волосся 
миють з милом або шампунем і вичісують густим гребінцем. При обро-
бці волосся голови слід оберігати очі, ніс, губи від попадання на них 
засобів. 

Білизну і одяг хворих з педикульозом складають у мішок, змочений 
одним з інсектицидів (гексохлоран, 0, 5 % розчин карбофосу, 1 % роз-
чин ацетофосу), або обробляють порошком піретруму, а потім перуть і 
виварюють. У випадках значного педикульозу речі хворого складають у 
мішок і направляють в дезінсекційну камеру. В приміщенні, де відбува-
лася санітарна обробка хворого з педикульозом, проводять вологе при-
бирання. Воду у ванні після миття такого хворого знезаражують сухим 
хлорним вапном з розрахунку 20-50 г на відро води протягом ЗО хв. 
Після зливу ванну миють щіткою і споліскують. 
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Закінчивши дезінсекцію і прибирання, знімають додаткові халати і 
косинки, замочують їх в 1 % розчині хлорофосу або 0,15-0,3 % розчині 
карбофосу чи знезаражують кип'ятінням. 

В історії хвороби медична сестра робить відмітку про педикульоз 
(Р+) і поруч записує використаний інсектицид і прізвище медичного 
працівника, який проводив санітарну обробку хворого.  

Протипедикульозні заходи передбачають, крім знищення вошей, 
також попередження поширення їх. Це дотримання вимог особистої гігі-
єни людини і її побуту: 

— миття тіла і зміна натільної і постільної білизни не рідше одного  
разу на 7-10 днів; 

— регулярне підстригання і щоденне розчісування волосся голови; 
— систематичне чищення одягу і прибирання приміщень. 
Для своєчасного виявлення педикульозу проводять планові огляди, 

контролюють дотримання вимог санітарно-протиепідемічного режиму в 
організованих колективах. 

На кожного хворого у разі виявлення педикульозу в санітарно-епі-
деміологічну станцію за місцем проживання його направляють терміно-
ве повідомлення про інфекційне захворювання (Ф. 058. О), щоб своєчас-
но були оглянуті на педикульоз інші члени його сім'ї і у разі потреби -
проведена дезінсекція. 

При педикульозі у вогнищі інфекції або коли відсутні інші засоби, 
допускають використання бутадіону - синтетичного лікувального засо-
бу. При прийманні його всередину кров людини стає токсичною для 
вошів 14 діб. Цей засіб призначають дорослим протягом двох днів по 
0,15 г 4 рази на день. Добова доза 0,6 г. Дітям до 4 років бутадіон не 
призначають. 

Після огляду хворого та оцінки загального стану його лікар при-
ймального відділення вирішує питання про необхідність і об'єм санітар-
ної обробки хворого, яка проводиться у санпропускнику. Проводить са-
нітарну обробку медична сестра, санітарка їй допомагає при цьому. Па-
цієнта слід заохочувати до самостійного миття. Допомогу хворому 
надають, якщо вона необхідна, лише за його згодою.  

Пацієнтам, які потребують негайного лікування (яке може почина-
тись в приймальному відділенні), водні гігієнічні процедури не призна-
чають. У приймальному відділенні можуть проводитись інші гігієнічні 
процедури (підстригання волосся, нігтів на пальцях рук і ніг, гоління).  

У ванній кімнаті приймального відділення повинні бути кушетка, 
стіл, табуретка, кімнатний і в дерев'яній оправі термометри, шафа для 
білизни. На столі повинно бути дві ємності з позначками: "губки чисті" і 
"використані губки". Відділ забезпечується милом (25 г на кожного хво-
рого). 
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Температура повітря у ванному приміщенні повинна бути не нижче 
25 °С. Біля ванни кладуть дерев'яний настил. Санітарка, одягнувши ру-
кавички, попередньо миє ванну з використанням мийних засобів ("Дих-
лор-1", "Комет", "Білка", "Саніта"), споліскує гарячою водою і дезін-
фікує 1 % розчином хлораміну. Згідно з чинною інструкцією, хворі, що 
госпіталізуються, приймають гігієнічну ванну або душ. На практиці цього 
правила дотримуються не завжди. Для прикладу: хворі, яких госпіталі-
зують у плановому порядку, приймають душ або ванну вдома. Крім 
того, в приймальному відділенні часто не вистачає приміщень і медич-
ного персоналу, щоб організувати ванну чи душ усім пацієнтам; лікар-
няний одяг не завжди високої якості, а то і відсутній, тому хворі пере-
одягаються в одяг, принесений з дому.  
Безпосередньо перед купанням хворого санітарка готує ванну, на-
ливаючи спочатку холодну, а потім гарячу воду. Заповнюють ванну до 
половини об'єму. Температуру води у ванні контролюють термометром в 
дерев'яній оправі, не виймаючи його з води. Тривалість гігієнічної ван-
ни при температурі 35-36 °С визначається загальним станом хворого і 

забрудненням шкіри (15-20 
хв). Хворому допомагають 
сісти у ванну (рис. 2.13), щоб 
вода прикрила 2/3 тіла. 
Положення хворого у ванні 
повинно бути таким, щоб він 
спиною і потилицею спирався 
до стінки головного кінця 
ванни і щоб вода не 
прикривала ділянку серця. 
Щоб попередити сповзання 
тіла, в ножному кінці ванни 
встановлюють дерев'яну лавку 
або підставку, на яку 
спирається хворий. Хворих, 
які потребують сторонньої 
допомоги, опускають у ванну 
на простирадлі. Допомагає 
хворому при митті медична 
сестра, одягнувши рукавички, 
миє голову. Губкою чи 
махровою рукавичкою миють 
спочатку шию, потім тіло і 
нарешті 
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Рис. 2.13. МИТТЯ хворого у ванні. 



кінцівки. Необхідно звертати увагу на природні складки, де скупчуєть-
ся піт, виділення (під пахвами, під молочними залозами у жінок, пахові 
ділянки, промежина). Хворого, який миється самостійно, не слід зали-
шати без нагляду. Медичний працівник спостерігає за змінами в загаль-
ному стані хворого під час приймання ванни. При цьому звертає увагу 
на забарвлення шкіри, властивості пульсу, цікавиться самопочуттям 
його. Пацієнтові допомагають вийти з ванни і витертись зігрітим рушни-
ком чи простирадлом, одягнутися. Переконавшись в тому, що пацієнт 
почуває себе комфортно, йому допомагають одягнутися, причесатися і 
взути тапочки. 

При скаргах на запаморочення, серцебиття, біль в ділянці серця 
необхідно допомогти хворому вийти з ванни, витерти його простирад-
лом, вкласти на кушетку, викликати лікаря. До приходу лікаря хворо-
му дають понюхати нашатирний спирт (при запамороченні), валідол під 
язик, кладуть змочену у холодній воді серветку на ділянку серця (при 
неприємних відчуттях в ділянці серця). 

Якщо стан хворого не дозволяє провести гігієнічно купання, то у 
ванну ставлять лавку, застелену клейонкою, на яку сідає хворий, і 
його миють під душем у тій же послідовності. Миття під душем має 
свої переваги: хворі переносять його краще, тіло постійно обливається 
чистою водою. У приміщенні повинно бути тепло (25 °С), слід остеріга-
тися протягів. Потім, підтримуючи хворого під руки, йому допомагають 
вийти з-під душу, витирають, переодягають у чисту білизну, обстрига-
ють нігті і супроводжують у відділення. 

Повна санітарна обробка (ванна чи душ) не проводиться:  
— при загрозливих для життя станах; 
— при наявності шкірних захворювань; 
— при наявності відкритих ран; 
— породіллям; 
— хворим з гострими психозами; 
— хворим із геморагічним синдромом. 
В таких випадках проводять обтирання тіла хворого теплою водою 

з домішкою дезінфекційних засобів (камфорний спирт, етанол, оцет, 
одеколон). Хворого вкладають на кушетку і рушником, змоченим у піді-
грітому розчині, обтирають почергово шию, груди, руки, відразу ви-
тирають насухо і прикривають ковдрою для попередження переохоло-
дження. Таким же чином обтирають живіт, спину, стегна, гомілки. Хво-
рого переодягають у чисту білизну. 

В приміщенні, де проводять санітарно-гігієнічну обробку, декілька 
разів на день здійснюють прибирання із застосуванням 1 % розчину 
хлораміну, 0,5 % розчину хлорного вапна. Інвентар, що використову-
вався з цією метою, замочують на 1 год в 1 % розчині хлораміну або 
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кип'ятять 15 хв і зберігають у спеціальній комірці. Всі приміщення при-
ймального відділення прибирають в міру забруднення, але не рідше 
двох разів на день, вологим способом із застосуванням дезінфекційних 
розчинів (хлорамін, "Дезоксон-1"). Інвентар для прибирання маркують. 
Інвентар для прибирання санвузлів зберігають тільки в туалетних кім-
натах і його не можна використовувати для прибирання інших примі-
щень. Всі предмети, які вживались для догляду за хворим, підлягають 
дезінфекції. Руки миють господарським милом, а після огляду інфекцій-
ного хворого 2 хв обробляють 0,2 % розчином хлораміну. 

Транспортування хворих 

Транспортування хворих - це перевезення чи перенесення хворо-
го до місця надання медичної допомоги, обстеження чи консультації 
фахівця, або з одного лікувального закладу в інший. Вид транспорту-
вання встановлює лікар. При визначенні можливості транспортування 
всіх хворих поділяють на дві групи: транспортабельних (тих, які зда-
тні перенести перевезення лежачи, напівсидячи чи сидячи) і нетранс-
портабельних (для яких перевезення небезпечне для життя). Останнім 
надають медичну допомогу в повному об'ємі в приймальному відділенні 
і при першій можливості їх перевозять в реанімаційне відділення. Хво-
рих в задовільному стані направляють в палату чи на діагностичне об-
стеження в супроводі медичного працівника. Тяжкохворих транспор-
тують на ношах, які можуть бути встановлені на каталці. 

Послідовність дій під час транспортування пацієнта на візку (ношах) 
1. Поставте візок (ноші) перпендикулярно до кушетки так, щоб його  

головний кінець підходив до ножного кінця кушетки. 
2. Поясніть пацієнту послідовність ваших дій. 
3. Три сестри стають біля пацієнта з одного боку: одна з них підводить  

руки під голову і лопатки пацієнта, друга — під таз і верхню частину 
стегна, третя — під середину стегон і гомілки. 

4. Піднявши пацієнта, разом з ним поверніться на 90° в бік візка (нош). 
5. Покладіть пацієнта на візок, накрийте його, переконайтесь, що паці  

єнт почуває себе комфортно. 
6. Відправте пацієнта з його медичною картою у відділення в супроводі 

медичних працівників. 
7. Прибувши у відділення, головний кінець візка підведіть до ножного  

кінця ліжка, втрьох (вдвох) підніміть пацієнта і, повернувшись на  
90°, покладіть його на ліжко. 

Якщо нема візка, то 2-4 особи переносять ноші вручну. Нести паці-
єнта на ношах треба не поспішаючи і без зайвого трясіння. Вниз по 
сходах пацієнта несуть ногами вперед, причому передній кінець нош  
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дещо припіднятий, а задній дещо опущений. Таким чином досягається 
горизонтальне положення нош. Вверх по сходах пацієнта несуть голо-
вою вперед також в горизонтальному положенні. Запам'ятайте! При 
транспортуванні пацієнта на ношах треба йти довільним кроком, дещо 
зігнувши ноги в колінах і підтримуючи ноші на одному горизонтальному 
рівні. 

Якщо хто-небудь при перенесенні відчуває втому, то необхідно тер-
міново повідомити про це, тому що втомлені пальці можуть мимовіль-
но розслабитись. Під час транспортування час від часу цікавтесь само-
почуттям пацієнта. 

Послідовність дій медичної сестри під час транспортування паці -
єнта в кріслі-візку  
1. Нахиліть крісло-візок вперед, наступивши на підставку для ніг.  
2. Попросіть пацієнта стати на підставку для ніг, потім, підтримуючи,  

посадіть його в крісло. 
3. Опустіть крісло-візок у вихідне положення. 
4. Слідкуйте, щоб при транспортуванні руки пацієнта не висувалися за  

межі підлікотників крісла-візка. 

2.3. ЛІКУВАЛЬНО-ОХОРОННИЙ РЕЖИМ. БЕЗПЕЧНЕ ЛІКАРНЯНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ. ТИПИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

2.3.1.Лікувально-охоронниіі режим, його елементи 

Лікарняний режим — це сукупність заходів, що проводяться у пе -
редбачуваному ритмі і тим самим створюють сприятливі умови органі -
зації обслуговування хворих медичним персоналом. Дотримання вимог 

лікарняного режиму сприяє успішному лікуванню хворих, запобігає мож-
ливим шкідливим впливом на хворого. Основними елементами лікарня -
ного режиму є внутрішній розпорядок дня в лікувально -профілактич-
ному закладі, лікувально-охоронні та санітарно-протиепідемічні заходи.  

Хворого знайомлять з внутрішнім розпорядком лікарні під час го-
спіталізації в приймальному відділенні, про що роблять відповідну 

позначку в історії хвороби. Крім того, у кожному відділенні у доступ -
ному місці вивішують розпорядок дня. Дотримання хворими вимог лі -
карняного режиму полегшує організоване, рівномірне комплексне об-
слуговування їх медичним персоналом. Родичі хворих можуть ознайо -
митись із внутрішнім розпорядком лікарні у вестибюлі приймального 

відділення. Це дозволить їм вибрати оптимальний час для відвідуван -
ня хворих (табл. 2.5). 

133 



Таблиця 2 .5. 
Приблизний 

розподіл дня у відділеннях терапевтичного профілю  

Години Заходи Обсяг роботи медичної сестри 

7.00 Підйом Вмикає світло в палатах 

7.05-7.30 Вимірювання 
температури тіла 

Роздає термометри, слідкує за правильністю вимірювання 
температури тіла, записує результати вимірювання в 
температурний журнал 

7.30-8.00 Ранковий туалет 

хворих 
Допомагає вмитися важкохворим, обробляє ротову порожнину, 

очі, ніс, підмиває, розчісує, перестеляє ліжко, відправляє сечу та 

кал в лабораторію 

8.00-8.30 Прийняття ліків Роздає ліки та слідкує за їх прийняттям 

8.30-9.00 Сніданок Допомагає роздавати їжу, годує тяжкохворих 

9.00-10.00 Обхід лікаря Бере участь в обході та записує призначення лікаря 
10.00-13.00 Виконання 

призначень 

лікаря 

Супроводжує хворих у рентгенкабінет, до лікарів-консультантів, 
проводить зондування, робить ін'єкції, доглядає за тяжкохворими 

13.00-13.30 Прийняття ліків Роздає ліки та слідкує за їх прийняттям 

13.30-14.30 Обід Допомагає роздати їжу, годує тяжкохворих 

14.30-16.30 Післяобідній 
відпочинок 

Провітрює палати, слідкує, щоб було тихо у відділенні та 
палатах, контролює стан тяжкохворих 

16.30-17.00 Вечірнє 
вимірювання 
температури тіла 

Роздає термометри, слідкує за правильністю вимірювання 

температури тіла, записує результати вимірювання в 

температурні листи 

17.00-17.30 Прийняття ліків Роздає ліки та слідкує за їх прийняттям 

17.30-19.00 Відвідування 

хворих родичами 
Слідкує за порядком у відділенні, перевіряє передачі родичів 

19.00-20.00 Вечеря Допомагає роздати їжу, годує тяжкохворих 

20.00-21.00 Виконання 
вечірніх 

призначень 

Готує хворих до рентгенівського та ендоскопічного досліджень на 
наступний день, ставить клізми, банки, накладає гірчичники, 

зігрівальні компреси, робить ін'єкції 
21.00-22.00 Вечірній туалет Підмиває тяжкохворих, перестеляє ліжко, обробляє ротову 

порожнину, проводить туалет носа, вух, провітрює палати 

22.00 Відхід до сну Вимикає світло у палатах, вкриває хворих, слідкує, щоб було 

тихо у відділенні та палатах 

Лікувально-охоронний режим — це сукупність лікувальних та про-
філактичних заходів, спрямованих на зменшення чи виключення впли-
ву несприятливих факторів на психіку хворого і забезпечення фізично-
го та психічного спокою. Ці заходи, оберігаючи вразливу психіку паці-
єнта від надмірного подразнення, створюють сприятливий фон для 
успішного лікування. Нейтралізуючи дію несприятливих факторів, з яки-
ми може зустрітися хворий в умовах лікувальної установи, цей режим 
обмежує появу додаткових негативних емоцій. 
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Важливим елементом лікувально-охоронного режиму є дотримання 

тиші. Для цього навчають персонал всі розмови і розпорядження про -
водити стишеною, напівголосною мовою. У відділенні повинна функціо -
нувати світлойа система сигналізації виклику до хворого, коли вклю -
чення хворим з приліжкового пульта тумблера виклику веде до спала-
ху світла над дверима палати або на посту у чергової медичної сестри. 

Необхідно дбайливо змащувати двірні завіси і коліщатка візків. Обов'я -
зковим є змінне взуття у всіх медичних працівників, яке б не створю -
вало шуму і стуку при ходьбі.  

Медична сестра повинна намагатись забезпечити умови для відпочин -
ку і сну хворих. Сон мобілізує захисні сили організму. Навіть хворі, які 

не страждають від розладів сну, в умовах лікувального закладу мо -
жуть відчувати дискомфорт через необхідність цілодобово перебувати 

у багатомісній палаті, через незручність лікарняного ліжка чи вимуше -
ного положення. Тому медична сестра вимагає від хворих дотримання 

розпорядку дня у відділенні і сама не порушує його. Слід вчасно нагада -
ти хворим про припинення перегляду телевізійних програм, виключити 

загальне освітлення, залишаючи лише чергове світло. В години денно го 

відпочинку і нічного сну хворим виконують тільки необхідні маніпуляції. 

При викликові до хворого у нічний час використовують для освітлення 

настінні чи приліжкові настільні лампи, а не загальне світло.  
Для відпочинку хворих найчастіше обладнують кутки у коридорах і 

холах. Там розміщують крісла, журнальний столик із свіжими газета -
ми, журналами та науково-популярними виданнями. Ходячі хворі ма -
ють можливість у затишній обстановці переглянути телевізійні програ -
ми, займатись рукоділлям, читати, зустрічатись з відвідувачами. У та -
ких кутках використовують декоративні зелені насадження, обладнують 

тематичні стенди з рекомендаціями щодо здорового способу життя, 

раціонального харчування.  
Медична сестра повинна контролювати потік відвідувачів у відді -

ленні, щоб не стомлювати тяжкохворих довготривалими розмовами з 

родичами, сусідами, співробітниками. Крім того, відвідувачів слід попе -
реджувати про стан хворого, до якого  вони прийшли, щоб попередити 

їх негативні емоційні реакції при зустрічі з ним. Медична сестра вказує 

місце зустрічі (палата, коридор), обмежує її тривалість у часі. Відвіду -
вачів слід попередити про недоцільність інформувати хворого про не -
гативні явища, а також необхідність фільтрувати весь потік новин зале -
жно від психічної реакції хворого. У палатах контролюють, щоб відві -
дувачі вели себе тихо і не заважали відпочивати іншим хворим.  

Сприятливо впливає на психіку хворого добрий санітарний стан (чи -
стота у приміщеннях) у відділенні. Своєчасне і ретельне прибирання 

палат і інших службових приміщень забезпечує виконання ще одного із  
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елементів лікувально-охоронного режиму. Хворий не повинен бачити 
нічого, що залишилось від попередньо проведених іншим хворим лікува-
льних — діагностичних процедур (серветки з кров'ю, пробірки з біоло-
гічними матеріалами для дослідження). Якщо маніпуляція проводиться 
в палаті, то за необхідності використовують переносну ширму.  

Медична сестра повинна пам'ятати, що серед заходів лікувально-
охоронного режиму важливим є захист хворого від больових відчут-
тів. За призначенням лікаря медична сестра може виконувати знебо-
лювальні маніпуляції, давати хворому знеболювальні середники. При 
неможливості провести процедуру безболісно хворого слід попередити 
про характер і тривалість неприємних відчуттів. Іноді достатньо хворо-
му пояснити, що процедура, призначена йому, є безболісною, щоб змен-
шити його хвилювання. 

Якщо відділення є клінічною базою медичного училища чи акаде-
мії, то всі навчальні стенди, таблиці, муляжі повинні бути недоступни-
ми для хворого. Медична документація, що ведеться у стаціонарі, та-
кож повинна бути недоступною для хворого. При направленні хворого 
на консультації чи обстеження документи направляють з медичною се-
строю. При направленні хворого з поліклініки на стаціонарне лікування 
за наявності онкологічного захворювання користуються терміном "хво-
роба Петрова", при діагнозі інфаркту міокарда — "хвороба Образцова", 
що дозволяє вберегти хворого від зайвих негативних емоцій. 

Сприятливий вплив на хворого має заохочення хворого до проце-
дур догляду, залучення його до рукоділля, занять лікувальною фізку-
льтурою. У теплу пору року хворим дозволяють прогулянки на свіжому 
повітрі. Про тривалість прогулянок або відстань, яку дозволяють по-
долати хворому, лікар робить запис у історії хвороби. При цьому важ-
ливо, щоб територія лікарні була достатньо озелененою і впорядкова-
ною, з обладнаними пішохідними доріжками і альтанками чи лавками 
для перепочинку хворих. 

2.3.2. Безпечне лікарняне середовище. Безпечне 
транспортування і переміщення пацієнта 

Медична сестра повинна грамотно допомогти хворому при зміні по-
ложення тіла, переміщенні в постелі і кваліфіковано забезпечити транс-
портування його. 

У роботі медичної сестри зустрічається багато ситуацій, коли їй 
потрібно надати хворому допомогу під час переміщення в ліжку та пе-
ресування. Вона повинна вміти: 

— переміщувати пацієнта в ліжку; 
— повертати пацієнта в ліжку; 
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— перекладати пацієнта з ліжка на крісло і навпаки; 
— перекладати пацієнта з ліжка на візок; 
— переміщувати пацієнта під час процедури купання і поводитися з 

пацієнтом, який впав. 
Для того, щоб не завдати шкоди ні собі, ні пацієнтові, сестра пови-

нна використовувати будь-який допоміжний засіб або піднімальний при-
стрій. Вона повинна вміти зайняти правильне положення тіла. 

Ноги. 
Положення ніг сестри є дуже важливим для безпечного поводжен-

ня з пацієнтом. Вона повинна стати в положенні "ноги на ширині пле-
чей", дотримуючись рівноваги відповідно до ваги пацієнта і напрямку 
руху. Одну ногу потрібно поставити поруч із пацієнтом для того, щоб 
прийняти його вагу на початку транспортування. Інша нога знаходиться 
в положенні напрямку руху і готова прийняти вагу пацієнта при перемі-
щенні. Якщо сестра повинна піднімати пацієнта з підлоги, її ноги мають 
знаходитися по обидва боки свого вантажу для того, щоб піднімати 
пацієнта між колінами. Ніколи не піднімайте пацієнта перед колінами, 
тому що це спричиняє підняття на витягнутих руках. Також ніколи не 
піднімайте пацієнта збоку, тому що це призводить до вигину хребта. 

Положення пацієнта. 
Перед тим, як піднімати пацієнта, потрібно надати його тілу най-

більш зручного положення. 
Положення спини. 
Під час переміщення пацієнта хребет сестри завжди повинен бути 

прямим, плечі, наскільки це можливо, повинні знаходитися на одному 
рівні і бути спрямовані в той же бік, що і таз. Коли ви здійснюєте 
підняття однією рукою, вільна рука повинна бути використана для під-
тримки рівноваги тулуба, положення спини. Таким же чином вільна 
рука використовується як опора для того, щоб зняти навантаження з 
хребта при піднятті за допомогою плеча. 

Використання ваги тіла. 
Використання ваги тіла для зняття напруги, що викликається ру-

хами рук, є навичкою, якій треба вчитися і яка потребує контролю і 
практики перед тим, як використовувати її при переміщенні пацієнта. 
Якщо тіло здатне рухатися, воно володіє силою руху і, отже, кінети-
чною енергією, яку можна використовувати для того, щоб полегшити 
процес підняття. Деякі пацієнти зможуть допомагати, імітуючи рух. Якщо 
вони можуть зробити декілька розгойдувальних рухів, щоб створити 
необхідну рушійну силу, реальна сила підйому, наприклад, при під-
нятті пацієнта зі стільця в положення стоячи, може бути мінімальною. 
Навіть, коли маємо справу з цілком безпомічним пацієнтом, рух тіла 
людини, що здійснює підняття, може полегшити процес підняття. Цих  
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навичок можна набути при наявності почуття ритму, злагодженості дій, 
а також розуміння і співробітництва з боку пацієнта.  

Робота в бригаді. 
Коли підняття проводять дві або більше сестер, необхідність злаго-

дженості дій є більш істотною. Одна сестра повинна виступити у ролі 
лідера й віддавати розпорядження, але тільки переконавшись, що ко-
жна сестра і пацієнт цілком готові до підняття. Лідер повинен одночасно 
стежити за тим, щоб було забрано обладнання, а також за мімікою 
пацієнта. Коли усе готове, лідер віддає розпорядження, воно повинно 
бути чітким і задавати визначений ритм. Там, де можливо, бригада, 
що проводить підняття, повинна бути підібрана за зростом і, незалеж-
но від посади, фізично найдужча сестра завжди повинна приймати на 
себе найважчу частину — стегна і тулуб пацієнта. 

Підняття. 
Коли всі перераховані аспекти розглянуті, ви готові безпосередньо 

до підняття. Переконайтеся, що ваші ноги займають стійке положення 
на підлозі, виберіть найкраще положення утримання пацієнта, піді-
йдіть до пацієнта так близько, наскільки це можливо, тримайте спину 
прямо, використовуйте вагу свого тіла і переконайтесь, що ви викону-
єте рухи в тому ж ритмі, що й інші.  

Підняття пацієнта пов'язане з певним ризиком, труднощами, тому 
кожна ситуація повинна розглядатися окремо. 

Методика втримання двома або більше особами. 
Коли проводиться підняття без допоміжних засобів і піднімальних 

механізмів, ви і ваші колеги повинні міцно взяти за руки один одного.  
Найбезпечнішим є зап'ястне захоплення, одиничне (рис. 2.14 а) або 

подвійне (рис. 2.14 б). Останнє — більш безпечне. 
Захоплення рукою (рис. 2.15 а) і захоплення пальцями (рис. 2.15 б) 

менш безпечні: руки можуть розчепитися, якщо вони вологі або мокрі. 
Захоплення пальцями може також бути болючим, якщо в партнера 
гострі нігті. 

 
а Рис. 

2.14. Зап'ястне 

захоплення: а) одиничне, б) подвійне. 
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Рис. 2.15. Захоплення рукою (а) і пальцями (б). 

Методика втримання однією людиною. 
Такі методи можуть бути використані для підтримки і переміщення 

пацієнта, який спроможний посприяти і взяти на себе частину ваги 

свого тіла. 
Захоплення через руку.  
Пацієнт наближує свої руки до тіла, особли-

во у випадку, коли функції однієї з них ослаблені, 

охоплює зап'ястя більш слабкої руки сильнішою 

рукою. Ви знаходитеся безпосередньо за пацієнтом. 

Просуньте ваші руки між руками і грудьми 

пацієнта з обох боків ззаду і стисніть руки пацієнта 

якнайближче до зап'ясть (рис. 2.16). 
Захоплення при піднятому лікті.  
Станьте з боку обличчям до пацієнта, який 

сидить, одну ногу поставте поруч з ним, а іншу 

поставте перед ним, зафіксувавши його коліна 

(рис. 2.17). Перевірте, чи ви стоїте зручно і чи 

можете вільно переміщувати вашу вагу з однієї 

ноги на другу. 
Спонукайте чи допоможіть пацієнту нахили 

тися вперед від стегна так, щоб його плече, яке 
знаходиться ближче до вас, твердо впиралось у 
ваш тулуб. Потім ви можете нахилитися через 
спину пацієнта і схопити позаду його лікті рука 
ми (долонями вверх). Для того, щоб зафіксувати 
тулуб пацієнта під час транспортування, затис 
ніть у замок дальше від вас плече, поклавши по 
переду на нього свою руку. Це захоплення дасть 
можливість достатньо контролювати рух пацієн 
та. Воно також зручне для пацієнта, тому що на Рис 
2.16. Захоплення 
голову або шию нема ніякого тиску. через руку. 
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Рис. 2.17. Захоплення при піднятому 
лікті. 

Рис. 2.18. Утримання за талію-ремінь. 

 

 
Рис. 2.19. Пахвове захоплення. 

Утримання за таз або талію-ремінь. 
Станьте з боку обличчям до пацієнта, 

що сидить, одну ногу поставте поруч з ним, 
а іншу ногу поставте перед ним, зафіксував-
ши його коліна. Пропустіть великі пальці рук 
під пояс штанів пацієнта, потім схопіть одяг 
всією рукою. Як альтернативу ви можете 
використовувати додатковий ремінь, широ-
кий і зручний, протягнувши його навколо 
стегон або талії пацієнта (рис. 2.18). Переко-
найтеся, що ви достатньо міцно защіпнули 
ремінь, щоб попередити його піднімання на 
ділянку грудної клітки. Пацієнт може під-
тримувати себе, поклавши руки вам на сте-
гна або схопивши вас за ремінь. 

Пахвове захоплення. 
Станьте обличчям до сидячого пацієн-

та, поставивши одну ногу поруч з ним, а 
іншу ногу перед ним, зафіксувавши своїми 
колінами коліна пацієнта (рис. 2.19). Просу- 
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ньте зігнуті у фалангах пальці в пахвові западини спереду віддаленого 
від вас боку пацієнта і ззаду боку, який знаходиться ближче до вас. 
Просовуйте ваші пальці якнайдалі долонями догори, залишаючи великі 
пальці поза пахвовими впадинами. 

Пересування пацієнта в ліжку — методика виконання двома або бі-
льше особами. 

Застосовується при піднятті пацієнта з ліжка або переміщенні з лі-
жка на крісло і навпаки. Не варто застосовувати її для пацієнтів з 
пошкодженнями, захворюваннями чи болем в плечах, ділянці грудної 
клітки чи верхнього відділу спини. 

Якщо можливо, встановіть ліжко на висоту, яка відповідала б сере-
дині відстані між вашими стегнами і коліном, і переконайтеся, чи ліжко 
поставлене на гальмо. Допоможіть пацієнтові сісти. Одна сестра підтри-
мує пацієнта, а інша може підкласти подушку. Займіть положення по 
обидва боки ліжка обличчям одна до одної, близько до ліжка і трохи 
позаду пацієнта так, щоб ваші плечі були нарівні зі спиною пацієнта.  

Станьте в положення "ноги на ширині плечей"; ведуча нога займає 
положення в напрямку руху. Зігніть коліна і тримайте спину, наскільки 
можливо, рівно і прямо. 

Тепер підкладайте ваше плече, яке знаходиться ближче до паці-
єнта, із положення ззаду до грудей пацієнта і під пахвову западину, а 
він у цей час кладе свої руки вам на спину.  Зімкніть ваші руки за 
зап'ястя під стегнами пацієнта якнайближче до сідниць. Покладіть другу 
руку на ліжко позаду пацієнта для підтримки свого тулуба, лікоть 
зігнутий, готовий прийняти в а г у  п і д  ч а с  п і д н я т т я  (рис. 2.20). 
Потім ви чи ваша колега, 
залежно від того, хто 
виступає лідером, дає 
команду піднімати. Випрям-
ляйте вашу ногу, яка знахо-
диться позаду, і лікоть руки, 
яка допомагає пацієнту під-
нятися, перенесіть вагу на 
ногу, що займає ведуче по-
ложення. Повністю підніміть 
пацієнта з ліжка й опускайте 
його, згинаючи вашу ногу, що 
займає ведуче положення, і 
підтримуючий лікоть. За один 
рух переміщуйте пацієнта на 
невелику відстань. 
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Рис. 2.20. Пересування пацієнта в ліжку двома 
особами. 



 
Рис. 2.21. Пересування пацієнта в ліжку однією 

особою. 
Підняття пацієнта на  невисокому 

Підняття пацієнта на двоспальному 

Цей основний підйом пле-
чем можна модифікувати для 
багатьох ситуацій. Напри-
клад, якщо ви не можете 
просунути свою руку в пах-
вову западину пацієнта і він 
не може покласти свою руку 
вам на спину, покладіть його 
руку між вашими грудьми і 
рукою (рис. 2.21). 

Підняття пацієнта на 
невисокому ліжку. 

Для підняття пацієнта на 
невисокому ліжку ви може-
те користуватися прийомом 
підняття плечем (рис. 2.22). 
Для цього потрібні такі ж 
рухи, які описані вище, за 
винятком того, що ви колі-
ном однієї ноги опираєтесь на 
ліжко поруч з пацієнтом, 
присунувши свою ногу як-
найближче до пацієнта. Ваша 
нога, яка стоїть на підлозі, 
служить опорою при піднят-
ті пацієнта. 

Підняття пацієнта на 
двоспальному ліжку. 

Ви також можете скори-
статися для цієї процедури 
прийомом підняття плечем 
(рис. 2.23). Допоможіть пацієн-
ту підсунутися до однієї сто-
рони ліжка, спочатку пере-
міщуйте його ноги, потім 
сідниці, потім голову. Одна з 
вас стає двома колінами на 
ліжко, а друга розташовуєть-
ся біля ліжка, ставши на ньо-
го одним коліном, як при під-
нятті пацієнта з невисокого 
ліжка. 
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Рис. 2.22. 
ліжку. 

 

Рис. 2.23. 
ліжку. 



Підняття через руку.  
Використовується, щоб посадити пацієнта на стілець з ліжка або з 

підлоги. Можна також використовувати при піднятті пацієнта з ліжка за 
умови, що спинкою ліжка можна рухати. 

Одна з вас стає позаду пацієнта, застосовуючи захоплення через 
руку. Піднімайте пацієнта, випрямляючи коліна, інша сестра підтримує 
боки і стегна пацієнта (рис. 2.24). 

Підняття за допомогою натягнутого простирадла (рис. 2.25). 
Застосовується як альтернативний засіб, коли неможливо виконати 

прийом підняття плечем. 
Переконайтеся, що простирадло під пацієнтом знаходиться від рів-

ня грудної клітки до середини стегна.  
Захопіть верхні кути натягнутого простирадла, допомагаючи пацієнту 

сісти. Потім захопіть нижні кути натягнутого простирадла.  
Поставте ведучу ногу в напрямку руху і використовуйте свої ноги і 

вагу тіла, щоб надати пацієнту вертикального положення в ліжку по-
ступово (одна з вас віддає команди). Коли ви маєте справу з гладким 
пацієнтом, для підняття потрібно по дві людини з кожної сторони.  

Пересування пацієнта в ліжку (методика виконується однією лю-
диною). 

Підняття плечем із використанням пацієнтом ручної колодки.  
Застосування: при піднятті пацієнта в ліжку однією особою за умо-

ви, що один бік пацієнта здоровий і він може допомогти вам, та нема 
інших протипоказань. 
 

 

Рис. 2.24. ПІДНЯТТЯ через руку. Рис. 2.25. ПІДНЯТТЯ за ДОПОМОГОЮ на-
тягнутого простирадла. 
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Станьте з тієї сторони 
пацієнта, де в нього є ушко-
дження. Пацієнт згинає свою 
здорову ногу в коліні і кладе 
свою здорову руку позаду 
себе, користуючись ручною 
колодкою для того, щоб під-
нятися (рис. 2.26). Виконуйте 
підняття, як описано в "під-
нятті плечем," одночасно про-
сячи пацієнта відштовхуватися 
своєю п'ятою і здоровою 
ногою, рукою спираючись на 

колодку. Пересування можна 
здійснювати поетапно на не-

велику відстань. Цим способом підняття ви також можете користуватися, 
коли садите пацієнта на невисокому або двоспальному ліжку, ставлячи 
одне коліно на ліжко. Повертання пацієнта в ліжку. 

Застосовується для пересування пацієнтів, неспроможних рухатися 
самостійно. 

Почніть з пояснення пацієнту, що ви збираєтеся робити. Навіть якщо 
пацієнт, як вам здається, знаходиться в несвідомому стані, можливо, він 
вас чує. Переконайтеся, що ви підготували місце і постільну білизну.  

Підняття при даному русі необов'язкове. Поворот відбувається шля-
хом перекочування або плавного переміщення пацієнта.  
Коли ви дієте одна, завжди перекочуйте або плавно переміщайте 
пацієнта в напрямку до себе і ніколи в напрямку від себе. Не тягніть 
вперед, щоб підняти пацієнта, що знаходиться від вас на деякій відстані. 
У більшості випадків пацієнта потрібно перекотити на його спину і потім 
пересунути на край ліжка для того, щоб він знову розмістився 
посередині ліжка, повернувшись у початкове положення. Для того, щоб 
посунути людину на край ліжка, спочатку посуньте її голову і плечі, 
потім ноги, а потім тулуб. Для здійснення кожного з цих рухів підкладай-
те руку під пацієнта з тієї сторони ліжка, до якої ви його посуваєте; 
стійте в положенні "ноги на ширині плечей" для рівноваги і перекочуйте 
пацієнта до краю ліжка (рис. 2.27 а). Коли пацієнт гладкий, може знадо-
битися двоє людей для того, щоб пересунути тулуб і стегна: станьте 
поруч і повертайте на себе з одного боку. В іншому випадку ви можете 
повертати пацієнта за допомогою натягнутого простирадла одна або вдвох. 
Уявіть, що ви тільки що пересунули пацієнта на сторону ліжка, ближчу до 
вас, тепер ви можете перекотити його на середину, на його пра- 
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Рис. 2.26. Підняття плечем із використанням па-
цієнтом ручної колодки. 



вий бік: спочатку підготуйте 
голову і плечі пацієнта і пере-
конайтеся, що рука вільна. 
Перекиньте його ліву ногу через 
праву, зігнувши його ліве 
стегно. Використовуючи коліно і 
плечі як важелі, перекотіть 
тулуб на себе (рис. 2.27 б). Мо-
жливо, ви зможете зробити це 
одна, але будьте дуже обережні. 
Якщо є бічна сітка, вико-
ристовуйте її для того, щоб, 
перекотивши пацієнта до краю 
ліжка, не дати йому скотитися 
вниз, потім підійдіть з іншого 
боку, щоб перекотити його на 
середину. Ще раз нагадаємо: 
завжди пересувайте пацієнта в 
напрямку до себе, а не від 
себе. 

Транспортування пацієн^ 
та з ліжка на стілець, із 
стільця в туалет і навпаки . 

Підняття плечима (рис. 
2.28). 

Застосовується для пере-
сування пацієнта, що сидить. 
Якщо можете, розташуйте 
стілець зручно і близько до 
ліжка. Допоможіть пацієнтові 
сісти на краю ліжка і вільно 
опустити ноги вниз. Викорис-
товуйте з вашою колегою за-
п'ястне захоплення для того, щоб підтримувати стегна ближче до сід-
ниць. Підставте свої плечі під плечі пацієнта, а він покладе руки вам на 
спину. Покладіть вашу підтримуючу руку на ліжко позаду сідниць паці-
єнта, зігнувши її у лікті. Ноги на ширині плечей, коліна зігнуті (рис. 2.28 а). 
Потім одна з вас дає команду підняти пацієнта, випрямляючи коліна і 
лікоть, поки не станете прямо. Підтримуйте спину пацієнта вільною 
рукою, коли несете його на стілець (рис. 2.28 б). Покладіть вашу підтри-
муючу руку на підлікотник або сидіння стільця і опустіть пацієнта, зги-
наючи коліна і лікоть. Спілкуйтеся з колегою, щоб переконатися, що ви  
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Рис. 2.27. Повертання пацієнта в ліжку (а,6). 



опускаєте людину одночасно (рис. 2.28 в). Переконайтеся, що стілець 
не нахиляється під тиском вашої руки, яка допомагає. Одна з вас для 
безпеки може тримати спинку стільця. 

 
Підняття через руку (рис. 2.29). 

Застосовується для транспортуван-
ня пацієнта із ліжка на стілець без 
підлікотників або спинки. 

Встановіть висоту ліжка на ви-
соту стільця. Допоможіть пацієнтові 
сісти. Одна з вас стає позаду пацієн-
та. Поставте одне коліно на ліжко 
за пацієнтом і зробіть захоплення 
через руку (рис. 2.29 а). Пересувайте 
пацієнта до краю ліжка, залишаючи 
його ноги на середині. Продовжуйте 
підтримувати пацієнта, але тепер 

станьте на підлогу двома ногами 
прямо за ним, у той час, як він знаходиться під кутом до бічної сторони 
ліжка. Роль другої сестри полягає в тому, щоб поставити стілець зручно 
і близько до ліжка, щоб не було великої відстані між стільцем і 
ліжком, але і не занадто близько, щоб пацієнт не впирався ліктем у 
ліжко, коли ви будете опускати його на стілець. Станьте збоку ліжка, 
одна нога виставлена вперед, підкладіть руки під ноги пацієнта, 
приготуйтеся тягти їх на себе для транспорту- 
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Рис. 2.28. ПІДНЯТТЯ плечима (а, б, в). 



вання. Сестра, яка знаходиться за пацієнтом, дає команду підйому. Тяг-
нучи, перемістіть ноги до краю ліжка, поки ваша колега, що знаходить-
ся за пацієнтом, піднімає його тулуб із краю ліжка. Обидві зігніть коліна, 
щоб опустити пацієнта на стілець (рис. 2.29 б). 

 

Рис. 2.29. Підняття через руку (а, б). 

Переміщення пацієнта 
(здійснюється однією людиною).  
Підняття за допомогою розгойду-

вання 
Застосовується для того, щоб до-

помогти пацієнту підвестися і переміс-
титися на інше місце за умови, що па-
цієнт може брати участь у цьому і кон-
тролювати положення своєї голови і рук. 

Ви можете зменшити напругу, ви-
кликану підняттям, обережно розгой-
дуючи пацієнта. Почніть із того, що до-
поможіть йому посунутися на край, 
обережно розгойдуючи його з боку в 
бік і по черзі переставляючи ноги впе-
ред. Коліна пацієнта знаходяться під 
кутом 90°, коліна і ступні зведені разом. 
Станьте, поставте одну ногу поруч із 
пацієнтом, а другу перед ним. 
Зафіксуйте його коліна (рис. 2.30). В 
цьому положенні ви можете: 

1. Допомогти пацієнту підвестися. 
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Рис. 2.30. ПІДНЯТТЯ за ДОПОМОГОЮ роз-
гойдування. 



2. Пересунути його під кутом 90° із стільця на крісло-візок. 
3. Розвернути його на 180° з крісла-візка в туалет. 
У кожному випадку розгойдування здійснюється за одним і тим же 

принципом. Почніть рух ритмічно, переносячи вагу вашого тіла назад і 
вперед, утримуючи пацієнта близько до себе. Роблячи це, ви передає -
те пацієнту імпульс розгойдування вперед-назад. Нема необхідності здій-
снювати підняття: просто за допомогою ваги вашого тіла накопичується 
достатньо кінетичної енергії для здійснення переміщення. Зробіть декі-
лька підготовчих розгойдувальних рухів, щоб задати ритм, потім зро-
біть рухи більш інтенсивними і стимулюйте пацієнта ("готуйтеся, го-
туйтеся, робимо"), і переміщення здійснили. Ви можете користуватися 
прийомом пахвового захоплення (рис. 2.19) або утримання за таз або 
талію-ремінь (рис. 2.18), щоб допомогти пацієнту підвестися чи переміс-
тити його з сидячого положення під кутом в 90° в інше. 

Для того, щоб перемістити пацієнта з ліжка, висота якого регулю-
ється, поставте стілець поруч із ліжком так, щоб між ними не було 
простору. Якщо можна, опустіть ліжко і перемістіть пацієнта.  
Захоплення при піднятому лікті (рис. 2.17) — хороший прийом для 
переміщення пацієнта на 90 чи 180°. За допомогою цього прийому ви 
добре контролюєте рухи пацієнта і при правильному його проведенні 
пацієнт буде почувати себе комфортно. При переміщенні на 180° вам 
буде потрібно більше енергії для розгойдування. Переміщення пацієнта 
з ліжка на візок. 

Методика проведення переміщення трьома особами. Застосовується 
при піднятті пацієнта з ліжка на візок і, навпаки, при відсутності 
підйомного механізму чи нош, допоміжних засобів для плавного пере-
кочування пацієнта з однієї поверхні на іншу чи коли нема можливості  

для накладання косинкової пов'язки 
на все тіло. 

Для такого переміщення необ-
хідно, принаймні, троє людей, вра-
ховуючи вагу пацієнта, наявність 
гіпсової пов'язки, крапельниці. 

Спочатку розташуйте візок під 
кутом не менше 60° до ліжка 
(рис. 2.31). Якщо можливо, встановіть 
ліжко на його максимальну висоту і 
поставте візок і ліжко на гальма. Всі 
повинні стати з тієї сторони візка, яка 
обернена до ліжка, обличчям до 
пацієнта, фізично най-Рис. 2.31. Схема 

переміщення пацієнта.         дужча сестра — в центрі. Виставте 
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одну ногу вперед, зігніть її в коліні і 
станьте якнайближче до ліжка. 

Відставте другу ногу для під-
тримання рівноваги. Підкладіть 
обережно руки до ліктя під пацієнта. 
Сестра, що знаходиться біля голови 
пацієнта, піднімає голову і підтримує 
плечі і верхній відділ спини. Сестра, 
яка знаходиться в центрі, підтримує 
нижній відділ спини і сідниці, третя 
сестра підтримує коліна і ноги (рис. 
2.32 а). Якщо пацієнт дуже важкий, 
вам може знадобитися більше людей 
і доведеться перерозподілити на-
вантаження. 

Здійснюйте підняття в два 
прийоми: спочатку плавно пере-
котіть пацієнта на край ліжка (рис. 
2.32 б), потім підніміть і перенесіть його на візок. Коли одна з вас віддає 
команду, переносьте вагу вашого тіла з ноги, виставленої вперед, на 
ногу, відставлену назад, щоб плавно перекотити пацієнта на край ліж-
ка. Зробіть паузу, щоб змінити положення вашого втримання пацієнта і 
положення для проведення підняття. При другій команді — для цього 
злагодженість рухів має вирішальне значення — перекотіть пацієнта на 
себе, притисніть його до грудей і піднімайте. Чим ближче до себе ви 
зможете тримати пацієнта під час підняття і пряміше стояти, тим мен-
ші фізичні витрати (рис. 2.32 в). Потім рухайтеся назад, одна з вас, та, 
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Рис. 2.32. Піднімання пацієнта трьома осо-
бами. 



що тримає ноги, робить більш широкі кроки, поки ви стоїте паралель-
но до візка. При третій команді зігніть коліна й обережно опустіть паці-
єнта на візок. 

УВАГА! Остерігайтесь небезпек, що чекають на вас при застосу-
ванні будь-якого із способів поводження з пацієнтами. Люди одержують 
травму, коли звільняють одну руку при здійсненні послідовних дій при 
піднятті, наприклад, щоб підкласти пацієнту судно. Завжди намагайте-
ся знайти ще одну людину, яка виконає додаткову процедуру.  

Переміщення пацієнта під час купання. 
Підняття пацієнта з ванни вручну необхідно проводити тільки в ек-

стрених випадках, якщо пацієнту стало погано або він втрачає спро-
можність рухатися, чи при інших обставинах.  

Через незручне положення, яке ви приймаєте відповідно до фор-
ми ванни, через можливість посковзнутись, завжди є небезпека при 
піднятті пацієнта з ванни вручну.  

Якщо немає відповідних допоміжних засобів або піднімальних при-
строїв, лежачого пацієнта треба мити в ліжку, у душовій кабіні або під 
переносним душем. 

Методика проведення процедури двома особами. 
Якщо є доступ до ванни з обох сторін і пацієнт може міцно охопити 

ваше зап'ястя, ви можете застосувати видозмінене захоплення через 
руку. Станьте по обидві сторони ванни і використовуйте захоплення 
через руку, покладіть вашу підтримуючу руку на край ванни. Якщо 
ванна розташована біля стіни, одна з вас могла б стати у ванну, зали-
шаючись у взутті або без нього, дивлячись, що менш слизьке (пам'я-
тайте, що ви будете це робити тільки в надзвичайних ситуаціях).  

Можливо, ви вважаєте, що захоплення через руку є найбільш доці-
льним, коли одна з вас знаходиться у ванні, а інша — поза нею. Якщо є 
колега, яка допоможе вам стати у ванну двома ногами, а друга буде 
піднімати ноги пацієнта, після вашої команди, підніміть пацієнта доста-
тньо високо, щоб посадити на край ванни так, щоб ноги його звисали, 
потім перенесіть на візок, стілець чи ноші. 

Підтримання пацієнта під час ходьби. 
Ви часто будете допомагати пацієнту, коли він почне ходити після 

періоду постільного режиму, наприклад, після травми чи інсульту. 
Спочатку старанно оцініть, що пацієнт може зробити самостійно, чи 

за допомогою однієї або більше осіб, чи при ходьбі з використанням до-
поміжних засобів (палиця, милиці), або опорної конструкції. Коли ви ви-
рішуєте допомогти, станьте близько до пацієнта і застосуйте захоплен-
ня великими пальцями (рис. 2.33): тримайте праву руку пацієнта у своїй 
правій руці і те ж саме робіть з лівою. Рука пацієнта повинна бути пря-
мою, спиратися долонею на вашу долоню при зімкнутих у замок великих 
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пальцях. Ви можете використовувати свою 
другу руку для того, щоб тримати лікоть 
пацієнта прямо, але не хапаючи боляче руку чи 
натискаючи на пахвову западину, можете 
обхопити пацієнта за талію. Переконайтесь, 
що ви стоїте поруч із пацієнтом, щоб уникнути 
непотрібного напруження на вашу спину, а 
також для підтримки пацієнта. Якщо він 
почуває себе невпевнено, підтримуйте його за 
допомогою захоплення великими пальцями 
рук, тримайтеся близько до пацієнта, рукою 
підтримуйте за талію і підтримуйте коліна 
своєю ведучою ногою. В такому положенні ви 
можете втримати людину від падіння, 
докладаючи мінімальних зусиль. 

Допомога пацієнту, який впав. 
На жаль, щось може статися не так, як 

потрібно, коли ви піднімаєте або підтримуєте 
пацієнта, і ви не можете втримати його. Коли 
це трапляється, не розгублюйтесь — завжди 
безпечніше, коли пацієнт падає повільно і м'яко 
на підлогу. Дайте йому зісли- 
знути вниз вздовж вашого тіла, не напружуючи себе. Так ви контролю-
єте падіння. Потім ви можете спробувати допомогти пацієнту лягти на бік 
або сісти, підклавши подушку чи ковдру, поки ви шукаєте допомогу.  

Ні за яких обставин ви не повинні намагатись підняти пацієнта са-
мотужки, без сторонньої допомоги. Якщо ви працюєте в лікарні чи ме-
дичному центрі, то можете покликати на допомогу колег.  

Якщо ви знаходите пацієнта 
на підлозі і не можете знайти 
ніякої допомоги, можна підняти 
його, застосовуючи захоплення 
через руку, піднімаючи його 
на ліжко поетапно за допомо-
гою табуреток (рис. 2.34). 
Якщо у вас немає впевненості, 
що ви зможете з цим 
впоратися, чи стан людини не 
такий, щоб її можна було 
піднімати, ВИ ПОВИННІ 
ШУКАТИ ДОПОМОГУ. 

1
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Рис. 2.33. Підтримання пацієн-
та під час ходьби. 

 
Рис. 2.34. Піднімання пацієнта, ЯКИЙ впав. 



Методика переміщення пацієнта для двох людей. За умови, що немає 
небезпеки для пацієнта і він може допомагати вам, одна сестра може 
піднімати пацієнта за допомогою захоплення через руку, а інша 
піднімає ноги. Ви обидві згинаєте коліна й обережно випрямляєтесь.  

Як альтернативу ви можете використовувати видозмінений прийом 
підняття плечем. Для виконання першого етапу підняття з підлоги на неви-
сокий стілець вам може здатись найбільш зручним стати на коліна, але на 
кожному етапі підняття ви повинні бути впевнені, що у вас є тверда опора 
для рук, не зайнятих підняттям. Деякі пацієнти, які тільки частково обме-
жені в можливості рухатися, можуть справитися з ситуацією при мініма-
льній допомозі: вони можуть спочатку перекотитися на бік (можливо з 
вашою допомогою), потім нехай обіпруться плечем на низьку табуретку, 
стілець або ліжко, щоб стати на коліна, з цього положення вони можуть 
сісти або лягти. Багато чого залежить від стану людини і її здатності спри-
яти вам. Коли є сумніви, звертайтесь за допомогою. 
Якщо пацієнта не можна або не потрібно садити і якщо немає 
піднімального пристрою, нош або допоміжних засобів підняття, тоді 
слід піднімати пацієнта з підлоги вручну. В цьому випадку пацієнта під-

німають троє осіб (рис. 2.35). Це 
потребує великої обережності. 
Даний прийом включає нахил 
вперед і підняття попереду 
колін, тому він потенційно не-
безпечний. Поставте фізично 
найсильнішу людину посере-
дині, щоб вона прийняла на 
себе найважчу частину ноші. 
Важлива злагодженість рухів і, 
якщо в процедурі підняття 
допомагають недосвідчені особи, 

переконайтеся, що вони добре 
проінструктовані. 

2.3.3. Професійні шкідливості в роботі медичної сестри 

Працівники охорони здоров'я підпадають під вплив величезного спе-
ктра токсичних речовин, що містяться у фармацевтичних та хімічних 
препаратах, газах, з якими вони працюють. Тому адміністрація зобов'я-
зана забезпечити безплатне і проведене в рамках робочого часу на-
вчання про поводження з токсичними хімічними речовинами. Небезпеч-
на дія цих речовин, особливо віддалена, часто не усвідомлюється на- 
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Рис. 2.35. Піднімання пацієнта, ЯКИЙ впав, трьо-
ма особами. 



віть їх виробниками, і у людей, яким доводиться мати з ними справу, 

може не виникнути думки пов'язати періодичний головний біль, запа-
морочення, зміни шкіри або нудоту зі своєю роботою.  

Токсичні речовини. 
Щодня медичні сестри мають справу з величезним спектром хіміч-

них препаратів: дезінфектантами, розчинниками, очисниками, які мо-
жуть викликати місцеві і системні токсичні реакції. З багатьма з цих 

засобів ми настільки знайомі, як вдома, так і на роботі, що важко 

пов'язати їх із якими-небудь несприятливими проявами. Оскільки є ва-
гомі докази щодо використання дозволених хімічних засобів, звичайно, 

поширюється мало інформації про потенційно шкідливі чинники і те, 

як себе захищати від їх впливу. 
Хімічні препарати можуть потрапляти в організм при вдиху у ви-

гляді пилу чи парів, абсорбуватися крізь шкіру, потрапляти в очі чи 

рот. їх вплив може проявлятися шкірними реакціями, запамороченням, 

головним болем і задишкою. Такі захворювання, як астма і екзема, ма-
буть, виявляються частіше під впливом хімічних препаратів. Віддале-
ними результатами постійного впливу низьких доз можуть бути викид-
ні, безплідність і вроджені аномалії розвитку дітей, хвороби серця, ле-
гень і печінки, пошкодження нирок, рак.  

Найбільш частим проявом побічного впливу хімічних препаратів, 

особливо серед сестер, є фаховий дерматит — термін, який означає 

подразнення і запалення шкіри різного ступеня важкості. Він є найпо-
ширенішим професійним захворюванням у промисловості і найсерйозні-
шою причиною довготривалої непрацездатності. Сестри ризикують че-
рез необхідність часто мити руки і вплив ряду речовин, які викликають 

подразнення шкіри, навіть через ґумові рукавички. Як правило, біль-
шість сестер розглядає це як шкідливі фактори, зумовлені професією, 

і миряться із цим. 
Дерматити можуть викликати три групи речовин. 
Первинні подразнювачі шкіри. Вони викликають безпосереднє запа-

лення шкіри тільки на ділянці прямого контакту з речовиною. Сюди 

входять хлоро- і феноловмісні речовини (дезінфектанти). 
Сенсибілізатори. Ці речовини викликають специфічну алергічну реак-

цію, відому як сенсибілізація. Людина, в якої є чутливість до певної речо-
вини, може набути підвищеної чутливості після того, як цілий ряд років 

вплив цих речовин не викликав ніяких проблем. Набута підвищена чутли-
вість до речовин у людини проявляється локалізованим дерматитом, який 

викликається конкретною речовиною навіть при мінімальному контакті. 

Результатом впливу може бути набряк губ, повік й обличчя, нудота або 

блювання. У групу сенсибілізувальних речовин входять деякі фармацевтич-
ні препарати (особливо антибіотики) і антибактеріальне мило. 
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Фотосенсибілізатори — це речовини, які можуть бути або подра-
зниками, або сенсибілізаторами, за умови впливу сонячного світла або 
ультрафіолетового випромінювання. Симптоми, пов'язані з надмірним 
впливом деяких токсичних хімічних препаратів:  

1. Фаховий дерматит. 
2. Головний біль. 
3. Дратівливість. 
4. Нудота і блювання. 
5. Запаморочення. 
6. Подразнення в ділянці носової порожнини і горла. 
7. Втома. 
8. Безсоння. 
9. Пульмонологічні захворювання. 

 

10. Почастішання астматичних і екзематозних станів. 
11. Порушення репродуктивної функції. 
12. Хвороби серця, легень, печінки. 
13. Пошкодження нирок. 
14. Рак. 
Профілактика. 
Зважаючи на те, що більшість із цих хімічних препаратів є необхід-

ною частиною життя лікарні або клініки, щоб звести ризик до мінімуму, 
медичні працівники повинні дотримуватися правил безпечної поведінки. 

Перелік контролюючих дій.  
Отримайте повну інформацію про речовини, з якими ви маєте справу. 

Доступ до неї забезпечується і надається адміністрацією закладу, у якому 
ви працюєте. Такою є вимога ВООЗ і Міжнародної організації праці. 

Там, де це можливо, потенційні подразники повинні бути замінені 
на нешкідливі речовини. Окис етилену, наприклад, є настільки небезпе-
чним (канцерогенним), що він не повинен застосовуватися. Слід бути 
обережним, навіть якщо речовина-замінник і не настільки шкідлива. 
Формальдегід часто застосовується як замінник і, хоча він менше не-
безпечний, усе ж має деякі серйозні побічні впливи. Хімічні речовини, 
які мають дезінфекційні властивості, часто не є необхідними засоба-
ми — мийні засоби і високотемпературна дезінфекція можуть мати таку 
ж або більшу ефективність і бути дешевшими.  

Певною мірою безпека досягається завдяки використанню захисно-
го одягу, який зменшує контакт шкіри з токсичними речовинами, а 
маски забезпечують певний рівень захисту від токсичного пилу і аеро-
золів. Захисний одяг може включати рукавички, халати, фартухи, щитки 
для очей чи захисні окуляри і зміну взуття відповідно до характеру 
роботи і рівня безпеки. Ґумові рукавички у персоналу з підвищеною 
чутливістю до цього матеріалу можуть викликати запалення або фак - 
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тично спровокувати дерматит. Вони можуть також викликати помилко-
ве відчуття безпеки при контакті з потенційно небезпечними хімічними 
препаратами. Замість ґумових можна користуватися силіконовими ру-
кавичками, з бавовняною підкладкою. Коли маєте справу з порошками, 
треба працювати тільки в бавовняних рукавичках, але вони мало захи-
щають при роботі з рідкими речовинами. 

Вентиляція. Перевірте, чи провітрюється ваше робоче місце відпові-
дним чином, включаючи системи механічної вентиляції в місцях зберіган-
ня, приготування і використання великої кількості хімічних препаратів. 

Навчання. Персонал, який використовує відомі подразнювачі, сенсибі-
лізатори чи канцерогени (цитостатики), повинен бути правильно проінфор-
мований щодо поведінки та безпеки процедури, включаючи використання 
захисного одягу і заходів безпеки при зберіганні і транспортуванні. 

Повідомте і фіксуйте всі випадки дерматиту та інших шкірних про-
явів: джерело повинно бути цілком вивченим і необхідність додаткових 
заходів захисту повинна бути розглянута місцевими органами, що зай-
маються професійними захворюваннями медичних працівників. 

Догляд за шкірою. Змащуйте всі рани. Коли можливо, використо-
вуйте рідке мило для миття рук і як слід витирайте руки. Захисні креми 
не забезпечують профілактики проти алергічного контактного дермати-
ту, але можуть допомогти полегшити і пом'якшити процес очищення 
шкіри. Зволожувальні креми можуть допомогти відновити природний 
жировий шар шкіри, який змінюється під впливом деяких розчинників.  

Контроль за станом здоров'я. За персоналом, який зазнає впливу 
шкідливих професійних факторів, потрібно вести спостереження. Сюди 
можуть входити медичні огляди, аналізи крові і сечі, шкірні проби і 
контроль функцій легень, печінки та нирок, залежно від хімічних пре-
паратів і рівня їх впливу. Особи, які мають в анамнезі шкірні захворю-
вання, повинні бути ознайомлені з чинниками ризику до початку роботи. 

Нещасні випадки. Якщо вам в очі потрапив хімічний препарат, не-
гайно і ретельно промийте очі великою кількістю холодної води. Якщо 
вам у рот потрапила яка-небудь речовина, промийте рот водою. Зви-
чайно рекомендується також випити велику кількість води, але це не 
завжди доцільно. Завжди повідомляйте про інцидент і негайно звер-
ніться за медичною допомогою. Хімічні препарати, які потрапили на 
шкіру, потрібно відразу змити. Якщо вони потрапили вам на одяг чи 
спецодяг, зніміть його, поки препарат не потрапив на шкіру.  

Відходи анестезуючих газів. 
Експериментами на тваринах встановлено, що навіть низький рі -

вень відходів анестезуючих газів може мати серйозний вплив на репро -
дуктивні функції як чоловіка, так і жінки. їхній вплив можна також 

пов'язати із захворюваннями печінки та онкологічними.  
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Переконливо доведено зв'язок анестезуючих газів із репродуктив-
ною функцією, особливо мимовільними абортами. Одне із спостережень 
за сестрами, які регулярно зазнавали впливу цих газів, виявило збіль-
шення вдвічі числа викиднів. 

Ефір має віддалені канцерогенні властивості. Але інші гази, що за-
стосовуються, такі, як закис кисню, галотан, пентан, трилуен, етан і 
циклопропан, ідентифікуються як потенційно шкідливі, особливо для 
анестезіологів, операційних сестер і техніків, які зазнають постійного 
впливу невеликих їх доз. З'ясувалося, що в працівників охорони здоро-
в'я, що зазнають впливу закису кисню, спостерігаються ранні ушко -
дження кісткового мозку, потенційна небезпека існує для акушерок, се-
стер, зайнятих у стоматології, і всього персоналу операційного блоку. 
Потенційний вплив відходів анестезуючих газів на стан здоров'я 

Вплив на репродуктивні функції  
У жінок: зниження спроможності завагітніти, збільшення числа са-

мовільних абортів, зниження ваги плода, внутрішньоутробна смертність. 
У чоловіків: зниження кількості і рухливості сперматозоїдів, непо-

вноцінність сперматозоїдів, що веде до абортів і вроджених патологій.  
Канцерогенний вплив: 
— висока частота виникнення раку; 
— вплив на печінку; 
— збільшення розмірів печінки; 
— вплив на нервову систему; 
— головний біль, втомлюваність, дратівливість і безсоння. 
Профілактика: 
— слідкуйте за наявністю доброї вентиляції. 
Контроль: 
— повинні проводитися регулярні виміри концентрації анестезую  

чих газів у повітрі в операційних блоках, результати повинні по 
відомлятися персоналу. 
Процедури, пов'язані із сестринським доглядом 

Намагайтеся не нахилятися занадто близько до обличчя пацієнта 
відразу після операції. Анестезуючі гази виявляються у видихуваному 
пацієнтом повітрі протягом десяти днів. 

У випадку вагітності уникайте роботи в операційному блоці, попро-
сіть перевести вас на роботу, де немає впливу таких газів, без знижен-
ня зарплатні і пониження в посаді. Якщо це неможливо, наполягайте 
на використанні очисних приладів. 

Фармацевтичні препарати 
У будь-якому фармацевтичному довіднику великий розділ присвя-

чений побічним (часто тяжким) діям препаратів на людей, що працю-
ють з ними. Єдиним винятком є цитотоксичні фармацевтичні препара- 
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ти, які зараз визнані як такі, що приносять особливу шкоду персоналу. 
Можливі шкідливі чинники інших фармацевтичних препаратів майже 
завжди ігноруються. Це варто відзначити особливо тому, що сестри 
витрачають значну частину свого часу на роботу з фармацевтичними 
препаратами і піддаються їхньому впливу різними шляхами:  
1. Прямий контакт (застосування кремів і мазей без рукавичок), попа 

дання розчинів на шкіру і в очі. 
2. Попадання в легені: роздрібнення таблеток у порошок або підрахунок таб- 

леток; препарати, призначені у вигляді аерозолів; препарати, що утво-
рюють аерозоль при змішуванні під тиском, вищим від атмосферного. 

3. Попадання в травну систему: спроба самолікування або попадання  
через руки в рот. 

Найбільш часті прояви впливів фармацевтичних препаратів під час 
роботи з ними — шкірні реакції — можуть проявлятися у формі алергі-
чного контактного дерматиту, підвищеної чутливості. 

Основною проблемою є антибіотики, особливо пеніцилін, неоміцин і 
стрептоміцин. Встановлено, що від 1 до 5 % сестер, які мають справу з 
антибіотиками, будуть сенсибілізовані. Антигістамінні препарати, такі, 
як прометазин, фенотіазини, хлорпромазин, а також бронхолітичний 
засіб амінофілін також можуть викликати шкірні проблеми.  

Захист 
Ознайомтесь з ліками, з якими маєте справу. Згідно з законом,  

виробник зобов'язаний забезпечити інформацією про відомі побічні дії 
тих, хто має справу з ліками, і пацієнтів. , 
1. Старанно мийте і витирайте руки після роботи з ліками. Накладіть  

водонепроникну пов'язку на порізи. 
2. Ніколи не беріть препарати місцевої дії незахищеними руками. Одягайте 

рукавички чи користуйтеся шпателем. Не доторкайтеся до таблеток. 
3. Носіть повний комплект захисного одягу під час роботи з цитотоксич 

ними та іншими препаратами. 
4. Не розбризкуйте розчини в атмосферу. Виштовхуйте надлишкове  

повітря зі шприца в порожню склянку. 
5. Негайно змийте весь розбризканий і розсипаний матеріал холодною  

водою. 
Опромінення 

Шкідлива дія опромінення не сприймається людськими органами 
чуття. Сестри, найімовірніше, знають про його руйнівний потенціал, 
спостерігаючи за дією на пацієнтів, які проходять лікування радіотера-
пією, і, разом з тим, вони не можуть не думати про себе, оскільки 
зазнають його впливу. 

Високі дози опромінення смертельні. Проблеми зі здоров'ям, що 
викликані опроміненням, включають гострий соматичний вплив — опі- 
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ки, катаракта і безплідність після впливу середніх доз. Не менш драма-
тичними, але такими, що з'являються після тривалого часу, є певні 
соматичні впливи, особливо рак (головним чином кісток, молочної зало-
зи, а також лейкемія) і пошкодження плода. Вплив опромінення на ре-
продуктивні органи людини може призвести до генетичної патології, 
яка, можливо, зберігатиметься в багатьох поколіннях.  

Рівень опромінення, якого зазнають сестри в лікарні, низький, але 
важкість його впливу вимагає прийняття всіх можливих заходів для того, 
щоб захистити працівників охорони здоров'я. Рентгенівські промені є на-
йочевиднішим джерелом випромінювання, але інші — радіоактивні ім-
плантати, рідини і відходи означають, що загальні палати, пральні, опе-
раційні і морги є місцями, де персоналу потрібно бути особливо пильним. 

Захист 
Дії, необхідні для захисту сестер від випромінювання, можна роз-

глядати за трьома категоріями: розпізнання шкідливого чинника, моні-
торинг шкідливого фактора і зниження впливу шкідливого чинника.  

Зниження впливу 
Найкращий захист від випромінювання — це зведення до мінімуму 

його впливу. Відстань, укриття і швидкість є трьома важливими прин-
ципами, про котрі необхідно пам'ятати. 

Відстань має вирішальне значення, тому що чим дальше ви знахо-
дитесь від джерела, тим меншу дозу опромінення одержите.  

Укриття має важливе значення, тому що бетон або свинець погли-
нають частину випромінювання. Свинцевий фартух чи туніка мають за-
хисне значення. 

Чим менше часу ви знаходитеся з джерелом, тим меншою буде 
одержана доза опромінення. Лікування та догляд повинні виконуватись 
так швидко, як це можливо. 

Мікробіологічні шкідливі чинники  
У лікарнях багато мікробів, яких, на жаль, не видно. Небезпека, яку 

неможливо побачити, має тенденцію бути проігнорованою. 
Сестри зазнають особливо великого ризику впливу мікробіологіч-

них шкідливих факторів, тому що вони особисто мають справу з виді-
леннями, секретами, ранами, пов'язками і білизною.  

Найбільш поширені в лікарні мікроби — це бактерії, які звичайно 
існують, не завдаючи шкоди, у кишечнику або на шкірі, але можуть 
заподіяти шкоду, якщо потрапляють в рану. Хоча бактерії, як правило, 
чутливі до антибіотиків, у лікарнях з'явилися штами стійких до анти-
біотиків бактерій, таких, як стафілококи і стрептококи, що ускладнює 
боротьбу з інфекціями. 

Інші мікробіологічно шкідливі чинники особливо небезпечні для ва-
гітних. При краснусі вірус проникає в плаценту, інфікуючи й ушкоджу- 
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ючи плід, який росте. Вітряна віспа і герпес можуть викликати вірус 

цитомегалії, а епідемічний паротит може призвести до чоловічої без-
плідності. Сестри, які працюють у дитячих палатах, повинні бути особ-
ливо проінформовані про ці шкідливі чинники.  

Лікарні — ідеальний ґрунт для розмноження мікробів, які заражують 

креми і мазі, зберігаються в залишених розчинах або застояній воді, кві-
ткових вазах, раковинах, мийних машинах для туалету і підкладних суд-
нах, респіраторах, вентиляторах і зволожувачах повітря. Використана бі-
лизна зберігає багато стафілококів, і її транспортування в незапакованому 

вигляді по палатах і коридорах поширює потенційно шкідливі мікроби. 
Лікарняні будівлі відомі інвазією комах, пацюків, мишей, мурах, 

мух, тарганів, голубів і кішок, що переносять мікроби на собі або через 

свої випорожнення. У старих лікарнях паразити розмножуються в дірах 

і тріщинах будівель; хоча деякі нові лікарняні проекти ще більше утру-
днюють вирішення проблеми, бо широкі експлуатаційні проходи дозво-
ляють паразитам поширюватися по всіх приміщеннях.  

Стаціонарні хворі більш чутливі до інфекції через зниження природ 
ної опірності організму внаслідок захворювання чи застосування ліків. 
Спільні туалетні засоби і безпосередній контакт з пацієнтами збільшу 
ють ризик зараження внутрішньолікарняною інфекцією і роблять робо 
че місце сестри більш небезпечним. Про інфекційну безпеку в лікуваль 
них закладах більш детально описано в розділі 2.1. .      ,.. ■  . 

Стрес і нервове виснаження 
Ми всі розвиваємося, взаємодіючи з навколишнім середовищем. Ми 

народжуємося не з готовими характерами, а з множиною потенційних 

можливостей і здібностей. Які з них розвинуться, буде залежати від 

можливостей, які нам дасть життя. Щоб розвиватися, людина повинна 

мати можливість проявляти активність, ініціативу і впливати на те, що 

її оточує. Ми стаємо людьми, взаємодіючи з іншими людьми і з тим, що 

відбувається навколо нас. 
Робота, яку ми виконуємо, суттєво впливає на нас. Робота медичної 

сестри, як правило, концентрується там, де виникають проблеми — 
соціальні, психологічні і пов'язані з охороною здоров'я. Це означає, що 

сестра дуже багато часу приділяє проблемам, що розглядаються як 

функціональні порушення. Робота сестри також передбачає виконання 

завдань, які можуть викликати обурення і жах. Вона часто зустрічаєть-
ся з болем, стражданням і смертю, може постійно знаходитися в стані 

важкого психічного стресу. 
Незважаючи на те, що відповідальність за життя і добробут інших 

людей дає багато можливостей для одержання дійсного задоволення від 

роботи, нерідко сестра почуває фізичну й емоційну перенапругу. В неї 

з'являються ознаки стресу, а також симптоми  захворювань (розлади  

159 



травлення і сну, гіпертензія). В останні роки ці проблеми привертали все 
більшу увагу, тому що дослідження показали, що сестри зазнають ри-
зику нервового виснаження і становлять групу ризику ранньої (вище 
середнього рівня) смертності. Як виявилося, чинники, що є причиною 
стресу серед сестер, включають навантаження на робочому місці, стосунки 
з керівниками й адміністраторами. Сестри, коли в них з'являються проб-
леми, не відчувають підтримки і допомоги з боку своїх колег. 

Організація роботи — ключ до вашого професійного розвитку і здо-
ров'я. Від вас, як медсестри, дуже багато вимагають. Ці вимоги вихо-
дять від пацієнтів, їх сімей, колег та персоналу. Всі ці обов'язки ляга-
ють важким тягарем на ваші плечі. Коли ви не можете справитись з 
усім цим, виникає стресова ситуація.  

Стрес може бути позитивним моментом вашого досвіду і корисним 
для вашої адаптації, проте частіше це неприємний стан, який супро-
воджується такими симптомами, як тривога, занепокоєння і депресія. У 
багатьох випадках він призводить до головного болю, гіпертензії, хво-
роб шлунка і безсоння. Чи є умови вашої праці стресовими, залежить 
від того, який баланс існує між висунутими до вас вимогами і можливо-
стями, наданими вам на робочому місці, а також від ваших здібностей і 
бажань. 

Для жінок головним чинником стресу є необхідність поєднання профе-
сійних обов'язків із веденням домашнього господарства і утриманням сім'ї. 
Неможливість виконувати висунуті до вас вимоги спричиняє розвиток стре-
су так само, як і в ситуації, коли ви не можете реалізувати себе.  

Нервове виснаження 
ПОСТІЙНИЙ стрес, ЯКИЙ має негативний вплив, може призвести до 

нервового виснаження. В охороні здоров'я нервове виснаження визна-
чається як "втрата інтересу і відсутність уваги до людей, з якими ви 
працюєте; емоційне виснаження, яке виявляється в тому, що особа, 
яка здійснює догляд, не виявляє ніяких позитивних почуттів, симпатії 
або поваги до пацієнта". 

Сестра, яка відчуває напругу і роздратованість, переживає трудно-
щі, пов'язані з умінням адекватно реагувати на потреби і вимоги, вису-
нуті пацієнтом. А коли зникає ентузіазм і відданість справі, зникає і 
мотивація. Догляд за хворими розглядається як ще одна повсякденна 
справа, яку необхідно здійснити. 

Нервове виснаження також призводить до зниження здатності ми-
слити критично, вирішувати проблеми і приймати рішення. А це може 
мати згубні наслідки для безпеки пацієнта. 

Нерідко жертви нервового виснаження намагаються виправити си-
туацію, вдаючись до алкоголю, наркотиків і сигарет, що додатково 
загрожує безпеці пацієнта. 
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Перша стадія боротьби з нервовим виснаженням полягає в тому, 
щоб виявити його наявність. Це не завжди легко зробити, бо процес 
часто перебігає приховано. Іноді колега починає відзначати, що став-
лення людини до оточуючих змінюється, і це дає можливість обговори-
ти проблему. І навіть у цьому випадку люди з нервовим виснаженням 
заперечують, що в них з'явились проблеми. 

Симптоми. Нервове виснаження характеризується трьома ознака-
ми. Перша ознака — фізичне виснаження. Людина відчуває недостат-
ність сил, хронічну перевтому і загальну слабкість. Соматичні симптоми 
включають частий головний біль, м'язове напруження в плечах і шиї, 
біль в попереку, погіршення апетиту і зниження ваги тіла, а також 
проблеми зі сном. Наприклад, людина може відчувати втому протягом 
дня, але не може заснути вночі.  

Друга ознака — емоційна перенапруга, що виражається в розвитку 
депресії і безпомічності. Сім'я і друзі стають ще одним тягарем, а не 
джерелом підтримки. В екстремальних випадках людина починає дума-
ти про самогубство. 

Третя ознака — психічна перенапруга. У людини з'являється нега-
тивне ставлення до себе, роботи, інших людей, а також до життя 
взагалі. Поява деяких із цих симптомів або періодична поява їх у суку-
пності є небезпечною ознакою. Якщо ці ознаки виявляються на ранній 
стадії, люди можуть переглянути своє життя, оцінити свої пріоритети 
на роботі і вдома і реалізувати позитивні механізми, які можуть допо-
могти їм вийти з такої ситуації. 

Нервове виснаження розвивається повільно, проходить декілька ста-
дій, які можна назвати тривогою, опором і остаточним виснаженням. У 
стадії тривоги людина використовує захисні механізми, щоб справитися 
з повсякденними стресами і підтримати рівень працездатності. Проте в 
міру наростання обурення і конфлікту людина вступає в стадію опору і 
стає цинічною, негнучкою, ізолюється від суспільства. Якщо не пусти-
ти в хід позитивні механізми, які допомагають справитися з ситуацією, 
людина входить у стадію остаточного виснаження і відчуває найбільш 
важкі його симптоми. 

Там, де сестри страждають нервовим виснаженням, догляд за пацієн-
тами здійснюється чисто формально і йому не приділяється належна увага. 

Причини. Було проведено декілька досліджень з метою вивчення 
причин нервового виснаження серед сестер. Розвитку нервового висна-
ження сприяють: 
— щоденна конфронтація зі смертю (зупинка серця в операційній);  
— велика кількість хворих та неможливість забезпечити якісний їх до 

гляд (через скорочення бюджетних асигнувань і недостатню кількість 
персоналу); 
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— нездатність особисто відповідати стандартам фахової підготовки, оскі 
льки все більше і більше часу доводиться проводити на роботі (на 
приклад, понаднормова робота чи занадто велика кількість викли  
ків); 

— надмірний тиск керівництва з метою завершення завдань у більш  
короткі терміни; 

— вигляд крові та різних екскрементів; 
— рутинна й одноманітна робота (наприклад, добір необхідного інвен 

тарю для догляду за пацієнтом, обладнання операційної);  
— наявність умов, які мають негативний вплив (наприклад, відсутність  

підтримки з боку сестринського керівництва у випадках образливих  
дій лікаря, відсутність можливостей для фахового росту);  

— відсутність гідної оцінки з боку пацієнтів (що особливо характерно  
для операційних сестер, оскільки вони, як правило, менше контак  
тують із пацієнтами); 

— поява стресу через необхідність йти в ногу з технологією, що постій 
но вдосконалюється. 
Профілактика нервового виснаження. 
Якщо у вас чи ваших колег з'явилися будь-які із перерахованих 

загальних симптомів нервового виснаження, необхідно визначити при-
чину їх появи. Наприклад, якщо ви виснажені фізично, то може ви-
явитися, що ви необдумано витрачаєте свої сили і вам необхідно пере-
глянути свої обов'язки. Якщо є емоційна перенапруга, то чи не викли-
кано це сімейними конфліктами? Якщо ви бачите особисту винагороду 
за вашу роботу тільки в грошовому еквіваленті, чи не замислювалися 
ви, навіщо працюєте в цьому закладі?  

Зниженню ризику виникнення нервового виснаження сприяє під-
тримка на офіційному і неофіційному рівнях на роботі і в сім'ї.  

Працюючи медичною сестрою, прислухайтесь до того, що відбува-
ється у вашому тілі і в поведінці, намагайтесь вчасно розпізнати сигна-
ли небезпеки і правильно оцінити свої відчуття. Нервове виснаження 
можна зменшити за допомогою ретельного планування вашого особис-
того і фахового життя. 

2.3.4. Типи лікувально-профілактичних закладів 

Організацію медичної допомоги можна розглядати як медико-сані-
тарну допомогу. Медико-санітарна допомога сьогодні надається на трьох 
рівнях: первинному, вторинному (спеціалізована) і третинному (високо-
кваліфікована). 

Первинна медико-санітарна допомога є основною найважливішою 
ланкою в організації охорони здоров'я людини. Вона надається переваж- 
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но за територіальним принципом, тобто медичний працівник обслуговує 

певну кількість людей, що проживають на закріпленій за ним території.  
В "Основах законодавства України про охорону здоров'я", прийня -

тих Верховною Радою у 1992 p., первинна медико-санітарна допомога 

трактується як основна частина медико-санітарної допомоги громадя-
нам, яка передбачає: консультацію лікаря, діагностику та лікування 

основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілак -
тичні заходи; направлення пацієнта для надання спеціалізованої і висо -
кокваліфікованої допомоги. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дає таке визначення 

первинної медико-санітарної допомоги, в яке входить основна лікува -
льна допомога — проста діагностика та лікування, направлення у скла-
дних випадках на консультацію на більш високий рівень, профілактич -
на допомога та основні санітарно-освітні заходи. 

У розвинутих країнах світу основними працівниками первинної ме -
дико-санітарної допомоги є сімейний лікар і  медична сестра.  

Своїм корінням сімейна медицина сягає громадської (земської) ме -
дицини. Вперше земські лікарі запропонували проводити на своїх діль -
ницях породинну реєстрацію хвороб для виявлення причин їх поширен -
ня. 

Оскільки сімейний лікар обслуговував певну територію .(дільницю), 

він отримав назву дільничного. Пізніше цей термін став основним.  
У роки нестримної спеціалізації медичної допомоги, яка була прого -

лошена основним засобом її поліпшення, радянська медицина докорін -
но змінила суть родинного лікаря, розподілила його функції серед ді-
льничних терапевта, педіатра, акушера-гінеколога, цехового та підліт-
кового лікаря, які й зараз здійснюють первинне медико -санітарне 

обслуговування. 
Спеціалізація медичної допомоги збільшила кількість вузьких фахі -

вців і чим більше їх ставало, тим важче хворому було отримати необ -
хідну допомогу. За здоров'я пацієнта формально почали відповідати ба -
гато лікарів, а фактично не відповідав ніхто. Відчуваючи, що спеціалі -
зація веде охорону здоров'я у безвихідь, організатори охорони здоров'я 

знову повернулись до ідеї сімейної медицини.  
Тривалий досвід практичної реалізації ідеї сімейної медицини в ба -

гатьох країнах світу довів її переваги:  
1. Сімейний лікар уособив всю відповідальність за здоров'я кожної родини.  

Він зосередив у своїх руках до 90 % всієї необхідної медичної допомо-
ги, яку здійснює разом із медичною сестрою високої кваліфікації.  

2. Інститут сімейного лікаря виявився найбільш вдалою організаційною  
формою, яка забезпечила   економічну ефективність усієї системи  
охорони здоров'я. Відпала потреба подальшого нарощування кількос - 
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ті лікарів, значно скоротились допоміжні служби. Значну частину 
обов'язків у цій роботі взяли на себе медичні сестри (бакалаври).  
У системі медичної допомоги різних країн частка сімейних лікарів 

становить від 15 % у США до 50 % у Канаді. 
Сімейний лікар вільно обирається своїми пацієнтами. Він разом із 

медичною сестрою надає допомогу цілодобово. Амбулаторія родинного 
лікаря, як правило, складається з 3-х кабінетів: приймального, оглядо-
вого та кабінету для проведення допоміжних обстежень.  

Основні розділи роботи медичної сестри сімейного лікаря: 
1. Профілактична робота. Спостерігаючи за усіма членами родини, 

медична сестра під керівництвом лікаря: а) визначає фактори ризи  
ку хронічних захворювань, б) проводить профілактичні обстеження 
на предмет раннього виявлення артеріальної гіпертензії, цукрового  
діабету, глаукоми, ішемічної хвороби серця, виразкової хвороби,  
новоутворів. Дає індивідуальні поради стосовно режиму та характе 
ру харчування, занять фізичною культурою та іншими видами  
відпочинку. 

2. Лікувально-діагностична робота: а) готує хворих до проведення най- 
різноманітніших діагностичних обстежень, б) виконує лабораторні та 
клінічні дослідження, в) допомагає сімейному лікареві в проведенні 
діагностичних обстежень. 

3. Санітарно-освітня робота. Проводить бесіди стосовно дотримання 
своїми підлеглими здорового способу життя, шкідливого впливу на  
організм куріння, зловживання алкогольними напоями, про охорону  
довкілля, турботу кожного пацієнта про власне здоров'я. 

У більшості країн родинна медицина має автономний статус, тоб-
то виведена із загальної структури медичних закладів і підпорядко-
вана безпосередньо місцевим органам влади. Контролює сімейного 
лікаря не управлінський апарат, а передусім пацієнт, який його ві-
льно обирає, або місцевий орган влади, який його фінансує. Проте у 
всіх випадках (прямо або через страхову компанію) кошти виділяє 
держава. 

В Україні в містах первинна медична допомога дорослим надається 
у поліклініках. Територія, яку обслуговує поліклініка, розділена на те-
рапевтичні дільниці. Середня кількість мешканців на такій дільниці — 
1700 осіб. За кожною дільницею закріплені дільничні лікар-терапевт і 
медична сестра. 

Робота медичних сестер у поліклініці 
Медичні сестри в поліклініці працюють у різних спеціалізованих 

кабінетах, а також допомагають лікарям у їхній роботі. Функції медич-
них сестер різнобічні, вони охоплюють широке коло лікувально-профі-
лактичних заходів. 
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Поряд із веденням медичної документації, підготовкою кабінетів до 

прийому хворих, медичні сестри виконують обов'язки, які залежать від 

спеціальності лікаря, з яким вони ведуть прийом хворих.  
I. Дільнична сестра поліклініки є помічником дільничного терапевта 

у забезпеченні лікувально-профілактичних заходів на дільниці: 
1. Виконує лікувальні та діагностичні призначення лікаря в поліклініці  

та вдома. 
2. Проводить профілактичні заходи серед населення. 
3. Бере участь в амбулаторному прийомі хворих. 
4. Готує інструменти, медичні картки амбулаторних хворих, бланки.  
5. Слідкує за результатами лабораторних та інших досліджень. 
6. Регулює прийом хворих залежно від черговості та стану хворого.  
7. Вимірює хворим артеріальний тиск. 
8. Проводить термометрію та інші медичні маніпуляції. 
9. Заповнює статистичні талони, бланки направлень на лікувально-діаг 

ностичні дослідження, рецепти, посильні листи, виписки з медичних  
карт. 

 

10. Видає талон для повторних відвідувань. 
11. Заповнює диспансерну карту (форма № ЗО) на вперше виявлених 

хворих. 
12. Веде картотеку диспансерних хворих та викликає їх у поліклініку  

відповідно до термінів спостереження, вивчає умови життя та побу 
ту цих пацієнтів. 

13. Проводить профілактичні щеплення. 
II. У хірургічних відділеннях поліклініки медичній сестрі відводить 

ся особлива роль. Вона повинна добре знати десмургію, володіти гіпсо  
вою технікою, технікою ін'єкцій та внутрішньовенних інфузій, прийо  
мами тимчасової зупинки кровотечі, знати методи стерилізації матеріа  
лу та інструментів, проводити іммобілізацію кінцівок, робити перев'язки. 

Під час прийому хворих хірургом медична сестра: 
1. Виконує перев'язки. 
2. Виписує направлення, довідки, листки тимчасової непрацездатності.  
3. Веде журнали госпіталізації і профілактичних щеплень.  
4. Готує стерильний стіл з інструментами для операції та перев'язок.  
5. Проводить профілактику правця. 
6. Бере участь у різних інструментальних дослідженнях, які проводить 

лікар. 
7.Складає відомість про діяльність хірургічного кабінету. 8. За 

відсутності спеціально виділеної операційної сестри виконує обов'язки 

операційної сестри. 
Крім ведення необхідної медичної документації, сестри спеціалізо-

ваних кабінетів повинні виконувати спеціальні маніпуляції. 
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III. Сестра отоларингологічного кабінету: 
— проводить дослідження слуху; 
— бере мазки із зіва, носа, зовнішнього слухового проходу;  
— закапує краплі у вуха та порожнину носа; 
— вводить у зовнішній слуховий прохід турунди з лікарськими за 

собами; 
— продуває вуха; 
— проводить масаж барабанних перетинок за допомогою пневмати 

чної лійки; 
— видаляє сірчані пробки із зовнішніх слухових проходів; 
— промиває ямочки мигдаликів. 
IV. Медична сестра офтальмологічного кабінету: 
— перевіряє гостроту зору; 
— допомагає підбирати окуляри; 
— вимірює внутрішньоочний тиск; 
— перевіряє кольоровідчуття та поля зору; 
— за допомогою лікарських засобів розширює зіниці; 
— бере участь у складних апаратних дослідженнях хворих;  
— видаляє сторонні тіла; 
— надає невідкладну допомогу при опіках і травмах очей; 
— бере участь у ранньому виявленні диспансерних хворих і актив 

ному спостереженні за ними. 
V. Медична сестра урологічного кабінету: 
— проводить катетеризацію сечового міхура; 
— проводить промивання сечового міхура антисептичними розчинами; 
— готує стерильний матеріал, інструменти та прилади для спеціа  

льних досліджень; 
— допомагає лікарю під час інструментальних досліджень сечовивід 

них шляхів. 
Первинна медико-санітарна допомога робітникам і службовцям про-

мислових підприємств надається сіткою медичних закладів, в районі 
діяльності яких проживають працівники, а також спеціальними закла-
дами — медико-санітарними частинами і пунктами охорони здоров'я 
(лікарськими і фельдшерськими). Ці спеціальні заклади розміщені на 
території самих підприємств або недалеко від них. 

Лікарські пункти охорони здоров'я організуються на підприємствах 
з кількістю робітників 1000 і більше, фельдшерські — з кількістю пра-
цюючих до 1000. 

Медико-санітарні частини створюються на великих підприємствах з 
кількістю робітників 4000 і більше, а на підприємствах хімічної, вугіль-
ної, нафтопереробної та гірничорудної промисловості — з числом пра-
цівників 2000 і більше. 
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Основне завдання пунктів охорони здоров'я — надання першої до-
помоги при нещасних випадках і травмах, раптових захворюваннях, 

проведення профілактичної роботи в цехах. Надання першої допомоги 

при нещасних випадках передбачає такі види невідкладної допомоги, як 

зупинка кровотечі, накладання пов'язки, штучне дихання тощо . У ви-
падку необхідності пункт охорони здоров'я організовує направлення по -
терпілого в поліклініку або стаціонар.  

Важливою функцією пункту охорони здоров'я є підготовка робітни -
ків до надання само- і взаємодопомоги під час нещасних випадків, травм.  

Медико-санітарна частина — комплексний лікувально-профілактич-
ний заклад, у склад якого входять: поліклініка, стаціонар, цехові пунк -
ти охорони здоров'я, подекуди — профілакторії, дієтичні їдальні, ди -
тячі ясла-садки. Медико-санітарна частина може бути представлена тіль-
ки поліклінікою. 

Відповідно до основних завдань, медико -санітарна частина здійс-
нює: 

— кваліфіковану лікувально-профілактичну допомогу;  
— диспансерне спостереження за хворими і здоровими;  
— організацію і проведення попередніх медичних оглядів при влаш  

туванні на роботу, а також періодичних і цільових профоглядів;  
— експертизу тимчасової непрацездатності;  
— аналіз показників захворюваності з тимчасовою непрацездатніс  

тю й інвалідності, виробничого травматизму і професійної захво  
рюваності, їх причин;  

— комплекс заходів з метою реабілітації хворих та інвалідів, вклю  
чаючи рекомендації про переведення на іншу роботу;  

— участь у розробці комплексного плану санітарно -оздоровчих за  
ходів і контролю за його виконанням;  

— санітарно-освітню роботу і рекомендації щодо раціонального ре 
жиму праці та відпочинку, пропаганду здорового способу життя.  

Медичне обслуговування робітників здійснюється за цеховим прин -
ципом, який полягає у введенні однієї посади цехового лікаря терапев -
та та цехової медичної сестри з розрахунку на  1500-2000 робітників. 

Особливу роль у діяльності цехових терапевтів і сестер відіграє про -
філактична робота. Вона може бути ефективною тільки за умови доста -
тніх знань технологічних особливостей даного виробництва.  

Тому важливого значення набуває вивчення  цеховими лікарями і ме-
дичними сестрами особливостей і умов праці робітників, а також знання 

конкретної професійної патології, на основі чого розробляються відповід -
ні заходи щодо зниження захворюваності й виробничого травматизму.  

Помічником цехового лікаря є медична сестра, її роль та функції 

подібні до функцій медичної сестри терапевтичної дільниці.  
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Особливу увагу медико-санітарна частина повинна приділяти про-
філактиці виробничого травматизму, адже він приносить величезні еко-
номічні збитки. Це питання вирізняється своєю актуальністю в наш час, 
в період загальної кризи економіки України, коли більшість виробництв 
простоює, а виробничий травматизм зростає. Це пояснюється, насампе-
ред, тим, що служба техніки безпеки на виробництві зазнала суттєвих 
скорочень, технічне обладнання на підприємствах, як правило, заста-
ріле, несправне, мають місце погіршення трудової дисципліни, зло-
вживання алкоголем, нехтування захисними засобами та елементарни-
ми правилами техніки безпеки. 

Первинна медико-санітарна допомога найбільш виокремлена в сіль-
ській місцевості за рахунок територіальної віддаленості від центрів вто-
ринної допомоги (центральних районних лікарень). 

Основною особливістю надання медичної допомоги сільським мешкан-
цям є її етапність. Крім цього, такими особливостями є специфіка розсе-
лення мешканців, великий радіус обслуговування, характер сільськогос-
подарського виробництва (великі території, сезонність), поганий стан доріг, 
гірше, ніж у містах, транспортне сполучення. Всі ці перераховані особ-
ливості свідчать про те, що доступність первинної медичної допомоги 
значно нижча у сільській місцевості порівняно з містом. 

Перший етап надання медичної допомоги — сільська лікарська діль-
ниця. До її складу входять такі заклади: сільська дільнична лікарня або 
лікарська амбулаторія, фельдшерсько-акушерські пункти, дитячі до-
шкільні заклади. 

Усі заклади сільської лікарської дільниці працюють під керівницт-
вом головного лікаря сільської дільничної лікарні (амбулаторії).  

Величина території сільської лікарської дільниці визначається зале-
жно від чисельності населення та радіусу обслуговування. Середня чис-
ленність населення, що проживає на дільниці, становить 5-6 тис. осіб, 
радіус обслуговування — 5-7 км (віддаль від пунктового села до найвід-
даленішого населеного пункту сільської лікарської дільниці). Пунктови-
ми селами називають ті, в яких розміщена сільська дільнична лікарня 
або амбулаторія. Основними завданнями сільської лікарської дільниці є 
надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям села. 

Тут слід звернути увагу на особливості стану здоров'я сільських жи-
телів. Це, насамперед, той факт, що їх здоров'я в 2,5 раза гірше, ніж у 
міських. На селі значно більша частка осіб похилого віку (60 років і 
старші), має місце так зване різке старіння людності, особливо нега-
тивні тенденції визначились у демографічних показниках: смертність на 
селі значно перевищує народжуваність. Спостерігається негативний при-
родний приріст, депопуляція (вимирання) людей, значно вищий рівень 
смертності немовлят. 
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Залежно від кількості ліжок сільські дільничні лікарні бувають 4-х 
категорій: І — 75-100 ліжок, II — 50-75; III — 35-50 і IV — 25-35 ліжок. 
Переважно на сільській лікарській дільниці розгортаються дільничні лі-
карні III і IV категорій, які надають медичну допомогу за такими найпо-
ширенішими спеціальностями: терапія, педіатрія, акушерство. Сільська 
дільнична лікарня складається з таких основних підрозділів: амбулато-
рія, стаціонар, допоміжні підрозділи (рентгенологічний кабінет, мані-
пуляційний кабінет, клінічна лабораторія, аптека), господарська части-
на, подекуди кабінет медичної статистики (якщо збір статистичної ін-
формації децентралізований). 

У сільській лікарській амбулаторії первинну медичну допомогу на-
дають, як правило, такі фахівці: терапевт, педіатр і стоматолог. Якщо 
кількість мешканців дозволяє, вводяться ще посади хірурга і акушера-
гінеколога. З кожним спеціалістом працює медична сестра.  

Медична сестра дільничної лікарні (амбулаторії) виконує призна-
чення лікаря як в поліклініці, так і вдома, регулює прийом хворих до-
рослих і дітей, надає першу невідкладну медичну допомогу, проводить 
диспансерне спостереження, забезпечує медичну допомогу працівни-
кам сільського господарства в період масових польових робіт, прово-
дить санітарно-протиепідемічну та санітарно-освітню роботу серед сіль-
ських мешканців. 

У кожній амбулаторії працює фельдшер. Посади дільничних медсе-
стер встановлюються на кожних 2500 осіб дорослих і 600 дітей, акуше-
рок — на 3500 осіб, але не менше однієї посади при обслуговуванні 
більше 1500 осіб. 

Фельдшерсько-акушерські пункти організовуються в селах з кількістю 
жителів 700 і більше, якщо відстань до найближчого медичного закладу 
більше 2 км, а також у населених пунктах з меншою кількістю населення, 
якщо відстань до найближчого медичного закладу перевищує 4 км. 

На фельдшерсько-акушерських пунктах залежно від кількості ме-
шканців, що обслуговуються, можуть працювати тільки фельдшер і 
санітарка; фельдшер, акушерка і санітарка або фельдшер, акушерка, 
патронажна медсестра і санітарка. 

Основна функція фельдшерсько-акушерського пункту — профілак-
тична робота. На нього покладені такі функції: 

— надання мешканцям долікарської медичної допомоги; 
— в повному об'ємі своєчасне виконання призначень лікаря; 
— організація патронажу дітей і вагітних жінок; 
— систематичне спостереження за станом здоров'я механізаторів, 

тваринників, рільників; 
 

— проведення, згідно з планом, профілактичних щеплень; 
— проведення під керівництвом лікаря комплексу профілактичних, 
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протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів з метою знижен-
ня захворюваності й травматизму, смертності немовлят;  

— санітарно-освітня робота. 
Первинна медико-санітарна допомога дітям і вагітним жінкам про-

водиться на сільській лікарській дільниці дільничними лікарями, фель-
дшерами, патронажними медсестрами, акушерками під керівництвом 
районних спеціалістів: педіатра і акушера-гінеколога. Ця допомога поля-
гає у виявленні вагітних у ранні терміни, навчання їх гігієни вагітності, 
правильного догляду і годування дитини, систематичне спостереження 
за розвитком дітей у перші 3 роки, особливо на 1-му році життя, меди-
чне обслуговування дітей у дитячих дошкільних закладах і школах.  

Первинна медико-санітарна допомога дітям (вікова група 0-14 років) 
у містах надається дільничними педіатрами дитячих поліклінік (консу-
льтацій), а також лікарями-педіатрами дитячих дошкільних закладів 
(ясел, садків), шкіл. 

Кількість дітей на педіатричній дільниці в середньому становить 800 
осіб (на 1 дільничного педіатра). 

Особливістю дитячої поліклініки є наявність двох входів: один для 
здорових дітей, другий — для хворих. Вхід для хворих дітей веде до 
спеціального приміщення — фільтра, де матерів, що прийшли з діть-
ми на прийом, розпитує медична сестра, яка також оглядає горло і 
шкіру дитини, вимірює температуру тіла з метою виявлення інфекцій-
ного захворювання. Якщо дитина хвора, її направляють у спеціальний 
кабінет (бокс), де її оглядає педіатр і дає рекомендації матері стосовно 
лікування і догляду. 

У дитячій поліклініці дільничний педіатр приймає в основному здоро-
вих дітей, дітей з хронічними захворюваннями і хворих з неінфекційни-
ми захворюваннями без гострих явищ, які прийшли на прийом повторно. 
Дітей з гострими інфекційними захворюваннями обслуговують вдома. 

За даними наукових досліджень дільничні педіатри витрачають значну 
частину свого робочого часу (близько ЗО %) на роботу, яку б могла викону-
вати медична сестра. Тому особливо важливим елементом в організації 
роботи на педіатричній дільниці є чітке визначення обов'язків і їх виконан-
ня основним помічником педіатра — дільничною медичною сестрою. 

На кожну посаду дільничного педіатра встановлюється 1,5 посади 
дільничної медичної сестри. 

Обов'язками дільничної медичної сестри є:  
— надання медичної допомоги дітям вдома, згідно з призначеннями 

лікаря; 
— профілактична робота з метою виховання здорової дитини; 
— проведення профілактичних щеплень; 
— санітарно-освітня робота серед матерів; 
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— систематичне вимірювання антропометричних даних з метою оцін 
ки фізичного розвитку дітей; 

— облік роботи за встановленою формою; 
— участь у веденні медичної документації; 
— систематичне підвищення кваліфікації. 
Провідним методом роботи дільничної педіатричної служби є диспан-

серний метод — активне, динамічне спостереження за здоровими і хво-
рими. 

Диспансеризація дітей включає чотири основні періоди, викладені 
нижче. 

Перший період — антенатальна охорона плода, здійснюється діль-
ничним педіатром разом із лікарем акушером-гінекологом жіночої кон-
сультації. Основна форма роботи в цей період — допологовий патронаж 
вагітних (у 28 і 32-36 тижні вагітності). Допологовий патронаж, як пра-
вило, виконує дільнична медична сестра, яка знайомиться з побутови-
ми умовами майбутньої матері, пояснює їй значення правильного ре-
жиму харчування, праці й відпочинку для розвитку плода, ознайомлює 
її з методами годування, дає рекомендації стосовно придбання необхід-
них предметів для догляду за новонародженим. 

Другий період — динамічне спостереження за новонародженим, 
проводить дільничний педіатр разом із медичною сестрою. На 1-2-у добу 
після виписки дитини із пологового будинку у дитячу поліклініку над-
ходить корінець обмінної карти породіллі. Лікар під час свого першого 
відвідування детально оглядає немовля, дає матері поради і рекоменда-
ції стосовно режиму годування, сну і догляду за дитиною. Наступні па-
тронажі здійснює дільнична медсестра. Другий лікарський патронаж про-
водиться у віці 2-х тижнів. 

Третій період — щомісячне динамічне спостереження за немовлям 
протягом 1-го року життя. Проводиться комплексна оцінка фізичного, нер-
вово-психічного розвитку і стану здоров'я у так звані декретовані періоди: 
З, 6, 9 і 12 місяців. Педіатр відображає розвиток і стан здоров'я дитини у ці 
вікові періоди в етапних епікризах, які вносяться в основний медичний 
документ — історію розвитку дитини. Сюди підклеюється корінець обмін-
ної карти із пологового будинку і лист допологового патронажу. 

Четвертий період — динамічне спостереження за дитиною у віці від 1 
до 7 років. Таке спостереження проводиться дільничним педіатром і ме-
дичними працівниками дитячих дошкільних закладів. Рівень розвитку і 
стан здоров'я дітей оцінюють: на 2-му році життя — 1 раз на квартал, на 
3-му році життя — 1 раз на півріччя, потім — 1 раз на рік. У віці 6-7 років 
проводять комплексний медичний огляд перед вступом до школи. 

Виділяють 5 груп здоров'я у дітей: 
І група — здорові; 
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II група — практично здорові (з наявністю факторів ризику);  
III група — хворі в стані компенсації; 
IV група —- хворі в стані субкомпенсації; 
V група — хворі в стадії декомпенсації патологічного процесу.  
На кожного школяра заводиться індивідуальна карта дитини, в якій 

відображені результати комплексних медичних оглядів, профілактич-
них щеплень, а також всі випадки захворювань.  

Шкільний лікар і медична сестра здійснюють надалі постійне спо-
стереження за здоров'ям дітей, слідкують за дотриманням гігієнічних 
вимог у школі, дають рекомендації стосовно занять фізичною культу-
рою, виробничою практикою, проводять профілактичні щеплення ді-
тям, дегельмінтизацію. 
Повсякденна робота лікаря і медичної сестри — контроль за санітарним 

станом школи, за дотриманням школярами правил особистої гігієни, 
проведення санітарно-освітньої роботи, контроль за режимом харчування. 

Первинна медико-санітарна допомога дітям на селі надається закладами 
сільської лікарської дільниці, про що говорилось вище.  

У підлітковому віці (15-18 років) первинна медична допомога нада-
ється підлітковими терапевтами, які працюють у складі поліклінік.  

Первинну медико-санітарну допомогу жінкам у містах надають жі-
ночі консультації або гінекологічні кабінети, що входять у склад полі-
клінік і медико-санітарних частин. 

У сільській місцевості цей вид ДОПОМОГИ надається у фельдшерсько-аку-
шерських пунктах, сільських лікарських амбулаторіях, у гінекологічних 
кабінетах або у жіночих консультаціях центральних районних лікарень. 

Жіноча консультація — лікувально-профілактичний заклад дис-
пансерного типу. Основними завданнями жіночої консультації є:  

— проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
ускладненням вагітності, пологів, гінекологічних захворювань;  

— формування у жінок здорового способу життя; 
— надання лікувальної допомоги жінкам під час вагітності і пологів, 

гінекологічним хворим; 
— проведення роботи з метою профілактики абортів (застосування 

засобів контрацепції), своєчасного звернення вагітних у жіночу  
консультацію (до 3 міс. вагітності); 

— зниження материнської смертності й перинатальної смертності; 
— проведення санітарно-освітньої роботи; 
— вивчення умов праці й побуту жінок; 
— надання соціально-правової допомоги жінкам відповідно до дію 

чого законодавства. 
Жіноча консультація працює згідно з дільнично-територіальним 

принципом. Одна акушерсько-гінекологічна дільниця територіально вклю- 
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чає дві терапевтичні (4000-4500 жінок усіх вікових груп, у тому числі 
3000-3500 —• віком понад 15 років). На одній такій дільниці працює один 
лікар акушер-гінеколог і одна акушерка, які обслуговують від 7000 до 
8000 відвідувань жінок протягом року. 

На промислових підприємствах цеховий лікар акушер-гінеколог на-
дає допомогу 1500-2000 жінок. 

Основні функції дільничної акушерки:  
— виконання всіх призначень лікаря у жіночій консультації і вдома; 
— допологовий і післяпологовий патронаж вагітних з метою вивчен 

ня соціальних умов, житла і побуту вагітних, дотримання правил  
особистої гігієни і здорового способу життя, рекомендації щодо  
застосування протизаплідних засобів; 

— складання точних списків жінок у віці понад 15 років, що прожи 
вають на дільниці; 

— санітарно-освітня робота; 
— ведення необхідної медичної документації. 
З метою раннього виявлення гінекологічних захворювань кожна жін-

ка, яка проживає на дільниці, повинна бути оглянута лікарем або аку-
шеркою один раз протягом року, кожна працююча на промисловому 
підприємстві — 2 рази на рік. 

Основним принципом диспансеризації вагітних є постійний нагляд 
за їх станом здоров'я, перебігом вагітності, внутрішньоутробним розви-
тком плода, своєчасне виявлення так званих груп ризику перинаталь-
ної патології і визначення тактики стосовно збереження вагітності.  

Первинна медико-санітарна допомога не обмежується дільничною 
службою. Вона включає також і службу швидкої допомоги. Швидка ме-
дична допомога надається станціями гивидког допомоги та аналогічни-
ми відділеннями центральних районних лікарень у сільській місцевості. 
Є суттєві відмінності у забезпеченні цією допомогою міського та сільсь-
кого населення. У містах забезпеченість бригадами швидкої допомоги 
вдвічі вища, ніж у сільських районах, хоча, враховуючи стан здоров'я, 
доступність медичної допомоги, стан комунікацій і засобів зв'язку тощо, 
потрібно було б зробити навпаки. 

Служба швидкої медичної допомоги, на відміну від дільничної, пра-
цює цілодобово. 

У завдання станцій швидкої допомоги входить надання цілодобової 
невідкладної допомоги під час нещасних випадків, травм, отруєнь, ра-
птових захворювань та станів, що загрожують життю, а також переве-
зення хворих у стаціонари, згідно із заявами лікарів.  

Виклик бригади швидкої допомоги здійснюється за єдиним номе-
ром — "03". Бригади швидкої допомоги бувають загальнолінійні, спеціа-
лізовані й бригади для перевезення хворих. Спеціалізовані бригади ство- 
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рюються за такими профілями: кардіологічні, неврологічні, педіатричні, 
психіатричні, акушерські та інші. Серед спеціалізованих бригад ви-
діляють інтенсивну терапію, яка надає екстрену медичну допомогу при 
гострих захворюваннях, травмах та отруєннях. 

У склад загальнолінійної бригади входять: лікар, фельдшер, санітар-
ка; спеціалізованої — лікар певного фаху, 2 середніх медичних праців-
ники і санітар. 

Станції швидкої допомоги оснащені спеціальним санітарним транс-
портом, який обладнаний лікувально-діагностичною апаратурою для 
термінової діагностики і лікування станів, загрозливих для життя, про-
ведення штучного дихання, переливання крові, електрокардіографії, 
дефібриляції і електростимуляції діяльності серця.  

Для надання швидкої допомоги у містах організовуються підстанції, 
які розміщені у певних масивах міст. 

У великих містах станція швидкої допомоги об'єднана з лікарнею 
швидкої допомоги з метою створення цілісного лікувально-профілактич-
ного закладу для надання догоспітальної і госпітальної швидкої допомоги. 

Вторинна медична допомога 
За визначенням ВООЗ, цей рівень медичної допомоги потребує об-

слуговування особливого характеру, вторинна медична допомога більш 
складна, ніж допомога, яку надає лікар загальної практики; вона вклю-
чає допомогу, яка надається спеціалізованими службами за направлен-
ням первинних ланок медичної служби. 

Вторинну медичну допомогу забезпечують у містах, головним чи-
ном, багатопрофільні міські об'єднані лікарні та медико-санітарні час-
тини, у селах — центральні районні та районні лікарні, інколи на цьому 
рівні трапляються деякі спеціалізовані диспансери — протитуберкульоз-
ний, онкологічний тощо. 

Первинна та вторинна медичні допомоги у нас, на відміну від біль-
шості розвинутих країн, не мають чіткого адміністративного розмежу-
вання; вторинна медична допомога включає первинну як свій компо-
нент. 

Кількість ліжок у міських та районних лікарнях залежить від кіль-
кості мешканців, яких обслуговують ці лікарні. Однак усі вони мають 
спільні структурні та функціональні характеристики.  

У багатопрофільній міській об'єднаній лікарні виділяються такі стру-
ктурні підрозділи: амбулаторно-поліклінічний, стаціонар, лікувально-
допоміжний підрозділ та господарська служба. 

Амбулаторно-поліклінічний підрозділ вважається провідним у сис-
темі вторинної медичної допомоги. Сюди щорічно звертається більшість 
мешканців тієї території, яку обслуговує певний заклад. До 75 % відві-
дувачів цього підрозділу проходять тут повністю діагностику, лікуван- 
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ня та реабілітацію; четверта частина відвідувачів направляється для 

дообстеження та лікування в стаціонар.  
У поліклініках міських та центральних районних лікарень прово-

диться прийом за 15-20 спеціальностями. Є два шляхи прийому пацієн -
тів: через звернення жителів в амбулаторії і поліклініки та шляхом про -
філактичних оглядів.  

У роботі амбулаторій та поліклінік перевага надається диспансери -
зації або активному обслуговуванню пацієнтів. Суть її полягає в тому, 

що пацієнта обстежують не лише за його скаргами, а й згідно з пев -
ною програмою, яка включає скринінгові обстеження, огляди лікарями 

певних фахів, а надалі — активне спостереження і оздоровлення вияв-
лених хворих. 

Стаціонар. Складається із приймального відділення та спеціалізо -
ваних лікувальних відділень. Потужність стаціонарів у міських лікарнях 

на початку 90-х років становила в середньому 250 ліжок, а районних 

лікарнях — 350 ліжок. 
Лікування хворих у стаціонарі ведуть лікарі-ординатори. За існую-

чими сьогодні нормативами на 1 посаду лікаря припадає пересічно 25 
ліжок. Кожне спеціалізоване відділення очолює його завідувач.  

Основним помічником завідувача відділення є старша медична сест -
ра, яка призначається із числа найбільш досвідчених і кваліфікованих 

медичних сестер.  
У зв'язку з реформою сестринської освіти України на ці посади ба -

жано призначати осіб з бакалаврською медсестринською освітою.  
Основними функціональними обов'язками старшої медсестри є:  

— раціональна організація праці середнього медперсоналу шляхом його  
правильного розподілу і ефективного використання малої механізації;  

— складання щомісячних графіків чергувань медперсоналу і табелів,  
своєчасної заміни медсестер і санітарок на період їх тимчасової від 
сутності; 

— контроль за правильністю обліку, зберігання і використання дефіцит  
них, сильнодіючих, отруйних і наркотичних медикаментів;  

— контроль за складеними палатними медсестрами вимогами на меди  
каменти, медичний інструментарій, перев'язувальний матеріал, ін  
струменти та засоби догляду за хворими, візування їх;  

— ведення документації відділення (журнал госпіталізації і виписуван  
ня хворих із відділення);  

— складання порційних листків на харчування хворих, спостереження  
за якістю і своєчасною роздачею їжі хворим;  

— своєчасна доставка медичної документації (історія хвороби, епікри - 
зи, вимоги на медикаменти, заявки на консультації) в оперативний  
центр, а також заявки на дрібний ремонт;  
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— здійснення щоденних обходів відділення і присутність  під час при 
ймання і здачі медичними сестрами змін; 

— організація заходів з підвищення кваліфікації медичних сестер та  
молодших медпрацівників; 

— проведення інструктажу медичного персоналу з питань дотримання  
санітарно-епідемічного режиму; 

— при потребі надавати допомогу палатній медсестрі. 
Безпосереднім помічником головного лікаря і його заступника з лі-

кувальної роботи є головна медична сестра лікарні. 
У зв'язку з реформою сестринської освіти України на ці посади 

бажано призначати осіб з бакалаврською медсестринською освітою, 
які мають організаторські здібності. Головна медична сестра лікарні 
підпорядковується головному лікарю і є головою ради медичних сес-
тер. 

її основними функціональними обов'язками є:  
— проведення заходів з раціональної організації праці й підвищення 

кваліфікації молодшого медперсоналу та медичних сестер; 
— перевірка їх роботи шляхом постійних обходів відділень лікарні вдень 

і періодично в нічний час; 
— контроль за своєчасною випискою, правильністю обліку, зберіганням 

і витрачанням лікарських засобів і перев'язувального матеріалу у  
відділеннях і кабінетах; 

— проведення інструктажу медичного персоналу з питань дотримання  
санітарно-епідемічного режиму та його контроль. 
Результати лікування хворих у стаціонарі значною мірою залежать 

від якості догляду за ними. Безпосередньо він здійснюється підготовле-
ними медичними сестрами, які працюють у відділеннях, як правило, за 
змінним графіком (денні й нічні чергування). У середньому для обслуго-
вування 20-25 хворих (один пост) потрібно 5 медичних сестер. Щоденно, 
спілкуючись із лікарями, медичні сестри оцінюють зміни у стані хво-
рих, отримують вказівки лікарів у випадках, що потребують індивіду-
ального догляду. 

Медичні сестри під час чергування знаходяться у коридорі відділен-
ня. Тут організовується сестринський пост. У відділеннях інтенсивної 
терапії і реанімації виділяється окрема сестра для чергування безпосе-
редньо у палаті. 

Основні напрямки роботи палатної медичної сестри такі:  
І. Створення сприятливих умов для хворих. 
Ці умови для стаціонарних хворих визначаються в основному мате-

ріально-технічною базою лікарні. Однак від палатної сестри багато в 
чому залежить, якими будуть ці умови. Зокрема, вона може запропону-
вати раціональне використання палат, розміщення лікарняного інстру- 
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ментарію та меблів, передбачити створення затишку у відділеннях, бе-
зумовно, з дотриманням необхідних санітарно-гігієнічних вимог. II. 
Догляд та спостереження за хворими: 
— створення і підтримання належного санітарно-гігієнічного середови 

ща в палаті; 
— догляд за тяжкохворими і надання їм необхідної допомоги — при 

зміні положення тіла, протирання шкіри камфорним спиртом для за  
побігання пролежням, проведення систематичних підмивань, воло  
гих обтирань тіла, чищення зубів, полоскання рота, підстригання  
нігтів, миття рук, годування; 

— вимірювання температури тіла вранці й ввечері та занесення показ  
ників температури до температурного листка; 

— підрахунок частоти серцевих скорочень та частоти дихання за 1 хв; 
— вимірювання діурезу; 
— збирання матеріалів для аналізів, згідно з призначеннями лікаря, та 

доставка їх в лабораторію; 
— долучення результатів аналізів до історії хвороби; 
— складання порційних вимог; 
— контроль за отриманням хворими призначеної дієти; 
— підготовка до відвідання ними діагностичних та лікувальних кабіне  

тів; 
— прийняття хворих на лікування; 
— перевірка проведеної в приймальному відділенні санітарної обробки  

хворих; 
— ознайомлення пацієнтів з правилами внутрішнього розпорядку і осо 

бистої гігієни; 
— ретельне виконання призначень лікаря. 
Певні особливості має робота операційної медичної сестри: — готує 
до кожної операції перев'язувальний матеріал та хірургічні 
інструменти, лікарські засоби, білизну і забезпечує стерильність усіх 
матеріалів, інструментів, розчинів, якими користуються під час опера-
ції; 
— вживає заходи щодо систематичного бактеріологічного контролю за 

приміщенням операційних і їх повітрям, не допускає порушення ан  
тисептики; 

— своєчасно одержує перев'язувальний матеріал, інструменти, лікар  
ські засоби; 

 

— веде облік всього операційного обладнання в операційній; 
— своєчасно здає в ремонт інструменти та апарати; 
— бере участь у хірургічних операціях (подає інструменти та матеріа 

ли); 
— перевіряє підготовку хворого до наркозу та операції; 
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— супроводжує хворого в післяопераційну палату і передає його черго 
вій палатній сестрі; 

— виконує перев'язки під наглядом лікаря; 
— підготовляє хворих до накладання гіпсових пов'язок. 

Медична сестра-анестезист має також певну специфіку своїх про-
фесійних обов'язків: 
— готує до роботи наркозну та дихальну апаратуру, слідкує за її робо 

тою; 
— готує системи і засоби для інфузійної та трансфузійної терапії, а  

також засоби для наркозу; 
— допомагає лікарю-анестезіологу; 
— спостерігає і доглядає за післяопераційними хворими, які знаходять 

ся в палаті інтенсивної терапії. 
Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи, як правило, спільні 

для поліклініки і стаціонару. Вони містять у своєму складі рентгенівське 
відділення, лабораторії, відділення функціональної діагностики, кабі-
нет лікувальної фізкультури, патологоанатомічне відділення, фізіоте-
рапевтичне відділення. 

Професійні обов'язки медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету: 
— проводить під керівництвом лікаря-фізіотерапевта лікувальні проце 

дури із використанням спеціальної апаратури; 
— слідкує за станом хворого під час проведення процедури; 
— надає першу допомогу при появі реакцій на фізіотерапевтичне ліку 

вання; 
— слідкує за станом апаратури, вимірювальних приладів. 

У кожній лікарні є оргметодкабінет, до складу якого входять ліка-рі-
статистики, лікарі-методисти, медичні статистики з середньою ме-
дичною освітою, працівники обчислювальної техніки, які відіграють ос-
новну роль у інформаційному забезпеченні управління закладом (збір, 
обробка та аналіз статистичної інформації). Крім цього, до додаткових 
підрозділів належать: бухгалтерія, бібліотека, інженерна служба, юри-
дичні працівники. 

Господарська служба забезпечує опалення, освітлення, службу зв'я-
зку, проведення ремонтних робіт, прання білизни, транспортне обслу-
говування, постачання гарячої води, інвентарю, продуктів харчування.  

Медична сестра з дієтохарчування: 
— складає меню лікувального харчування на підставі лікарських при  

значень; 
— обчислює калорійність страв; 
— слідкує на кухні за кулінарною обробкою їжі; 
— контролює санітарний стан кухні, їдальні для хворих; 
— слідкує за роздачею їжі в палатах; 
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— здійснює контроль за дотриманням правил гігієни персоналом кухні і 

буфету. 
Загалом первинна та вторинна медична допомога зосереджують у нас 

90 % обсягу амбулаторно-поліклінічної та 80 % обсягу стаціонарної роботи. 
Третинна медична допомога 

ВООЗ дає їй таке визначення: допомога, що потребує висококвалі-
фікованого обслуговування, яка, як правило, може бути надана лише 

в спеціально обладнаних з цією метою центрах та лікарнях, що пройш-
ли відповідну спеціалізацію. До центрів третинної медичної допомоги в 

Україні тепер належать обласні медичні заклади — багатопрофільні та 

спеціалізовані лікарні, спеціалізовані диспансери та спеціалізовані центри 

медичної допомоги державного рівня. 
Ці заклади відрізняються дещо кращим матеріально-технічним за-

безпеченням, складністю структури та функцій. 
Дві функції цих закладів вважаються основними: надання хворим 

висококваліфікованої та вузькоспеціалізованої медичної допомоги та 

організаційно-методичне керівництво закладами вторинного рівня.  
Структура обласної багатопрофільної лікарні деякою мірою подібна 

до об'єднаної міської та центральної районної лікарень. Але існують і 

деякі особливості. Ось головні з них. 
Поліклінічні заклади третинної медико-санітарної ланки надають 

консультативну допомогу. Вони приймають пацієнтів за направленнями 

лікарів вторинного та рідше первинного рівня медичної допомоги. Спе-
ціалізація консультативної поліклінічної допомоги поглиблена порівня-
но з міськими і центральними районними лікарнями. 

У стаціонарах обласних лікарень та диспансерів спеціалізація відді-
лень також глибша порівняно з вторинним рівнем, зокрема, функціо-
нують такі відділення: судинної хірургії, урологічне, гематологічне, 

проктологічне, торакальне, ендокринологічне, гастроентерологічне та 

ін., які відсутні на вторинному рівні. Бази закладів третинного рівня 

найчастіше є клініками медичних вузів. Але вершинні досягнення ме-
дичної науки, як от пересадка органів та систем, операції на серці, 

лікування лейкозів тощо досі, крім поодиноких випадків, залишаються 

для нашого третинного рівня недоступними. 
Особливістю третинного рівня є наявність у складі обласної багато-

профільної лікарні єдиного для регіону відділення планової та екстреної 

консультативної допомоги (так званої санітарної авіації). Зараз це відді-
лення у деяких областях (у тому числі й в Тернопільській) виведено із 

структури обласної лікарні й воно набуло статусу центру, який безпо-
середньо підпорядкований обласному управлінню охорони здоров'я. Від-
ділення (центр) екстреної та планово-консультативної допомоги покли-
кане забезпечити висококваліфіковану та вузькоспеціалізовану допомо- 
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гу жителям сільських районів та міст регіону в екстрених випадках. Цю 
допомогу надають кращі фахівці обласних лікарень та диспансерів, а 
також клінік медичних вузів. 

Третинний рівень (обласна лікарня) вирізняється ще наявністю ор-
ганізаційно-методичного відділення, до складу якого входить кабінет 
медичної статистики. Основне завдання цього структурного підрозділу 
полягає в організаційно-методичному керівництві закладами вторинного 
рівня, а також інформаційній роботі (збір, обробка, зберігання медичної 
інформації та її аналіз). Очолює відділення заступник головного лікаря 
з організаційно-методичної роботи (ця посада відсутня на вторинному 
рівні). У відділенні працюють лікарі-статистики, лікарі-методисти, 
інженери-програмісти, оператори. 

Третинний рівень медичної допомоги забезпечує близько 10 % ам-
булаторно-поліклінічної та 20 % стаціонарної допомоги. Цей обсяг значно 
перевищує завдання, які стоять перед ним. Це зумовлено тим, що 
медичні заклади третинного рівня часто виконують функції вторинного 
і навіть первинного для мешканців обласного центру та найближчих 
населених пунктів. 
Диспансери третинного рівня за спеціалізацією бувають: 
протитуберкульозні, онкологічні, психоневрологічні, наркологічні, 
кардіологічні, ендокринологічні, фізкультурні, шкірно-венеричні. 

Диспансер містить поліклініку і стаціонар. Основні завдання диспан-
серів: 

— виявлення хворих на ранніх стадіях захворювань; 
— обстеження і лікування виявлених хворих; 
— активне динамічне спостереження та профілактика захворювань; 
— проведення оздоровчих заходів; 
— вивчення захворюваності, причин і умов виникнення захворювань; 
— організаційно-методична та санітарно-освітня робота; 
— розробка заходів для оздоровлення умов праці й побуту.  

2.4. ОСОБИСТА ГІГІЄНА ПАЦІЄНТА 

Положення хворого. Розрізняють активне, пасивне і вимушене по-
ложення хворого в ліжку. При активному положенні хворий займає 
найзручнішу позу і може легко самостійно змінити її та виконувати ті 
чи інші рухи залежно від своїх потреб. Пасивним називають таке поло-
ження, яке визначається законом тяжіння. Хворий не може самостій -
но змінити його навіть у тому разі, якщо воно дуже незручне. У пасив-
ному положенні перебувають хворі з розладами свідомості, при висна- 
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женні тощо; тобто, воно є ознакою тяжкого стану. Вимушеним вважа-
ють положення, що полегшує страждання хворого. Іноді характерне 
вимушене положення дає підставу запідозрити певне захворювання. Кла-
сичним прикладом вимушеного положення є так зване ортопное — 
напівсидяче положення хворого з опущеними ногами, яке займають 
пацієнти з серцевою недостатністю і застоєм крові в малому колі крово-
обігу. Завдяки цьому положенню кров депонується у венах нижніх кінці-
вок, що зменшує застій її в легенях і полегшує задишку. Положення 
хворого визначає обсяг догляду за ним медичного персоналу. 

Положення хворого не завжди збігається з встановленим лікарем, з 
врахуванням особливостей захворювання хворого, індивідуальним руховим 
режимом. Виходячи з діагнозу захворювання, лікар призначає руховий ре-
жим, який записує в історію хвороби і в листок лікарських призначень. 

При суворому ліжковому режимі хворому не дозволяють навіть повер-
татися в ліжку. При ліжковому режимі дозволяють рухи, що забезпечу-
ють самообслуговування хворого в ліжку. Палатний (напівліжковий ре-
жим) дозволяє хворому ходити в палаті, в маніпуляційний кабінет, в 
туалет. Хворі, яким призначений вільний режим, можуть більшу части-
ну дня ходити у відділенні, прогулюватись у лікарняному парку. Руховий 
режим визначає об'єм заходів догляду, що виконуються медичним пер-
соналом. Медична сестра контролює дотримання хворим призначеного 
рухового режиму і пояснює пацієнту необхідність виконання вимог режи-
му для сприятливого перебігу захворювання. Для прикладу, хворі на ін-
фаркт міокарда у першу добу повинні дотримуватись суворого ліжкового 
режиму навіть у випадку їх активного положення в ліжку. Навпаки, за-
паморочення, яке призводить до короткочасного пасивного положення 
пацієнта, не є показанням до наступного обмеження рухового режиму.  

Приготування постелі. Важливо, щоб ліжко було зручним, особли-
во, якщо хворий перебуває у ньому тривало. Сітка повинна бути добре 
натягнутою, з рівною поверхнею. На неї кладуть матрац без западин і гор-
бів. Наматрацник слід часто чистити і провітрювати, щоб усунути непри-
ємний запах; за необхідності дезінфікувати. Для хворих з нетриманням 
сечі і калу його по всій ширині застеляють клейонкою, краї якої, для 
запобігання забрудненню, підгортають. На наматрацник стелять простира-
дло. Щоб воно не скочувалося і не збиралося у складки, його підгортають 
під матрац. Хворому дають дві подушки. Подушки повинні бути середніх 
розмірів. В деяких випадках (при важкій задишці) хворому зручніше зна-
ходитися на високих подушках, в інших (при колапсі) — на низьких або 
зовсім без них. Нижня подушка повинна бути з пір'я, а верхня — з пуху. їх 
кладуть таким чином, щоб нижня лежала рівно, а верхня впиралася в 
стінку ліжка. Ковдру краще використовувати фланелеву, бо вона добре 
провітрюється і дезінфікується. На ковдру надягають підковдру. 
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Для надання тяжкохворим положення напівсидячи послуговуються 
підголівниками, додатковими подушками, валиками, підставками для 
опори стіп. Дуже зручним з цього погляду є функціональне ліжко 
(рис. 2.36), сітка якого складається з трьох секцій: головний і ножний 
кінець можна, залежно від потреби хворого, швидко перевести у по-
трібне положення (рис. 2.37). Біля ліжка ставлять приліжкову тумбу, де 
знаходяться предмети гігієни та особисті речі хворого.  
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Рис. 2.36. Звичайне (а) і функціональне (б) ліжко.  

Таке ліжко обладнане коліщатками для зручності пересування, гні 
здом для зберігання підкладних суден і сечоприймачів. На бокових стін 
ках ліжка закріплюють столик, який тяжкохворий використовує при  
прийманні їжі, штативи для крапельниць. Піднімати і опускати голо  
вний кінець ліжка може без зусиль сам хворий за допомогою спеціаль 
ної ручки. В палаті ліжко встановлюють таким чином, щоб до нього  
зручно було підійти з усіх боків. Хворим з пошкодженням хребта під 
матрац підкладають твердий щит. Ліжка для дітей і збуджених хворих  
обладнують боковими сітками. ■ г 

Зміна білизни. Постіль хворого і натільна білизна повинні бути охай-
ними і утримуватись в чистоті. Натільну і постільну білизну міняють не 
рідше одного разу на тиждень після приймання ванни або в міру необ-
хідності. Якщо хворий знаходиться на вільному режимі, то він звільняє 
ліжко, а сестра чи санітарка змінює постільну білизну. Тяжкохворим, 
які перебувають на ліжковому режимі, зміну постільної білизни слід 
проводити вміло, не створюючи незручностей хворому і не спричиняю-
чи йому болю. 

При першому способі (якщо хворому заборонено рухатись) брудне 
простирадло скочують у валик з боку голови і ніг (рис. 2.38). Потім хво-
рого обережно піднімають, забирають брудне простирадло, під попе-
рекову ділянку підкладають таким самим способом скручене чисте про-
стирадло і розправляють його. При другому способі хворого пересува- 
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