
ють до краю ліжка, скру 
чують вільну частину про 
стирадла валиком (як  
бинт) у напрямку до хво 
рого, а на звільнене міс 
це стелять чисте прости 
радло, половина якого 
згорнута  валиком  
(рис. 2.39). Після цього хво-
рого пересувають на роз-
стелену половину чистого 
простирадла і розправля-
ють валик. При зміні со-
рочки медична сестра під-
водить руки під спину хво-
рого, піднімає край 
сорочки до потилиці і зні-
має сорочку через голову, 
а потім з рук (рис. 2.40). 
Надягають сорочку у зво-
ротному порядку:спочат-
ку рукави, а потім сороч-
ку перекидають через го-
лову і розправляють під 
хворим. На хворих, що 
перебувають на суворому 
ліжковому режимі, зруч-
ніше надягати сорочку-
розлітайку. 

Необхідно перевіри-
ти, чи немає у брудній бі-
лизні особистих речей па-
цієнта (зубні протези, слу-
хові апарати, документи). 
Брудну білизну збирають 
у полотняні мішки або 
металеві баки з кришка-
ми, зберігають у спеціаль-
но відведених для цього 
місцях, а після дезінфек-
ції відправляють у праль-
ню лікарні. Після сорту- 

 
Рис. 2.37.   Положення хворого у функціональному 
ліжку при задишці (а). Хворий на функціонально-
му ліжку (б). 

 
Рис. 2.38. Зміна простирадла (1 спосіб). 
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Рис. 2.39. Зміна простирадла (2 спосіб). 
 

Рис. 2.40. Зміна сорочки (а, б). 

вання брудної білизни приміщення обробляють дезінфекційним розчи-
ном. 

Хворі, які перебувають на ліжковому режимі, змушені лежачи здій-
снювати свої фізіологічні потреби. В таких випадках їм подають підклад- 
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не судно і сечоприймач (рис. 2.41). Подаючи судно в ліжко, слід обов'язково 
підкласти під нього клейонку. Якщо хворий, який перебуває в загальній 
палаті, має потребу у випорожненні, то його слід відгородити від інших 
пацієнтів ширмою. Чисто вимите і сполоскане теплою водою судно з 
невеликою кількістю води для усунення запаху підкладають під сідниці 
хворого, попередньо попросивши його зігнути ноги в колінах і вільною 
рукою допомагаючи підняти таз. При цьому промежина повинна знаходи-
тись над великим отвором судна, а злив спрямований до ножного кінця 
ліжка. Прикривши хворого, його залишають на деякий час одного. Після 
закінчення дефекації миють і просушують промежину. Судно, звільнив-
ши від вмісту, миють гарячою водою, дезінфікують 3 % розчином хлора-
міну або 1-2 % розчином хлорного вапна і споліскують. 

Подаючи сечоприймач, слід пам'ятати, що не всі хворі можуть ві-
льно мочитися, лежачи в ліжку, тому сечоприймач неодмінно має бути 
теплим. Для жінок частіше використовують судно (рис. 2.41 а). Сечо-
приймачі виготовляють з прозорого скла або емалі. Для чоловіків вони 
овальної форми, з короткою відкритою на кінці трубкою (рис. 2.41 б). 

 

  

Рис. 2.41. Підкладні судна, ліжкові сечоприймачі. 

Розміщують такий сечоприймач між злегка розведеними стегнами чоло-
віка трубкою в бік статевого члена. Після сечовипускання сечоприймач 
відразу спорожнюють і добре промивають. Один раз на добу його сполі-
скують слабким розчином калію перманганату чи хлористоводневої ки-
слоти, щоб усунути зі стінок осад із запахом аміаку. 

Іноді при утрудненому сечовипусканні можна допомогти хворому у 
такий спосіб: лити воду тонким струменем, наприклад з чайника. У разі 
необхідності (за відсутності протипоказань) доцільно на надлобкову ді-
лянку хворого покласти грілку. 
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Догляд за шкірою. 
Ретельний догляд за шкірою особливо важливий для хворих, які 

тривало перебувають на ліжковому режимі. Найважливішими вимогами 

є: утримання шкіри чистою і забезпечення цілості її. Для збереження 

еластичності і м'якості шкіри важливою є функція сальних і потових 

залоз. Проте накопичення на шкірі секрету цих залоз і інших виділень 

сприяє її забрудненню. Забруднення шкіри супроводжується свербін-
ням, розчухами її з утворенням саден, тобто з порушенням цілості її. 

Відбувається вторинне інфікування шкіри мікроорганізмами, що зна-
ходились на її поверхні, розвиваються грибкові захворювання; на окре-
мих ділянках можуть виникати попрілості і утворюватись пролежні.  

Хворим, які перебувають на стаціонарному лікуванні, щотижня про-
водять гігієнічну ванну чи душ. Техніка приготування гігієнічної ванни 

описана у розділі 2.2. Хворого не слід залишати без нагляду. Ванне 

приміщення не повинно закриватися зсередини. Для профілактики травм 

використовують дерев'яні настили. Кахляна підлога повинна бути сухою. 

Санітарка стежить за температурою води у ванні, допомагає хворому 

митися, сполоскатися, витерти тіло і вдягнути чисту білизну. Медична 

сестра записує дату гігієнічної ванни в температурному листку.  
Рясне потовиділення призводить до відкладання на шкірі продуктів 

обміну і відтак подразнення її. При підвищеній пітливості необхідно ча-
стіше змінювати білизну, обтирати шкіру сухим теплим рушником. Шкіру 

лежачих хворих обтирають підігрітою сумішшю води з камфорним спир-
том, оцтом чи одеколоном (1-2 столові ложки на 0,5 л води) (рис. 2.42). 
Під простирадло стелять клейонку. На табуретку поруч з ліжком став-
лять підігрітий розчин у мисці. При надмірному забрудненні шкіри готу-
ють дві миски (одна з мильною водою, друга — з антисептичним розчи-
ном). Серветку чи рушник змочують у воді, відтискають і обтирають 

шкіру послідовно від потилиці 

і шиї до сідниць і промежини. В 

тому ж порядку шкіру ви-
тирають. Потім змінюють пості-
льну білизну і одягають наті-
льну. Руки хворого миють перед 

кожним прийманням їжі. 
Хворих з нетриманням сечі 

і калу потрібно двічі на день 
(а іноді частіше) підмивати. Для 
цього готують теплу воду чи 
слабкий розчин калію перман 
ганату в кухлі Есмарха з гу- 
Рис. 2.42. Обтирання хворого у ліжку. мовою трубкою або у дзбані, 
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підкладне судно, клейонку, ко-
рнцанг і ватні тампони. Хворий 
лежить на спині з розведеними і 
зігнутими у колінах ногами. Під 
сідниці підстеляють широку 
клейонку і підкладають судно. 
Струмінь води з кухля Есмар-ха 
спрямовують на промежину. 
Ватним тампоном, затиснутим 
корнцангом, 1-2 рази проводять у 
напрямку від статевих органів до 
відхідника, після чого шкіру 
висушують, проводячи сухим 
тампоном в тому ж самому 
напрямку. За наявності в пахових 
ділянках попрілості для 
обробки шкіри використовують будь-яку рослинну олію, дитячий крем, 
дитячу присипку. Ноги миють 1-2 рази на тиждень, поставивши миску з 
водою в ліжко на підстелену клейонку (рис. 2.43). Особливу увагу при 
цьому звертають на міжпальцеві складки, які після миття з милом ста-
ранно осушують для профілактики грибкових захворювань. 

У тяжкохворих, які тривалий час перебувають в одному положенні, 
можуть з'явитися пролежні, тобто поверхневе або глибоке змертвіння 
м'яких тканин. Локалізуються пролежні в місцях, де немає 
м'язового прошарку між шкі-
рою і кістками, частіше на кри-
жах, лопатках, п'ятах, ліктях 
(рис. 2.44). Швидкому утворен-
ню пролежня сприяють: 

— волога шкіра, глибокі по 
рушення обмінних проце 
сів в організмі (напри  
клад, при цукровому ді 
абеті); 

— тяжкі розлади мозково 
го кровообігу; 

— незручна, нерівна по 
стіль, яку рідко пересте 
ляють; 

— грубі рубці, шви на пості 
льній і натільній білизні; 
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Рис. 2.43. МИТТЯ НІГ у ліжку. 

 
РИС. 2.44. Місця найчастішого утворення про-
лежнів. 



— мацерація шкіри у разі несвоєчасного обмивання і обсушування її. Тиск 
на тканини більшою мірою порушує венозний кровообіг. Виділяють три 
стадії в розвитку пролежня: венозного застою крові, змертвіння тканин і 
загоєння. 

Для об'єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра 
використовує систему бальної оцінки (табл. 2.6, 2.7). 

 

Таблиця 2.6. Шкала оцінки ризику пролежнів за Braden 
Сенсорне Повністю Значно Дещо обмежене Порушення 
сприйняття обмежене обмежене Реагує на верба- відсутні 
Здатність Відсутня реакція Реагує тільки на льні (словесні) Реагує на вер- 
реагувати на на больові від- больові подраз- команди шляхом бальні (словесні) 
дискомфорт чуття. Обмежена ники (але не на відкривання очей команди шляхо\ 
 чутливість на вербальні ко- і виконання де- 'їх виконання. 
 більшій частині манди) за допо- яких команд, але Може чітко виз- 
 поверхні тіла могою відкри- не завжди може начити потреби. 
 через непритом- вання очей чи повідомити про Не має сенсор- 
 ність чи серйоз- згинання кінці- дискомфорт ного дефіциту, 
 ні сенсорні вок. Не може чи потреби у який зміг би 
 порушення (1 висловити від- зміні положення обмежити бо- 
 бал) чуття диском- тіла або спостері- льові відчуття 
  форту чи має гаються деякі чи здатність 
  сенсорні пору- сенсорні пору- реагувати на 
  шення, які обме- шення, які обме- дискомфорт (4 
  жують здатність жують сприй- бали) 
  відчувати біль няття больових  
  або дискомфорт відчуттів чи дис-  
  більше ніж на комфорту в одній  
  половині тіла (2 чи двох кінцівках  
  бали) (3 бали)  
Вологість Надмірна Волога часто Волога рідко Не волога 
Ступінь зволо- волога Шкіра волога Шкіра періо- Шкіра, як пра- 
ження шкіри Шкіра майже часто, але не дично волога, вило, суха. 
 весь час волога завжди. Необ- що потребує Надмірне 
 внаслідок пото- хідно змінювати додаткової потовиділення 
 виділення, не- білизну не мен- зміни білизни, чи нетримання 
 тримання сечі, ше ніж 2-3 рази приблизно 1 раз сечі відсутні. 
 тощо. Вологість на добу (2 бали) на добу або в Білизна зміню- 
 спостерігається  разі потреби (3 ється через 
 під час кожного  бали) звичайні про- 
 переміщення па-   міжки часу (4 
 цієнта. Білизна   бали) 
 змінюється че-    
 рез кожні 6 год,    
 а в разі потреби    
 - частіше (1 бал)    
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Продовження табл. 2.6 
 

Активність Пацієнт Не ходить, але Періодично Може ходити 
Ступінь лежачий може сидіти ходить Може прохо- 
фізичної Прикутий до Здатність ходи- Протягом дня дити довільну 
активності ліжка (1 бал) ти значно пору- кілька разів хо- дистанцію, 
  шена або відсут- дить, але на ко- ходить щонай- 
  ня. Потребує роткі відстані, менше 1 раз на 
  допомоги, щоб самостійно або з 2 год (4 бали) 
  сісти в крісло чи допомогою. За-  
  інвалідний візок галом проводить  
  (2 бали) день у ліжку або  
   в кріслі (3 бали)  
Рухомість Повна Дуже обмежена Дещо Не обмежена 
Здатність нерухомість Періодично са- обмежена Часто і повністю 
змінювати і Без сторонньої мостійно трохи Часто, і хоч нез- змінює поло- 
контролювати допомоги змінює поло- начно, змінює ження тіла без 
положення тіла абсолютно не ження, але не положення тіла сторонньої до- 
 може змінити здатний робити без сторонньої помоги (4 бали) 
 положення тіла це часто чи в допомоги, але не  
 (1 бал) повному обсязі здатний само-  
  без сторонньої стійно суттєво  
  допомоги (2 змінювати його  
  бали) чи підтримувати  
   (3 бали)  
Харчування Неадекватне, Імовірно Адекватне Відмінне 
Модель спо- дуже погане неадекватне З'їдає більше З'їдає майже 
живання їжі Ніколи не з'їдає Рідко з'їдає ніж половину все. Ніколи не 
 порцію повні- порцію запропонованої відмовляється 
 стю. Рідко з'їдає повністю, порції. від їжі. Зазвичай 
 більше ніж одну зазвичай Споживає споживає 
 третину запро- близько помірну достатню 
 понованої пор- половини кількість білка кількість білків. 
 ції. Споживає запропонованої 1 -2 рази на добу. Часто їсть у 
 незначну кіль- порції. Кількість Періодично проміжках між 
 кість білка на білка відмовляється годуваннями. Не 
 добу. Споживає недостатня. від їжі. Часто потребує 
 мало рідини. Не Вживає інколи споживає харчових 
 отримує рідких рідкі дієтичні харчові добавки добавок (4 бали) 
 харчових доба- добавки чи чи харчується  
 вок чи не отри- отримує менше через зонд або  
 мує нічого через за оптимальну повністю  
 рот і підтри- кількість рідини парентерально,  
 мується чистими або харчується що, ймовірно,  
 рідинами або через зонд (2 задовільняє  
 внутрішньовен- бали) основні харчові  
 ними вливан-  потреби (3 бали)  
 нями понад 5 діб    
 (1 бал)    
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Продовження табл. 2.6 
 

Тертя і на- Наявна Потенційна Явних проб-  
мулювання проблема проблема лем немає  
 Потребує макси- Рухатися Самостійно  
 мальної допо- самостійно рухається у  
 моги під час важко, потребує ліжку або кріслі,  
 переміщення. мінімальної м'язи достатньо  
 Піднятися без допомоги. Під міцні для того,  
 ковзання по про- час руху шкіра, щоб трохи  
 стирадлу не мо- ймовірно, піднятися без  
 же. Часто сповзає треться об сторонньої  
 вниз на ліжку або простирадло або допомоги.  
 кріслі, потребує крісло. Біль- Постійно  
 частого перемі- шість часу здат- підтримує  
 щення з макси- ний підтриму- правильне  
 мальною допо- вати відносно положення (3  
 могою. Спазм правильне бали)  
 м'язів контракту- положення в   
 ри сковзання ліжку або кріслі,   
 призводить до але періодично   
 майже постій- сповзає вниз (2   
 ного тертя (16) бали)   

Якщо сума балів 16 — ризик мінімальний, 15 балів — ризик малий, 
13-14 балів — ризик помірний, 12 балів чи менше — ризик високий. 

Таблиця 2.7. Шкала оцінки ризику розвитку пролежнів за Norton 
 

Фізичний стан Психічний стан Активність Рухомість Нетримання 
Добрий 
(4 бали) 

Адекватний 

(4 бали) 
Ходить 
(4 бали) 

Повна (4 
бали) 

Немає (4 
бали) 

Середньої 
важкості (3 
бали) 

Апатичний 
(3 бали) 

Потрібна допо-
мога під час 

ходьби (3 бали) 

Обмежена 
(3 бали) 

Періодичне 
(3 бали) 

Важкий 
(2 бали) 

Розгублений 

(2 бали) 
Не ходить, але 
може сидіти (2 
бали) 

Дуже обмежена 
(2 бали) 

Постійне (сечі) 
(2 бали) 

Дуже важкий 

(1 бал) 
Ступор (1 бал) Лежачий (1 бал) Нерухомий 

(1 бал) 
Постійне (сечі, 

калу) (1 бал) 

Якщо сума балів 14 і менше, пацієнт потрапляє в зону ризику, а 
якщо сума балів менша ніж 12 — у зону особливо високого ризику.  

Родичів хворого навчають заходам профілактики пролежнів у дома-
шніх умовах, які включають: 
— забезпечення чистоти і сухості шкіри; 
— часту зміну положення хворого; 
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— огляд місць можливого утворення пролежнів; 
— при перестиланні ліжка слідкувати, щоб на простиралі не було кри 

шок, складок, швів; 
— негайно змінювати мокру і забруднену білизну; 
— місця можливого утворення пролежнів двічі на день після обмивання 

протирають 10 % розчином камфорного спирту, 1 % розчином салі 
цилового спирту, розведеним столовим оцтом; 

— використовувати надувні гумові і поролонові кола, мішечки з насін  
ням льону; 

— при зміні забарвлення шкіри (почервоніння) змащувати шкіру розчи  
ном калію перманганату. 
Необхідно щоденно оглядати можливі місця утворення пролежня. Почер-

воніння шкіри є ознакою застою крові. При цьому суб'єктивні відчуття 
відсутні. Якщо тиск продовжується, то підшкірна основа, фасції і, в остан-
ню чергу, шкіра починають відмирати. Колір шкіри стає брудно-синюшним, 
а потім чорним. Сухий некроз (муміфікація) характеризується підсиханням 
змертвілих тканин і утворенням чорного струпа. Через якийсь час струп 
відпадає і на його місці утворюється рубець. При вологому некрозі на ділянці 
гіперемії епідерміс місцями відшаровується з утворенням пухирів із сероз-
ним вмістом, який надалі стає гнійним. Відбувається гнійний розпад змертві-
лих тканин; пухирі тріскають, оголюючи сосочковий шар шкіри, який по-
ступово темніє. При лікуванні відбувається епітелізація і утворення рубця. 

Для зменшення тиску на тканини використовують поролонові мат-
раци або мішечки з лляним насінням, полірована поверхня якого сприяє 
пластичному зміщенню, через що легко облягає тіло. Промисловістю 
випускається протипролежневий матрац з прогумованої тканини з ком-
пресорним автоматичним пристроєм. Матрац розділений на секції, в які 
періодично нагнітають повітря, при цьому воно водночас витісняється з 
інших секцій під дією маси тіла хворого. 

Постільна білизна повинна бути без швів, дбайливо випрасувана і 
акуратно розправлена. Хворому допомагають 8-9 разів протягом доби 
змінити положення, щоб тиску піддавалися різні ділянки тіла. Викорис-
товують надувне гумове коло, на яке надягають наволочку і підкладають 
на 1-2 год хворому під поперек таким чином, щоб місце можливого утво-
рення пролежня знаходилося над отвором кола. Частіше використовують 
невеликі кола з поролону, обшиті тканиною, які кладуть під п'яти, лікті.  

Вирішальне значення для профілактики пролежнів має ретельний 
догляд за шкірою, що забезпечує її чистоту, а також регулярний огляд 
місць можливого їх утворення. Місця почервоніння шкіри змащують 
камфорним спиртом, опромінюють кварцовою лампою. При розвитку 
пролежнів ділянку ураження обробляють міцним розчином калію пер-
манганату і прикривають її поверхню асептичною пов'язкою. Для стиму- 
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ляції утворення грануляцій використовують мазеві пов'язки (каротолін, 
солкосерил, іруксол), загальностимулювальну терапію (переливання 
компонентів крові), іноді пластику шкіри.  

Догляд за волоссям. Чоловіків бажано коротко підстригати. У хворого 
повинен бути індивідуальний гребінець. Коротке волосся щодня розчісу-
ють у напрямі від корінців до кінців. Довге волосся розділяють на окремі 
пасма і розчісують густим гребінцем, змоченим у розчині оцту, від кін-
ців, поступово переходячи до корінців волосся. Якщо хворий не може 
вимити голову з милом чи шампунем самостійно під час гігієнічної ванни 
чи душу, то йому щотижня її миють. Для цього, підсунувши хворого до 
краю ліжка, нахиляють його голову над мискою, що стоїть на підлозі, і 
поливають волосся водою із дзбанка. На сітку ліжка з піднятим підголів-
ником можна поставити миску, підтягнувши хворого в ліжку до головно-
го кінця таким чином, щоб голова перехилялася донизу через край підго-
лівника над мискою. Щоб хворий не зсувався, під ноги кладуть згорнутий 
матрац. Попередньо змочене волосся намилюють, масажують при цьому 
шкіру, промивають чистою водою і витирають. Для запобігання охоло-
дженню можна замотати голову сухим рушником або хусткою. Підсуше-
не волосся розчісують. Гребінці слід зберігати в чистоті: періодично про-
тирати їх спиртом, мити в гарячій воді з содою або нашатирним спиртом 
(1 чайна ложка нашатирного спирту на 2 столових ложки води). 

Догляд за нігтями. Щотижня нігті коротко обстригають маленьки-
ми ножицями (рис. 2.45). На пальцях стіп їх обрізають рівною лінією, що 

запобігає вростанню нігтя. Но-
жиці після використання про-
тирають спиртом, 3 % розчином 
карболової кислоти або 0,5 % 
розчином хлораміну. 

Догляд за очима здійснюють 
у разі наявності виділень, що 
склеюють вії. В таких випадках 
за допомогою стерильних 
марлевих серветок, змочених 
розчинами етакридину лактату 
(риванолу) 1:5000 або слабкого 
розчину калію перманганату, 
спочатку розм'якшують і 
видаляють кірки, а потім 
промивають кон'юнк-тивальний 
мішок перевареною водою, 
відваром ромашки, заваркою 
чаю або фізіологічним 
 

Рис. 2.45. ДОГЛЯД за НІГТЯМИ. 



розчином. Для цього повіки розводять вказівним і великим пальцями 

лівої руки. Правою рукою, не торкаючись повік та вій, проводять зро-
шення за допомогою гумового балончика або спеціальної скляної посу-
дини (ундинки) від зовнішнього кута ока до внутрішнього.  

Догляд за ротовою порожниною. Хворі, які можуть себе самостійно 

доглянути, чистять зуби двічі на день і споліскують ротову порожнину 

після кожного споживання їжі. Гігієнічний догляд за порожниною рота 

тяжкохворих у стаціонарі здійснює персонал відділення, а вдома — 
родичі, навчені медичним працівником. Ротову порожнину споліскують 

після кожного приймання їжі з використанням розчину перекису водню 

(1 чайна ложка на склянку води), фурациліну (1:5000). Двічі на день 

слизову, губи, зуби, ясна і язик протирають ватним тампоном, змоченим 

2 % розчином натрію бікарбонату калію чи теплою перекип'яченою 

водою (рис. 2.46). Після цього хворий добре споліскує рот. Тяжкохворим 

промивають порожнину рота 0,5 % розчином натрію гідрокарбонату, 

ІЗОТОНІЧНИМ розчином натрію хлориду, слабким розчином калію 

перманганату. Для промивання найчастіше застосовують шприц Жане 

або гумовий балончик. Для запобігання потраплянню рідини у дихальні 

шляхи хворому пропонують положення напівсидячи з дещо схиленою 

головою, а якщо це неможливо, то в положенні лежачи з поверненою 

набік головою. Для кращого відтікання рідини шпателем відтягують трохи 

кут рота. Шию і груди хворого накривають клейонкою, до підборіддя 

кладуть лоток. Почергово відтягують кути рота шпателем і промивають 

ротову порожнину струменем води під помірним тиском, видаляючи ча-
стки їжі, гній тощо. 

При сухості слизової 

оболонки губ і болісних трі-
щинах в кутах рота на"губи 

накладають марлеву серве-
тку, змочену водою, а потім 

змащують губи жиром. 

Хворих попереджають, що їм 

не можна широко відкривати 

рот, торкатися тріщин або 

зривати кірки. 
Зубні протези на ніч зні 

мають, миють милом і до 
ранку зберігають у чистій 
склянці, а вранці їх знову 
промивають і Надягають. У 
хворих з високою темпера 
турою тіла Іноді виникає аф- Рис. 2.46. ДОГЛЯД за ротовою порожниною. 
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тозний стоматит, який супроводжується появою неприємного запаху з рота. 
Запах зменшується при полосканні рота 0, 5 % розчином хлораміну, 2 % 
розчином натрію гідрокарбонату або 1 % розчином натрію хлориду. 

Догляд за вухами. Здатні пересуватися хворі миють вуха під час 
щоденного вранішнього туалету самостійно. Хворим, котрі тривало пе-
ребувають у ліжку, періодично очищають зовнішній слуховий прохід 
ватою, накрученою на спеціальний вушний зонд. Слід пам'ятати, що у 
складці між задньою поверхнею вушної раковини і соскоподібним відро-
стком може виникати мацерація або грибкове ураження шкіри, тому 
шкіру у цих складках дбайливо вмивають і висушують. Для видалення 
сірчаної пробки промивають зовнішній слуховий прохід за допомогою 
шприца Жане або гумового балончика з кістяним наконечником. Попе-
редньо, для розм'якшення сірчаної пробки у вухо протягом декількох 
днів закапують 3 % розчин перекису водню. Для випрямлення природ-
ного вигину зовнішнього слухового проходу вухо відтягують лівою ру-
кою догори і назад. Наконечник вводять на глибину не більше 1 см, 
після чого на задньоверхню стінку зовнішнього слухового проходу окре-
мими порціями направляють струмінь рідини. Після видалення сірчаної 
пробки (цілком або частинами) зовнішній слуховий прохід осушують. 

Догляд за носом. Необхідність у догляді за порожниною носа вини-
кає при утворенні кірок на слизовій оболонці. Для їх видалення в носові 
ходи вводять ватні турунди, змочені у вазеліновій олії чи гліцерині. Че-
рез 2-3 хв просочені олією кірочки обертальними рухами легко видаля-
ють разом з турундою. 

2.5. ХАРЧУВАННЯ ТА ГОДУВАННЯ ПАЦІЄНТА 

Харчування — одна з основних фізіологічних потреб живого органі-
зму. З їжею людина отримує необхідні для життєдіяльності речовини. 
Головною засадою правильного харчування є збалансованість харчово-
го раціону (кількості і складу харчових продуктів, що забезпечує добо-
ву потребу людини в харчових речовинах і енергії), тобто дотримання 
певного співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води, мі-
неральних речовин в необхідних для організму людини пропорціях. Хар-
човий раціон здорової людини повинен включати 80-100 г білків (з них 
50 г білків тваринного походження, що задовольняють потреби в неза-
мінних амінокислотах), 80-100 г жирів (з них 20-25 г рослинних і 2-6 г 
незамінних поліненасичених жирних кислот), 400-500 г вуглеводів (в 
тому числі: 350-400 г крохмалю і 50-100 г моно- і дисахаридів у вигляді 
глюкози і сахарози), 1700-2000 г води (в тому числі 800-1000 г у вигляді 
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питної води, що міститься в чаї, каві та інших напоях), вітаміни, мік -
роелементи у певному співвідношенні. Вміст білків, жирів та інших інг -
редієнтів в харчовому раціоні хворої людини може змінюватись залеж -
но від характеру захворювання.  

Складаючи харчовий раціон, необхідно враховувати його енергети -
чну цінність і відповідність з енергетичними затратами організму, які 

включають витрати енергії для підтримання основного обміну (енерго -
затрати в умовах повного спокою)  і фізичних зусиль людини. При цьому 

мають на увазі, що 1 г білків, жирів і вуглеводів їжі з урахуванням їх 

засвоєння дає організмові 4,1; 9,3 і 4,1 ккал (17,2хЮ
3; 38,9х10

3 ;17,2хЮ
3
Дж) 

енергії. Природно, що енергетична цінність харчового раціону хворого, 

що видужує після виснажливого захворювання, повинна значно пере -
вищувати його енергетичні затрати. Натомість, при лікуванні хворого з 

ожирінням енергетична цінність його харчування має бути нижчою від 

кількості затрачуваної ним енергії.  
Дослідженнями останніх років встановлено, що для організму ма -

ють значення і так звані баластні речовини, зокрема харчові волокна, 

які відіграють важливу роль у забезпеченні функції органів травлення, 

насамперед жовчного міхура і кишок, підтриманні оптимального спів -
відношення кишкової мікрофлори, профілактиці загальних захворювань, 

наприклад, атеросклерозу.  
Правильне харчування забезпечує ріст і розвиток і захищає орга -

нізм здорової людини від захворювань, підвищує опірність до впливу 

деяких хвороботворних факторів, попереджує надмірне збільшення маси 

тіла, сповільнює процеси старіння. Нераціональне харчування може бути 

чинником недокрів'я, карієсу зубів, захворювань органів травлення.  
Дієтологія — наука про раціональне харчування здорової та хворої 

людини. Дієта визначає режим харчування, склад і кількість їжі. Дієто -
терапія відновлює розлади обміну речовин, впливає на перебіг захворю -
вання, виключає продукти, які шкідливо впливають на хворі органи, і 

цим самим покращує стан хворого.  
Під режимом харчування розуміють дотримання дієтичних вимог, 

проміжків між окремими прийманнями їжі, об'єм порцій, їх смакові і 

фізичні властивості. В лікувальних закладах призначають чотириразо -
вий режим харчування, при якому сніданок включає — 25 % всього 

харчового раціону, другий сніданок —  15 %, обід —  35 %, вечеря —  
25 %. При деяких захворюваннях (захворювання шлунково -кишкового 

тракту, серцево-судинні захворювання) передбачено 5-6-разове харчу-
вання. В таких випадках вводять полуденок і, крім того, хворим реко -
мендують вживати невелику кількість їжі безпосередньо перед сном.  

Вибираючи харчування при захворюваннях, слід враховувати непов -
ноцінність окремих фізіологічних систем. Належно підібране лікуваль - 
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не харчування є важливою частиною комплексної терапії. В деяких ви-
падках, у разі захворювань органів травлення чи обміну речовин, воно 
є основним лікувальним фактором (цукровий діабет, панкреатит). В ін-
ших випадках, лікувальне харчування є необхідним фоном, на якому 
ефективніше діють інші методи лікування. Дієтичне харчування може 
попереджувати загострення чи рецидиви захворювання, закріплювати 
досягнутий терапевтичний ефект. 

В більшості стаціонарних лікувальних закладів прийнята групова 
система лікувального харчування, що забезпечує індивідуалізацію при-
значення дієти в умовах обслуговування великої кількості хворих з різ-
ними захворюваннями. При цьому користуються єдиною номенклатурою 
лікувальних столів з номерною системою позначення, ініціатором якої 
був М.І. Певзнер. Кожна дієта має декілька варіантів, які використову-
ються залежно від фази перебігу захворювання. 

Значно рідше, за необхідності, допускається додаткове призначен-
ня харчових продуктів, що мають певні лікувальні властивості ("проду-
кти-ліки"), для прикладу: сир, печінка, мед, вівсянка чи, навпаки, 
обмеження в їжі солі, жирів, білків, вуглеводів. 

Принципи лікувального харчування. 
Головним принципом дієтичного харчування є кількісна і якісна його 

відповідність характеру захворювання, стану хворого і його індивідуаль-
ним особливостям. Часто використовують кількісне обмеження, діапазон 
якого може бути аж до повного голодування. Однак повне голодування 
вимагає постійного спостереження лікаря (стаціонарного лікування). 

При терапії деяких захворювань широко використовують часткове 
голодування у вигляді розвантажувальних днів. У такі дні призначають 
харчування одним харчовим продуктом упродовж дня ("яблучні", "мо-
лочні" дні). Кількісні обмеження харчування проводять також шляхом 
обмеження вживання води і кухонної солі. Такі кількісні обмеження ви-
користовують при ожирінні, надмірній масі, атеросклерозі, серцево-
судинних захворюваннях, гіпертонічній хворобі. 

Основними засобами якісних обмежень є механічне і хімічне обері-
гання хворої системи або органа. 

Під механічним оберіганням розуміють виключення з харчового 
раціону грубої їжі, важкоперетравлюваних і погано засвоюваних про-
дуктів. До них відносять редьку, ріпу, бобові та інші рослинні продук-
ти, що багаті на грубоволокнисту клітковину, а також компоненти м'я-
са, що містять багато колагену і еластину. Виключають також хліб з 
муки грубого помелу. Механічне оберігання здійснюють також, викори-
стовуючи спеціальні кулінарні обробки продуктів: м'ясо використову-
ють у подрібненому вигляді, овочі — у вигляді пюре, запіканок. Круп'я-
ні супи у перетертому вигляді з добре розварених круп (вівсяних, рису). 
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Хімічне оберігання передбачає виключення продуктів, що мають 

сокогінну дію, викликають підсилення секреції травних залоз і підви-
щення моторної (рухливої) функції шлунка і кишечника. В таких випа-
дках не рекомендують наваристі бульйони (м'ясні, рибні, овочеві), сма-
жені страви, концентровані жирні, гострі підливки і соуси. Виключають 

прянощі, свіжий м'який хліб, млинці. Для забезпечення хімічного обе-
рігання використовують методи теплової обробки, що дозволяють зна-
чною мірою видалити з продуктів екстрактивні речовини (відварюван-
ня, при якому екстрактивні речовини переходять у бульйон; паровий 

спосіб, при якому не утворюється шкірочка (підсушування).  
Слід пам'ятати, що тривале оберігання може призводити до нега-

тивних наслідків: зниження функції хворого органа, розвитку авітамі-
нозу. Тому щадну дієту призначають лише у період гострого захворю-
вання або при загостренні хронічного. 

Коригуючий принцип лікувального харчування базується на змен-
шенні або збільшенні в харчовому раціоні того чи іншого продукту. Для 

прикладу, обмежують вуглеводи при цукровому діабеті. При захворю-
ваннях, які супроводжуються втратою організмом білків (гострі інфек-
ції, крововтрати), кількість білків у раціоні збільшують. При захворю-
ваннях печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози обмежують вжи-
вання жирів. 

Замісний принцип полягає в тому, що у харчовий раціон вводять 

речовини, в яких організм має недостачу (продукти багаті на вітаміни 

та харчові білки). 
У розвинутих країнах розвинута ціла індустрія виробництва харчо-

вих добавок, які пропонуються здоровим і хворим людям, макро- і мік-
роелементи, вітаміни. 

Характеристика дієтичних столів. 
Дієта № 1а. Призначається при виразковій хворобі шлунка і два-

надцятипалої кишки в період різкого загострення (у перші 8-10 днів), 

гострому та загостренні хронічного гастриту (у перші 2 дні). 
Загальна характеристика: різке обмеження стимуляторів шлунко-

вої секреції. Приймання їжі кожні 2-3 години малими порціями. На ніч 

молоко або вершки. 
Мета: сприяння максимальному оберіганню (хімічному, механічно-

му, термічному) шлунково-кишкового тракту, зменшення запалення, 

покращення заживання виразок, забезпечення харчування при ліжко-
вому режимі. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: слизові супи із круп (вівся-
них, перлових, манних) з додаванням яєчно-молочної суміші, вершків, 

вершкового масла. Некруто зварені яйця, м'ясні і рибні парові суфле, 

пюре із прісних сортів м'яса, птиці і риби. Протерті каші з вівсяних,  
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гречаних, манних круп, рису з додаванням молока чи вершків. Парові 
омлети, страви із збитих яєчних білків. Киселі і желе із ягід і фруктів 
солодких сортів, цукор, мед, наполовину розбавлені водою з цукром, 
ягідні соки. Молоко цільне, вершки, свіжоприготовлений пісний сир. Від-
вар шипшини з цукром. Вершкове масло додають в готові страви. 

"Забороняють: стрази і гарнір з овочів, бульйони, гриби, хліб і хлі-
бобулочні вироби, молочнокислі продукти, прянощі, каву, какао.  

Дієта № 16. Призначається після дієти № 1а на 10-20-й день заго-
стрення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки і з 3-го 
дня гострого чи загострення хронічного гастриту.  

Загальна характеристика див. Дієта № 1а. 
Мета: забезпечує значне щадіння шлунково-кишкового тракту, змен-

шення запалення, покращує загоєння виразок, є повноцінним харчу-
ванням при напівліжковому режимі. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: до дієти № 1а додають 
сухарі з білого хліба вищого сорту, тонко нарізані і не зарум'янені; 
пісне м'ясо парового приготування або відварене подрібнене, молочні 
каші, овочеві пюре. Шестиразове харчування. Обмеження залишаються 
ті ж самі. 

Дієта № 1. Призначається при виразковій хворобі шлунка чи два-
надцятипалої кишки в період вщухаючого загострення та при хронічно-
му гастриті у стадії затихання процесу.  

Загальна характеристика: помірне обмеження механічного і хіміч-
ного подразнення слизової оболонки і рецепторного апарату травного 
каналу, обмеження стимуляторів шлункової секреції і продуктів, що 
тривало затримуються у шлунку. їжу приймають 5-6 разів. 

Мета: помірне щадіння шлунково-кишкового тракту при повноцін-
ному харчуванні, зменшення запалення, нормалізація секреторної і 
рухової функції шлунка. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб пшеничний вчорашній, 
сухий бісквіт. Супи на слизовому відварі з додаванням протертих варених 
овочів і круп, яєчно-молочної суміші, вершків. М'ясо, риба і птиця пісних 
сортів парового приготування або відварені. Овочі у вареному і протертому 
вигляді. Протерті каші (крім пшоняної) з додаванням молока чи вершків, 
протерті парові пудинги, відварна вермішель. Парові омлети. Киселі, желе, 
муси, протерті компоти із солодких ягід, фруктові та ягідні соки, наполо-
вину розведені водою, яблучний мармелад. Молоко цільне, вершки, свіжа 
сметана, свіжий пісний сир. Чай слабкий з молоком чи вершками, відвар 
шипшини з цукром. Масло вершкове і рослинні олії. 

Забороняють: м'ясні бульйони, смажені рибу, м'ясо, овочі, копчені 
продукти, білокачанну капусту, редьку, щавель, цибулю, часник, гри-
би, бобові, прянощі, каву.  
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Дієта № 2. Призначається при хронічному гастриті з секреторною 
недостатністю, хронічному ентероколіті поза загостренням, порушенні 
функцій жувального апарату. 

Загальна характеристика: фізіологічно повноцінна дієта з виклю-
ченням продуктів і страв, що довго затримуються у шлунку, важко 
перетравлюються, але з призначенням страв, які сприяють підвищен-
ню шлункової секреції. їжу приймають 4-5 разів на добу. 

Мета: забезпечити повноцінне харчування, помірно стимулювати 
секреторну функцію органів травлення, нормалізувати моторну функ-
цію шлунково-кишкового тракту. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб пшеничний вчораш-
ній, зрідка прісні булочки чи пиріжки. Супи на знежиреному м'ясному 
чи рибному бульйоні з різними крупами (крім пшона), вермішеллю, ово-
чами. М'ясо і птиця нежирних сортів, відварені шматком чи січені, сма-
жені без панірування. Відварена курка, чорна ікра, вимочені оселедці. 
Овочі варені, тушені і запечені шматочками, овочеві запіканки. Розсип-
часті каші (крім пшоняної і перлової) на воді з додаванням молока. Стра-
ви з яєць. Ягоди і фрукти солодких сортів у вигляді киселів, компотів, 
желе, мусів і у сирому вигляді, печені яблука, мармелад. Молоко пісне 
тільки у стравах, кисломолочні продукти, сир свіжий, сметана свіжа (1 
столова ложка на страву). Зелень кропу, петрушки, кориця, гвоздика, 
лаврове листя, духмяний перець, соуси м'ясні, рибні, сметанні і на 
овочевому відварі. Чай, кава з молоком чи вершками, чорна кава, від-
вар шипшини, чорної смородини. Масло вершкове, рослинні олії.  

Забороняють: бобові і гриби, свіжу випічку, гострі приправи, дуже 
холодні і гарячі страви. 

Дієта № 3. Призначається при хронічних захворюваннях кишок з 
переважанням запорів у період нерізкого загострення і ремісії, алімен-
тарних запорах без ознак подразнення кишок. 

Загальна характеристика: збільшення кількості продуктів, багатих 
рослинною клітковиною, і продуктів, що підсилюють моторну функцію 
кишок. їжу приймають 3 рази на день. 

Мета: нормалізація моторної функції кишечника і пов'язаних з цим 
порушень обмінних процесів в організмі. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб пшеничний з муки 
грубого помелу або з додаванням пшеничних висівок, дозволяється чор-
ний хліб. Супи на легкому знежиреному м'ясному, рибному бульйоні, 
овочевому наварі. М'ясо пісних сортів — яловичина, телятина, куряти-
на. Пісна риба відварна, парова, заливна шматком, січена. Різні овочі: 
особливо листкові, сирі і варені на гарніри, квашена капуста, чорно-
слив. Каші розсипчасті (гречана, перлова). Яйця — не більше ніж 2 на 
день. Свіжі, достиглі солодкі фрукти і ягоди сирі, в стравах. Одноден- 
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ний кефір. Негострий сир. Чай, відвар шипшини, соки фруктові (особ-
ливо сливовий, абрикосовий) і овочеві (морквяний, томатний). Холодні 
газові напої. Масло вершкове в стравах. 

Забороняють: овочі, багаті ефірними оліями (редька, цибуля, час-
ник), а також гриби. 

Дієта № 4а. Призначається при захворюванні кишок зі значним під-
силенням процесів бродіння і явищ метеоризму. Десенсибілізуюча дієта. 

Загальна характеристика: різке обмеження продуктів і страв, що 
містять у великій кількості вуглеводи (каші, хліб, цукор), які підсилю-
ють бродіння. їжу приймають 5-6 разів на день. 

Мета: забезпечити помірне харчування в умовах помірно поруше-
ного травлення, сприяння зменшенню запалення і нормалізації функції 
кишечника і інших органів травлення. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: в раціоні порівняно з діє-
тою № 4 підвищують кількість білка за рахунок м'яса (м'ясне пюре), 
парових котлет з рисом (замість хліба) і часником, печені яблука, пше-
ничні висівки, відвар шипшини. 

Забороняють: макаронні вироби, молоко, підливи, прянощі, солін-
ня, бобові, сирі овочі, чорний хліб і здоба, газовані напої, холодні страви. 

Дієта № 4. Призначається при гострих і хронічних захворюваннях 
кишок у період профузних проносів і різко виражених диспепсичних 
проявів, а також при дизентерії, після операцій на кишках.  

Загальна характеристика: різке обмеження механічного і хімічного 
подразнення слизової оболонки і рецепторного апарату шлункового ка-
налу з виключенням продуктів і страв, що підсилюють моторну функ-
цію кишок. їжу приймають 5-6 разів на день. 

Мета: забезпечити харчування при розладах травлення, зменшити 
запалення, бродильні і гнильні процеси в кишечнику, сприяти оберіган-
ню товстої та тонкої кишок. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: сухарі з білого хліба вищих 
сортів. Супи на слабкому знежиреному м'ясному чи рибному бульйоні з 
додаванням слизових відварів, парових або зварених у воді фрикадельок, 
яєчних пластівців. Парові або зварені у воді м'ясні і рибні котлети, кнедлі, 
фрикадельки. М'ясо пісне січене, варене або парове. Птиця і риба пісні в 
натуральному вигляді або січені, варені чи парові. Протерті каші на воді чи 
знежиреному м'ясному бульйоні (рисова, вівсяна, гречана, манна). Яєчні 
парові омлети. Киселі, желе з чорниць, черемхи. Чай натуральний, какао 
на воді, відвар шипшини, чорниць, черемхи. Кефір триденний, ацидофі-
льне молоко, свіжий сир. Обмеження як і для дієти № 4а. 

Дієта № 5а. Призначається при гострих гепатиті і холециститі, 
загостренні хронічних гепатиту, холециститу, жовчнокам'яної хвороби 
із супровідними захворюваннями шлунка і кишок. 
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Загальна характеристика: максимальне обмеження подразнюваль-
ного впливу на печінку. Знімаються стимулятори секреторної функції 
шлунка і підшлункової залози, смажені страви, тугоплавкі жири, про-
дукти, багаті холестерином, пуринами. Збільшують вміст вуглеводів. їжу 
приймають 5-6 разів на день. 

Мета: максимальне оберігання уражених органів і забезпечення по-
вноцінного харчування в умовах значних розладів функції печінки і 
жовчовивідних шляхів, нормалізація функціональної здатності 
печінки і жовчовивідної системи. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб пшеничний черствий, 
супи на слизовому відварі з протертими крупами і овочами з додаванням 
яєчно-молочної суміші і вершкового масла або на овочевому відварі з доб-
ре розвареними крупами (рис, манні крупи) і дрібно нашаткованими ово-
чами (картопля, морква, кабачки). Котлети м'ясні парові, суфле м'ясне. 
Риба пісна, відварна, парове суфле з неї. Овочі відварні, парові, протерті. 
Різні каші (крім перлової і пшоняної) на воді з додаванням молока. Білкові 
омлети парові і запечені. Киселі і протерті компоти, желе, муси. Суфле із 
свіжих і сухих солодких сортів ягід та фруктів, цукор, мед, печені яблука. 
Молоко тільки в стравах, молочнокислі продукти і свіжий пісний сир. Від-
вар шипшини, соки фруктові та ягідні з солодких сортів ягід і фруктів 
наполовину з гарячою водою. Масло вершкове і олія тільки в стравах. ...-...■ 

Забороняють: гострі закуски, прянощі, капусту, редьку, щавель, 
шпинат, какао, пасеровані і смажені страви.  

Дієта № 5. Призначається при хронічних гепатитах з доброякісним 
та прогресуючим перебігом і в стадії компенсації, цирозі печінки в ста-
дії компенсації, хронічному холециститі, жовчнокам'яній хворобі, а та-
кож при гострому гепатиті і холециститі в період видужання.  

Загальна характеристика: дієта з фізіологічною нормою білка, де-
яким збільшенням кількості вуглеводів, помірним обмеженням вмісту 
жирів і виключенням продуктів, багатих холестерином. Виключають 
також смаження як спосіб кулінарної обробки продуктів. П'ятиразове 
приймання їжі з великою кількістю рідини. 

Мета: хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, 
сприяння нормалізації функції печінки і жовчних шляхів, покращення 
жовчовиділення. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб вчорашній пшенич-
ний і житній, сухарі. Супи на овочевому відварі з різними крупами і 
овочами, молочні, фруктові. Пісні сорти м'яса і птиці відварені, запече-
ні після відварювання. Риба пісна відварна або парова, шматком і січена. 
Овочі і зелень у сирому, відвареному і печеному вигляді (салати, вінег-
рети), некисла квашена капуста. Страви з яєчних білків. Різні солодкі 
сорти ягід і фруктів, свіжі та сушені, в натуральному вигляді і в стра- 
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вах. Цукор, мед, мармелад, зефір, варення, пастила. Молоко пісне в 
натуральному вигляді і у стравах, кисломолочні напої, свіжий сир. Чай 
і кава з молоком. Фруктові, ягідні та овочеві соки, відвар шипшини. 
Масло вершкове і олія (додавати у готові страви).  

Забороняють: жирні сорти м'яса і риби, мозок, нирки, копчені про-
дукти, какао, морозиво. 

Дієта № 6. Призначається при подагрі, сечокислому діатезі, окса-
лурії. 

Загальна характеристика: обмеження продуктів, багатих пурина-
ми, щавлевою кислотою, кальцієм, а також білків, жирів, вуглеводів. 
їжу приймають 3-4 рази на день. 

Мета: нормалізація обміну пуринів, зменшення утворення в органі-
змі сечової кислоти і її солей, зсув реакції сечі в лужний бік.  

Рекомендовані харчові продукти і страви: пісні яловичина, барани-
на, свинина, риба. Не обмежують молоко і молочнокислі продукти, яйця, 
картоплю, рис, макарони, страви із круп, моркви, а також диню, огір-
ки, капусту, цибулю, фрукти, ягоди.  

Обмежують: зелений горошок, бобові, щавель, шпинат, салат, ре-
вінь, редьку, гриби. 

Забороняють: печінку, нирки, легені, мозок, м'ясні навари, м'ясо 
молодих тварин, паштети, ліверну ковбасу, чай, каву, какао, гострі 
сири, консерви. 

Дієта № 7а. Призначається при гострому нефриті, загостренні хро-
нічного нефриту з вираженими змінами в осаді сечі. 

Загальна характеристика: обмеження кухонної солі до 1-2 г і рідини до 
600-800 мл на добу, білка, максимальна вітамінізація дієти за рахунок 
фруктових та овочевих соків і додавання аскорбінової кислоти (вітаміну С). 

Мета: максимальне щадіння функції нирок, покращення виведення 
із організму продуктів обміну речовин, зменшення гіпертензії і набряків. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб білий без солі, супи 
вегетаріанські без солі з овочами і крупами. М'ясо і риба до 50 г на день. 
Овочі в натуральному вигляді, вінегрети, салати (без солі). Крупи і ма-
каронні вироби у вигляді каш, пудингів. Яєчний білок (з одного яйця на 
день). Фрукти і ягоди в будь-якому вигляді, мед, цукор, варення. Моло-
ко і молочнокислі продукти, сир. Масло вершкове і рослинні олії.  

Обмежують: вершки, сметану. 
Забороняють: міцні м'ясні навари, міцний чай, каву, какао і шоко-

лад, гострі і солоні закуски, хрін, редьку, кріп, щавель, цибулю, час-
ник. 

Дієта № 7. Призначається при гострому нефриті в період виду-
жання, хронічному нефриті з маловираженими змінами в осаді сечі, 
нефропатії вагітних, гіпертонічній хворобі, набряковому синдромі.  
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Загальна характеристика: обмеження кухонної солі, рідини, екст-
рактивних речовин, гострих приправ, жирних страв.  

Мета: помірне щадіння функції нирок, зменшення гіпертензії і на-
бряків, покращення і виведення з організму азотистих і інших продук-
тів обміну речовин. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: див. дієта № 7а, дозволя-
ється збільшити кількість м'яса і риби. 

Забороняють: бобові, міцні м'ясні навари, креми, смажене м'ясо, 
газовані напої. 

Дієта № 8. Призначається при ожирінні.  
Загальна характеристика: обмеження енергетичної цінності на 20-

50% (в залежності від ступеня ожиріння і фізичного навантаження) го-
ловним чином за рахунок вуглеводів і жирів при збільшенні кількості 
білків. Обмеження кухонної солі до 3-5 г і рідини до 1 л на добу. їжу 
приймати 5-6 разів на день. 

Мета: вплив на обмін речовин для усунення зайвих відкладень жиру. 
Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб житній вчорашній 

100-150 г. Супи вегетаріанські з овочами і крупами, м'ясні, рибні. М'ясо, 
риба, птиця (нежирні) відварні (шматком). Овочі з рослинними оліями, 
гречана каша. Молоко і молочнокислі продукти (знежирені). Фрукти і 
ягоди несолодких сортів у сирому вигляді і соки з них. Чай, кава.  

Обмежують: вершкове масло, сметану, картоплю, мучні вироби, 
цукор, мед, варення. 

Забороняють: смакові приправи, міцні бульйони і соуси, смажені 
м'ясо, рибу, овочі і тістечка. 

Дієта № 9. Призначається при цукровому діабеті.  
Загальна характеристика: дієта з виключенням водорозчинних вуг-

леводів, обмеженням тваринних жирів. Вона сприяє усуненню порушень 
в обміні речовин, що виникли внаслідок порушення інкреторної функції 
підшлункової залози. Приймання їжі 4-5 разів на день. 

Мета: нормалізація вуглеводного обміну і попередження порушень 
жирового обміну, визначення кількості засвоюваних вуглеводів . 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб житній, печиво на 
ксиліті. Супи на овочевому відварі з овочами і крупами. Каші гречана, 
вівсяна. Картопля, кабачки, квашена капуста, яблука, аґрус, огірки. 
Яєць не більше 2-х на день. Пісні сорти м'яса, риби, птиці. Компот на 
ксиліті, соки фруктові і овочеві, фрукти і ягоди. Молоко цільне, смета-
на у стравах. Масло вершкове в стравах, соняшникова олія. Солодощі 
30-50 г на добу (цукор заміняють сорбітом або краще ксилітом). 

Обмежують: бобові, круп'яні страви, макаронні вироби. 
Забороняють: цукор, варення, мед. При супровідному атеросклеро-

зі: мозок, нирки, свинину. 
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Дієта №10. Призначають при серцево-судинних захворюваннях з 
недостатністю кровообігу І-ІІ ступенів, захворюваннях нирок і сечови-
відних шляхів без порушення азотовидільної функції нирок. 

Загальна характеристика: помірне обмеження білків, жирів, вугле-
водів в умовах режиму з обмеженою рухливістю. Обмеження споживан-
ня кухонної солі до 4-7 г, рідини — 1-1,2 л на добу. 

Мета: покращення кровообігу, функціонування серцево-судинної 
системи, печінки і нирок, нормалізація обміну речовин, щадіння серце-
во-судинної системи і органів травлення. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб сірий грубого помелу, 
сухарі. Супи круп'яні, молочні, вегетаріанські, борщі, пісний м'ясний 
бульйон 1 раз на тиждень. Пісні сорти м'яса, птиці і риби у відвареному і 
запеченому вигляді. Вівсяна і гречана каші, пудинги, запіканки. Білковий 
омлет. Овочеві салати і вінегрети (крім щавлю і грибів). Фрукти, ягоди, 
соки. Жирів до 50 г на добу, із них 50 % рослинних. Цукру до 40 г на 
день. Молоко, вершки. 

Обмежують: міцний чай, каву, какао, редьку, часник, цибулю, бо-
бові. 

Забороняють: жирні страви із м'яса, риби, мозок, нирки, печінку, 
ліверну ковбасу, солоні закуски, консерви, ікру осетрових, мандарини. 
Дієта №11. Призначається при туберкульозі легень, виснаженні і при 
зниженні резистентності організму, в період реконвалесценції після 
іфекційних захворювань, анемії, різних нагнійних процесів. їжу при-
ймають 5 разів на день. 

Загальна характеристика: дієта з підвищеною енергетичною цінніс-
тю, збільшенням тваринних білків, ліпотропних речовин, кальцію, фо-
сфору, вітамінів. 

Мета: покращення харчування, підвищення захисних сил організ-
му, підсилення відновних процесів в ураженому організмі. 
Рекомендовані харчові продукти і страви: необхідно, щоб не менше 
половини білка надходило із м'яса, риби, сиру, молока, яєць. Кулінарна 
обробка звичайна. Дозволяють прянощі. Забороняють алкогольні напої. 
Дієта №12. Призначається при захворюваннях нервової системи. 
Загальна характеристика: щоб не спричинити збудження нервової 
системи, у змішаному столі обмежують гострі страви і приправи, а також 
збуджувальні речовини — чай, каву, шоколад, прянощі. Мета: щадіння 
нервової системи. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: печінка, язик, мозок, 
молочні продукти і бобові. Сирі овочі і фрукти. Відвар шипшини. 

Забороняють: наваристі супи, міцний чай, каву, прянощі, гострі 
закуски і приправи. 
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Дієта №13. Призначається при гострих інфекційних захворюван-
нях. 

Загальна характеристика: підтримання захисних функцій організму 

хворого в період гарячки з одночасним обмеженням хімічного і механі-
чного подразнення слизової оболонки шлунка і кишок.  

Мета: підтримання загальних сил організму і підвищення його опір-
ності інфекції, зменшення інтоксикації, щадіння органів травлення в 

умовах лихоманки. 
Рекомендовані харчові продукти і страви: їжа переважно з обме-

женням рослинної клітковини, закусок. Приймають її 6-8 разів на день, 

малими порціями, багато рідини, страви рідкі або напіврідкі. Хліб 

білий і сухарі. М'ясний бульйон, м'ясне суфле. Суп-пюре із м'яса на 

слизовому відварі. Каші протерті. Фруктові, ягідні соки. Масло 

вершкове, молоко, сметана, свіжий сир, яйця, паровий омлет.  
Забороняють: гострі закуски, приправи, копчені продукти, ковбасні 

вироби, сало, каву, овочі з великим вмістом клітковини (капусту, буря-
ки, редьку). 

Дієта № 14. Призначається при фосфатурії з лужною реакцією 

сечі та утворенням камінців. 
Загальна характеристика: в раціон включають продукти кислої орі-

єнтації і різко обмежують лужні продукти і багаті кальцієм, обмежують 

харчові речовини, що збуджують нервову систему.  
Мета: відновлення кислої реакції сечі і створення умов, що протиді-

ють випаданню осаду в сечі. 
Рекомендовані харчові продукти і страви: м'ясо, риба, хлібні і кру-

п'яні продукти. 
Обмежують: молоко і молочні продукти, овочі, гострі закуски, пря-

нощі. 
Забороняють: какао, шоколад, бобові, м'ясні бульйони.  
Дієта №15. Призначається при всіх захворюваннях у період виду-

жання за відсутності потреби у призначенні спеціальної дієти. 
Загальна характеристика: фізіологічно повноцінна дієта з подвоє-

ною кількістю вітамінів і виключенням жирних м'ясних страв.  
Мета: забезпечення фізіологічно повноцінним харчуванням.  
Рекомендовані харчові продукти і страви: хліб житній і пшеничний. 

Розмаїті супи (молочні, на знежиреному бульйоні з крупами та овоча-
ми). Пісне м'ясо, птиця. Риба, яйця і страви з них. Крупи і макаронні 

вироби. Різні овочі і фрукти. Молоко і молочні продукти. Підливи і пря-
нощі. Чай, кава, какао, фруктово-ягідні соки. Масло вершкове і олія. 

Забороняють: жирні сорти м'яса, сало, тістечка, свіжий хліб.  
Дієта № 0. Призначається при затьмаренні свідомості у інфекцій-

них хворих, при лихоманці. 
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Загальна характеристика: дієта низької енергетичної цінності, з рі-
зким обмеженням вмісту білків та жирів. Вона включає тільки рідкі і 
желеподібні страви. їжу приймають кожні 2 год. 

Рекомендовані харчові продукти і страви: чай, фруктові і ягідні киселі. 
Желе, відвар шипшини з цукром, рисовий відвар, легкий бульйон, різні 
соки, розведені солодкою водою, розбавлене молоко, протертий сир. 

Індивідуальний лікувальний стіл призначають за наявності у хво-
рого декількох захворювань (для прикладу: цукровий діабет і гіпертоні-
чна хвороба), коли дієта, призначена хворому, є базовою з обмеженням 
чи виключенням на певний час продуктів, як того вимагає дієта супро-
відного захворювання, або алергічних реакцій на продукти, що вхо-
дять у відповідний груповий дієтичний режим.  

Контрастні, або розвантажувальні, дні використовують для част-
кового голодування і розвантаження хворих органів, для поліпшення 
обміну речовин і виведення продуктів розпаду з організму. Розвантажу-
вальний харчовий режим призначають на 1-2 дні, 2-5 разів на місяць 
залежно від захворювання. Для таких захворювань, як ожиріння, пода-
гра, розвантажувальні дні є необхідними, оскільки вони підвищують 
ефективність лікування. 

Сирний день: 600 г пісного сиру по 200 г 3 рази на день. Можна до 
кожної порції сиру додати 100 г кефіру. Призначають при атеросклеро-
зі, ожирінні, серцевій недостатності.  

Молочний день: 6 склянок молока — по 1 склянці через 2 год. Можна 
кожні 2 години по 100 мл кефіру, кислого молока, ацидофіліну, а на ніч 
200 мл фруктового соку з 20 г глюкози. Можна також додати по 25 г 
білого підсушеного хліба двічі на день. Призначають при недостатності 
кровообігу, ожирінні, подагрі. 

Огірковий день: 2 кг свіжих огірки на 5-6 приймань на добу. Призна-
чають при атеросклерозі, обмінних артрозах, подагрі, ожирінні. 

Салатний день: по 250-300 г свіжих овочів і фруктів 4-5 разів на 
день у вигляді салатів з додаванням невеликої кількості рослинної олії 
чи лимонного соку. Сіль виключається. Призначають при гіпертонічній 
хворобі, атеросклерозі, хворобах нирок, артрозах. 

Картопляний день: 5 разів на день по 300 г печеної картоплі без 
солі з невеликою кількістю олії. Призначається при недостатності кро-
вообігу, хворобах нирок. 

Кавуновий день: 5 разів на день по 300 г м'якуша спілого кавуна. 
Призначають при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, захворюваннях 
печінки і нирок. 

Яблучний день: 2 кг сирих яблук на 5-6 приймань. Можна додати дві 
порції рисової каші (із 25 г рису кожна). Призначають при гіпертонічній 
хворобі, цукровому діабеті, ожирінні, нефриті, подагрі. Можливий ва- 
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ріант, коли у 5 приймань призначають по 300 г спілих почищених про-
тертих сирих яблук. Призначають при коліті з проносом.  

Компотний день: компот із 1,5 кг яблук, 150 г цукру і 800 мл води 
розділяють на 5 приймань. Призначають при захворюваннях печінки і нирок. 

М'ясний день: на цілий день розподіляють 270 г вареного м'яса, 
100 г молока, 120 г зеленого горошку, 280 г свіжої капусти. Признача 
ють При ОЖИрІННІ. :   ■    ; •. 

Контроль за принесеними хворим харчовими продуктами.  
У кожному лікувальному закладі необхідно чітко організувати конт-

роль за харчовими продуктами, які приносять хворим. Особисті продукти 
харчування (передачу з дому) хворі бережуть у тумбочці (сухі продукти) і 
в спеціально виділеному холодильнику (продукти, які швидко псуються). 

Щодня чергова медична сестра відділення повинна перевіряти дотри-
мання правил і термінів збереження харчових продуктів, що зберігають-
ся в холодильниках відділення, у тумбочках хворих. Передачі для хворих 
повинні передаватися в целофанових пакетах із указівкою прізвища та 
імені хворого, дати передачі. При виявленні харчових продуктів, які збе-
рігаються без целофанових пакетів (у холодильниках), без вказівки прі-
звища хворого та таких, які мають ознаки псування чи з минулим термі-
ном зберігання, їх викидають в харчові відходи. Про правила зберігання 
передач хворий повинен бути поінформований при прийнятті у відділен-
ня. У відділеннях повинні перевіряти відповідність харчових продуктів, 
які передали, дієті хворого, їхню кількість, доброякісність.  

Лікувальне харчування неможливе без активної участі хворого у 
виконанні дієтичних розпоряджень, без його переконаності в значенні 
дієти і без розумного підпорядкування їй. У зв'язку з цим необхідна 
постійна роз'яснювальна робота про роль харчування в комплексі ліку-
вальних заходів, а також рекомендації щодо складу дієт, методів кулі-
нарної обробки. При врахуванні побажань хворого варто пам'ятати, що 
його смаки і бажання в даний момент не можуть бути головними в 
побудові лікувального харчування. При призначенні дієти враховують 
науково обгрунтовані медичні показання. 

Годування тяжкохворих. Перед прийманням їжі слід закінчити всі 
лікувальні процедури. Палату слід прибрати та провітрити. Пацієнтові 
допомагають задовольнити фізіологічні потреби, вимити руки. Медична 
сестра миє руки, щоб хворий це бачив. Розповідають пацієнтові про страви, 
що приготовані для нього. Якщо хворий не може сидіти у ліжку, то 
йому допомагають прийняти положення напівсидячи. Шию і груди при-
кривають серветкою або фартухом. Під час годування використовують 
приліжкові столики, які сервірують столовим приладдям, серветками. На 
них ставлять тарілку чи напувалку з їжею. Тяжкохворих, виснажених і 
надмірно ослаблених пацієнтів годують у найзручнішому для них поло- 
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женні. Щоб визначити, чи 

спроможний хворий ковтати 

їжу, йому дають ложку води 

і стежать за ковтальними 

рухами. Якщо при по-
траплянні води в дихальні 

шляхи виникає кашель, тоді 

вирішують  питання про 

штучне годування. 
Медична сестра лівою 

рукою піднімає голову хво-
рого разом з подушкою, а 

правою підносить йому ложку 

або спеціальну напувалку з 

їжею до рота (рис. 2.47). 
Протягом усієї процедури 

годування їжа повинна ви-
глядати апетитно і бути те-

плою. Годувати пацієнта слід 
маленькими порціями з ложки чи малими ковтками з напувалки. Після 

закінчення годування хворому дають малий ковток води і просять його 

прополоскати рот. Прибирають серветку, якою прикривали груди і шию 

пацієнта. Допомагають пацієнтові зручно лягти і прибирають столик, щоб 

не залишати решток їжі і брудної посуди.  
Штучне годування ви-

користовують у випадках, 

коли природне харчування є 

неможливим або недостатнім: 

при розладах ковтання, 

звуженні або непрохідності 

стравоходу, в період після 

оперативного втручання на 

стравоході чи травному каналі, 

при безперервному блюванні, 

великих втратах рідини, 

розладах психіки з відмовою від 

їжі тощо. 
Годування через зонд. 

Готують стерильний тонкий 
шлунковий  зонд,  стетос 

коп,   шприц,  лійку,   3-4 
Рис. 2.48. Підготовка до годування через 

зонд. склянки їжі (рис. 2.48). Ми- 
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Рис. 2.47. Годування тяжкохворого ложечкою. 

V 



 

Рис. 2.49. Введення зонда (а, б). 

ють руки і пояснюють пацієнту хід процедури. Бажано годувати хворо-
го у положенні сидячи; якщо це неможливо, то зонд вводять у поло-
женні пацієнта лежачи на боці. Голову хворого відхиляють назад. Ви-
значають, на яку відстань повинен бути введений зонд. Змащений гліце-
рином чи вазеліном зонд вводять 
на 15-17 см вздовж внутрішньої 
стінки нижнього носового ходу у 
носову частину глотки. Голову 
хворого нахиляють вперед і по 
задній стінці глотки спрямовують 
зонд у стравохід до шлунка на 45-
50 см і просять пацієнта ковтати 
зонд (рис. 2.49). Переконуються, що 
зонд потрапив у шлунок. Для цього 
у шприц набирають повітря, 
голівку стетоскопа ставлять в 
епігастральну ділянку, через зонд 
вводять повітря у шлунок і 
вислуховують звуки, які свідчать 
про надходження повітря у шлунок 
(рис. 2.50). На вільний кінець 
зонда надягають шприц чи лійку 
і невеликими порціями вливають 
рідку підігріту їжу (молоко, 
вершки, рідкі каші, 

супи,  сирі яйця, какао з верш-     Рис  
2 50   Контроль знаходження зонда у ками, фруктові соки). Загальний     
шлунку. 
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Рис. 2.51. Годування через зонд з використан-
ням лійки. 

 
Рис. 2.52. Фіксація зонда лейкопластирем. 

разовий об'єм їжі 300-400 мл 
(рис. 2.51). Після введення пожив-
них речовин в зонд вливають чи-
сту воду для того, щоб видали-
ти залишки їжі. Лійку знімають, 
а зонд фіксують пластиром 
(рис. 2.52) на щоці або до зовніш-
нього слухового проходу. 

Годування через операційну 
норицю. При непрохідності ки-
шок чи виходу із шлунка накла-
дають операційну шлункову чи 
кишкову фістулу. Необхідно 
вимити руки, підготувати їжу і 
пацієнта до годування. У фісту-
лу вводять зонд, на який надя-
гають лійку і невеликими пор-
ціями, притримуючись природ-
ної швидкості приймання їжі 
(по 150-200 мл), 5-6 разів на 
день вливають у неї підігріту 
рідку їжу (рис. 2.53). Поступово 
разову кількість їжі збільшують 
до 250-500 мл, а кількість вве-
день зменшують до 3-4 разів. 
Необхідно слідкувати за чисто-
тою країв нориці і після кожно-
го вливання їжі промивати шкі-
ру навколо неї, змащувати па-
стою Лассара, накладати суху 
стерильну пов'язку. 

У разі необхідності (опік ро-
тової порожнини, стравоходу) 
хворого годують через живиль-
ну клізму. Застосування живи-
льних клізм обмежене, бо у 
нижньому відділі товстої киш-
ки всмоктуються тільки вода, 
ізотонічний розчин хлориду на-
трію, розчин глюкози. Частко-
во можуть всмоктуватися біл-
ки та амінокислоти. Попередньо 
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ОЧИСНОЮ КЛІЗМОЮ ЗВІЛЬНЯ-
ЮТЬ пряму кишку від вмісту. 

Живильні розчини піді-
грівають до 36-40 °С. Неве-
лику к ількі сть  р ідин и  

(200-250 мл) набирають у гу-
мову грушу, додавши 5 
крапель настоянки опію. 

Змащують вазеліновою олією 

носик балона, витискують 

повітря. Пацієнта вкладають 

на лівий бік і вставляють 

носик груші у пряму кишку. 

Натискувати на балон 

потрібно повільно, щоб не 

подразнювати слизову 

оболонку. Хворий повинен 

лежати спокійно для запобігання позивам на дефекацію. Рідше ставлять 

крапельні годувальні клізми, якими можна ввести до 1 л живильної 

рідини.  
Парентеральне харчування. 
Якщо ентеральне харчування не дозволяє забезпечити організм 

пацієнта необхідною кількістю і набором поживних речовин, використо-
вують парентеральне харчування. Як правило, його призначають в пе-
редопераційний період пацієнтам, яким має бути проведена велика опе-
рація в черевній порожнині. Після операції ці пацієнти також потребу-
ють парентерального харчування. 

Крім того, парентеральне харчування широко застосовують при лі-
куванні хворих із сепсисом, великими опіками, тяжкою крововтратою.  

У випадку виражених порушень процесів травлення й всмоктування 
в травному тракті (при холері, важкому перебізі дизентерії та ін.), пов-
ної відсутності апетиту (анорексії), при невпинному блюванні, відмові 
від приймання їжі також застосовують парентеральне харчування.  

З цією метою призначають засоби, які містять продукти гідролізу 
білків — амінокислоти: гідролізин, білковий гідролізат казеїну, фібри-
носол; штучні суміші амінокислот: альвезин новий, левамін, поліамін; 
жирові емульсії: ліпофундин-S, інтраліпід, 10 % розчин глюкози. Крім 
того, вводять до 1 л розчинів електролітів, вітамінів групи В, аскорбі-
нову кислоту. 

Засоби для парентерального живлення вводять крапельно внутріш-
ньовенно. Для цього можна використати спеціальні системи, які дозво-
ляють здійснювати одночасне введення білкових, жирових і вуглевод- 
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Рис. 2.53. Годування через операційну норицю. 



них засобів із трьох флаконів 
(рис. 2.54). Перед введенням їх 
підігрівають на водяній бані 
до температури тіла (37-38 
°С). 

Необхідно суворо до-
тримуватися швидкості 
введення препаратів: гідро-
лізин, білковий гідролізат 
казеїну, фібриносол, поліамін у 
перші ЗО хвилин вводять із 
швидкістю 10-20 крапель за 
хвилину, а потім при добрій 
переносимості швидкість 
введення збільшують до 40-
60 крапель за хвилину. 

Організація лікувального 
харчування у стаціонарі. Для 

забезпечення лікувального 
харчування і контролю за ним 

у штаті великих лікарень є дієтичні лікарі та дієтичні сестри. Ці функції 
можуть бути передані старшій медичній сестрі відділення. Палатний лікар 
після огляду хворого записує в історію хвороби і у листок лікарських 
призначень дієту, призначену хворому. Про харчові продукти, які 
дозволяють вживати хворому, також детально розповідає лікар. На кожний 
день, згідно з листками призначень, палатна медична сестра складає 
порційну вимогу, яку здає старшій сестрі відділення. Старша сестра пере-
віряє порційні вимоги, складені палатними медичними сестрами, і зводить їх 
у загальну порційну вимогу на харчування хворих (<3>N 1-84) на відділення, 
який підписує завідувач відділення, і передає його на кухню. На хворих, 
госпіталізованих у нічний час, порційну вимогу здає вранці чергова 
медична сестра приймального відділення. На основі зданих порційних вимог 
дієтична сестра лікарні складає меню. Основним принципом при його 
складанні є різноманітність страв. Навіть при суворій дієті, коли кількість 
дозволених страв значно обмежена, їх намагаються щодня змінювати. Однак 
асортимент продуктів на один день не повинен бути надто великим, 
оскільки це здорожує вартість страви. Звичайно немає потреби готувати 
страви для кожного дієтичного стола окремо. Так, овочевий суп, пригото-
влений для стола № 5, у перетертому вигляді може бути використаний 
для стола № 1, а якщо його не солити — то для стола № 7. 

Дозвіл на роздачу дієтичних страв з харчоблоку до відділень дає чер-
говий лікар після зняття проби. У буфетних кожного відділення є марко- 
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Рис. 2.54. Одночасне введення різних ПОЖИВНИХ ре-
човин. 



вані відра та посуд для перевезення страв. Застосовувати їх з інпюю ме-
тою забороняють. У сучасних лікарнях їжа до відділення подається транс-
портним ліфтом, двері якого відкриваються у буфетній кімнаті.  

У буфетній кімнаті повинна бути плита, щоб у разі необхідності 
підігріти їжу. Там само є електрокип'ятильники, холодильник для збе-
рігання масла, шафи для зберігання столового посуду і деяких продук-
тів (хліб, цукор, сіль). Там само обладнують двосекційні мийні ванни 
для миття посуду, сітки або сухожарові шафи для сушіння посуду.  

Роздають їжу буфетниця та чергова медична сестра. Контроль за 
роздачею їжі, відповідно до призначених дієт, здійснює старша меди-
чна сестра. Перед роздачею їжі медична сестра одягає халат, маркова-
ний "для роздавання їжі". Хворі, які знаходяться на загальному режи-
мі, приймають їжу самостійно в їдальні. Хворих розсаджують таким 
чином, щоб за столом приймали їжу одного дієтичного столу. Для тяж-
кохворих їжу приносять у палати і допомагають прийняти її.  

Працівники буфетної кожних 2 місяці проходять обстеження на наяв-
ність яєць глистів, дизентерійної палички, венеричних захворювань. Пе-
ред відвідуванням туалетної кімнати роздавальниця повинна зняти халат. 

Відповідальність за стан робочого місця, виконання правил осо-
бистої гігієни, виконання технологічних і санітарних вимог на своїй 
ділянці несе кожний працівник буфету. 

У буфетній кімнаті обладнують окреме приміщення для миття посу-
ду з установкою 5-гніздової ванни. В мийній буфету повинна бути вста-
новлена (виділена) окрема ванна для миття кухонного посуду і виділене 
місце для його збереження. Роздільні дошки і ножі повинні бути промар-
ковані ("X" — хліб, "М" — масло). Залишки їжі знезаражуються мето-
дом кип'ятіння протягом 15 хвилин з моменту закипання або засипають 
сухим хлорним вапном. Бачки і відра після видалення продезінфікова-
них відходів промивають 2 % розчином кальцинованої соди, обполіску-
ють гарячою водою і просушують. 

Щодня роблять ретельне прибирання приміщень: підмітання воло-
гим способом, миття підлоги, видалення пилу, протирання меблів, ра-
діаторів, дверей, підвіконня, миття і дезінфекцію раковин, прибираль-
ного інвентарю. Після коокної роздачі їжі проводять прибирання буфету 
і їдальні із застосуванням розчинів дезінфекційних засобів. Щотижня 
із застосуванням мийних і дезінфіекційних засобів проводять миття стін, 
дверей, радіаторів, освітлювальної апаратури, очищення скла від пилу 
і кіптяви. Один раз на місяць проводять генеральне прибирання з дезін-
фекцією приміщень. Для дезінфекції приміщень (підлоги, стін, дверей і 
т.п.) застосовують 1 % освітлений розчин хлорного вапна або 0,5 % 
розчин хлораміну. Весь прибиральний інвентар повинен бути промарко-
ваний, зберігатися нарізно в спеціально виділених шафах або стінних  
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нішах. Ганчірки, дезінфекційні засоби повинні зберігатися в промарко-
ваних ємностях у спеціально відведених місцях. З метою недопущення 
появи мух вікна (фрамуги) і вентиляційні отвори закривають металевою 
(капроновою) сіткою. Перед проведенням робіт із дезінфекції харчові 
продукти і посуд варто прибрати в закриті шафи. Після закінчення за-
значених заходів необхідно провести ретельне прибирання.  

2.6. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПАЦІЄНТАМИ. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
СТАНУ ПАЦІЄНТА МЕДСЕСТРОЮ 

Медична сестра повинна вести нагляд за всіма хворими, що знахо-
дяться в зоні її обслуговування (на сестринському посту, на дільниці). 
Однак, цей нагляд завжди буде вибірковим. Спостереження і нагляду 
потребують пацієнти: 
— відмічені лікарем-куратором, як такі, що потребують постійного на 

гляду (історії хвороби їх знаходяться у папці "Тяжкохворі");  
— хворі, у яких виникли ознаки, які раніше не спостерігалися;  
— хворі з проявами ускладнень основного захворювання. 

Медична сестра для оцінки функціонального стану пацієнта контролює: 
— забарвлення шкіри і слизових (поява різкої блідості, синюшності,  

жовтушного забарвлення); 
— властивості пульсу на периферичних артеріях; 
— величину артеріального тиску; 
— частоту дихання; 
— температуру тіла. 

При виявленні змін у цих ознаках медична сестра зобов'язана нада-
вати невідкладну долікарську допомогу і, викликавши лікувальника чи 
чергового лікаря, доповісти про виявлені зміни. 

2.6.1. Термометрія і догляд за хворими з лихоманкою 

Термометрія — вимірювання температури тіла людини. Температура 
тіла є відносною константою внутрішнього середовища, підтримання якої 
здійснюється складними процесами терморегуляції. Сталість температури 
тіла забезпечується тим, що кількість тепла, яка утворюється в організмі 
(теплопродукція) внаслідок окисних процесів в м'язах і внутрішніх органах, 
дорівнює тій кількості тепла, яку організм віддає в зовнішнє середовище 
(тепловіддача). Чим вищою є інтенсивність обмінних процесів, тим більшою 
є теплопродукція. Віддача організмом тепла відбувається за допомогою випа-
ровувань з поверхні шкіри і дихальних шляхів, випромінюванням тепла і 
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нагріванням навколишнього повітря (теплопроведення). Стабільність темпе-
ратури (тепературний гомеостаз) регулюється спеціальним терморегулятор-
ним центром, розміщеним у головному мозку, і координується взаємодією 
нервової, ендокринної, серцево-судинної систем і органів виділення. Здат-
ність організму змінювати рівень тепловіддачі залежить, головним чином, 
від сітки розміщених у шкірі кров'яних судин, які здатні швидко змінювати 
свій просвіт. При недостатності продукції тепла в організмі (або при охоло-
дженні) рефлекторно звужуються судини шкіри і зменшується віддача теп-
ла. Шкіра стає холодною, сухою, іноді виникає м'язове тремтіння, що збі-
льшує теплопродукцію. Навпаки, при надлишку тепла (або при перегріван-
ні) рефлекторно поширюються судини шкіри, збільшується її 
кровопостачання і відповідно зростає віддача тепла випромінюванням і теп-
лопроведенням. Якщо цих механізмів тепловіддачі недостатньо, то різко 
збільшується потовиділення: випаровуючись з поверхні тіла, піт забезпечує 
інтенсивні втрати тепла організмом. Порушення механізмів теплопродукції 
внаслідок дії зовнішніх чи внутрішніх причин може призвести до зниження, 
а найчастіше до підвищення температури тіла — лихоманки. 

У здорової людини під пахвою температура коливається в межах 
36,4-36,8 °С, у прямій кишці на 1 °С вища. Летальна максимальна темпе-
ратура тіла 42,5 °С. При цьому відбуваються незворотні зміни білкових 
структур. Летальна мінімальна температура тіла коливається в межах 
15-23 °С. Можливі фізіологічні коливання. Так, температура, виміряна в 
прямій кишці, піхві, паховій складці, порожнині рота, виявляється на 
0,2-0,4 °С вищою, ніж під пахвою. У дітей температура тіла дещо вища 
(у новонароджених вона досягає 37,2 °С під пахвою), у похилому віці 
навпаки — знижена. У жінок температура залежить від фази менстру-
ального циклу: в період овуляції вона підвищується на 0,6-0,8 °С. Добові 
коливання температури тіла — 0,1-0,6 °С. Максимальна температура ре-
єструється в другій половині дня, між 17-ю і 22-ю годинами, а мінімаль-
на — на світанку між 3-ю і 6-ю годинами. 

Рівень температури тіла може залежати від захворювання чи визнача-
тися реакцією організму хворого на патологічний чинник. Тому вимірюван-
ня температури тіла (термометрія) може мати діагностичне значення. 

Вимірюють температуру тіла максимальним медичним термометром 
(рис. 2.55). Це скляний резервуар, куди впаяні шкала і капіляр, що має 
на кінці розширення, заповнене ртуттю. При нагріванні ртуть підніма-
ється у капіляр, залишаючись на рівні максимального підвищення на-
віть при охолодженні і тому термометр називають максимальним. Ртуть 
не може самостійно  

опуститися   в     Рис. 2.55. 
Максимальний медичний 

ртутний термометр. 
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резервуар, бо цьому перешкоджає різке звуження капіляра в нижній 

частині. Ртуть опускається тільки при струшуванні. Щоб термометр не 

вислизнув з руки при струшуванні, на корпус іноді надягають гумовий 

обвідок. Шкала термометра проградуйована від 34 до 42 °С з ціною поді-
лки 0, 1 °С. Ділення шкали, яке відповідає верхній межі ртутного стовп-
чика у капілярі, показує температуру тіла. Зберігають медичні термо-
метри у склянці, на дно якої кладуть шар вати і наливають дезінфек-
ційний розчин, наприклад, 0, 5 % розчин хлораміну. 

Прийнято вимірювати температуру в пахвовій западині, в ротовій 

порожнині (оральна температура), в прямій кишці (ректальна темпера-
тура). Перед вимірюванням термометр струшують, щоб ртуть опустила-
ся в резервуар. Для цього захоплюють верхню частину термометра в 

кулак так, щоб середина його була між великим і вказівним пальцями, і 

кілька разів струшують. При струшуванні неохолодженого термометра 

можливі розриви стовпчика ртуті, які треба усунути повторним струшу-
ванням. Перед вимірюванням температури необхідно оглянути пахвову 

западину (для виключення місцевих запальних процесів ) і насухо витерти 

її натільною білизною або рушником. Кінець термометра з ртутним 

резервуаром розміщують у пахвовій западині, для чого хворий повинен 

відвести руку. Термометр кладуть таким чином, щоб ртутний резервуар 

з усіх боків стикався з тілом. Щоб термометр не вислизнув, руку хворого 

щільно приводять до грудної клітки, в ослаблених і тяжкохворих руку 

фіксує сестра (рис. 2.56). Вимірювання температури триває не менше ніж 

10 хв. Між термометром і тілом не повинно бути білизни. 
При вимірюванні температури в 

прямій кишці термометр змащують ва-
зеліном або іншим жиром. Хворий лягає 

на бік і термометр вводять в пряму кишку 

на глибину 6-7 см. Після введення 

термометра сідниці хворого зближають 

одну з одною, що забезпечує фіксацію 

його. Термометр тримають 5 хв. Ректальну 

термометрію застосовують у немовлят, 

виснажених і знесилених хворих, її не слід 

застосовувати при запальних процесах у 

прямій кишці, проносах, кровотечі із 

тріщин чи гемороїдальних вен, а також 

при збудженні хворого. Після кожного 

вимірювання температури термометр 

миють теплою во- 

Рис. 2.56. Вимірювання температу- ДОЮ з 
милом і дезінфікують (сулемою 
ри під пахвою. 1:1000 або спиртом). 
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При вимірюванні температури 
в ротовій порожнині термометр 
розміщують під язиком і фіксують 
зубами (рис. 2.57). Дітям частіше 
вимірюють температуру в паховій 
складці. Для цього ногу згинають у 
кульшовому суглобі так, щоб 
термометр знаходився в утвореній 
складці. Після вимірювання те-
мператури у хворого термометр 
ретельно миють теплою проточною 
водою і опускають на 15-20 хв у 
темну склянку з дезінфекційним 
розчином (0,1 % дезоксон або 1 % 
хлорамін), потім добре витирають і, 
струсивши ртуть нижче мітки 35 °С, дають іншому хворому. 

В стаціонарі температуру тіла вимірюють двічі на добу: між 6-ю і 8-ю 
годинами ранку та о 16-18-й годині дня. Хворий при цьому лежить або 
сидить. За призначенням лікаря, щоб вловити максимальне підвищення 
температури протягом доби, вимірюють її кожні 2-3 год. Отримані дані 
реєструють у температурному журналі, а потім переносять в індивідуаль-
ний температурний листок, вклеєний в карту стаціонарного хворого. Тем-
пературний листок є однією з обов'язкових форм медичної документації. У 
ньому, окрім температури, реєструють показники артеріального тиску, 
кількість випитої рідини, добову кількість виділеної сечі, масу тіла хворо-
го, втручання (пункція плевральної порожнини і ін.). Результати кожного 
вимірювання температури позначають крапкою на перетині показників тем-
ператури і дати та часу (ранок, вечір) вимірювання. Ламана лінія від 
з'єднання цих точок називається 
температурною кривою, яка має 
характерні особливості при деяких 
захворюваннях. 

Для швидкого виявлення лю-
дей з підвищеною температурою 
тіла у великому колективі корис-
туються полімерними пластинками, 
покритими емульсією з рідких 
кристалів "Термотест". Пластинку 
прикладають до шкіри лобної 
ділянки (рис. 2.58). При температурі 
36-37 °С на пластинці зе- 

217 

 

Рис. 2.57.   Вимірювання температури в 
ротовій порожнині. 

 
Рис. 2.58.   Вимірювання температури на 

лобі. 



леним кольором світиться буква "N" (Norma), а при температурі, вищій 
37 °С — буква "F" (Febris). Рівень підвищення температури визначають 
медичним термометром. 

Електротермометрія — вимірювання температури тіла з викорис-
танням датчиків для різних ділянок тіла. Метод має значно меншу інерт-
ність, зручний у ослаблених, неспокійних хворих, у дітей. Датчики з'єд-
нуються зі стрілкою, відхилення якої на шкалі визначає температуру 
тіла хворого. В палатах інтенсивної терапії у системах моніторного спо-
стереження використовують індивідуальні термометричні блоки. При 
підвищенні температури тіла за встановлені межі подається звуковий 
чи світловий сигнал тривоги. Метод дозволяє проводити добову, а у разі 
необхідності і довше, реєстрацію коливань температури.  

При одночасному вимірюванні ректальної і шкірної температури 
збільшення градієнта цих температур за рахунок зниження гикірної 
температури виявляють при гострій судинній недостатності (ко-
лапс) та при різних варіантах шоку (кардіогенний шок при інфаркті 
міокарда). 

Захворювання людини можуть проявлятися зниженням або підви-
щенням температури. Зниження температури нижче 36 °С виявляються 
у хворих: 

— зі зниженою функцією щитоподібної залози; 
— при колапсі; 
— переохолодженні; 
— голодуванні; 
— в осіб похилого та старечого віку; 
— при агонії і в стані клінічної смерті. 
Помірне підвищення температури може виявитися у фізіологічних 

умовах (при інтенсивній м'язовій роботі, на висоті травлення). Підви-
щення температури понад 37 °С при патологічних станах називають 
лихоманкою або гарячкою. 

За ступенем підвищення розрізняють: 
— субфебрильну (37-38 °С), 
— помірно підвищену (38-39 °С), 
— високу (39-41 °С), 
— надмірно високу температуру (вище 41°). 
Ступінь підвищення температури визначає особливості догляду за 

хворим. 
Важливе значення має визначення добових коливань температури 

або лихоманки. Розрізняють наступні типи лихоманок (рис. 2.59). 1.  
Лихоманка постійного типу: температура тіла встановлюється на ви-
соких цифрах, тримається довго, добові коливання її не перевищують 
1 °С. Може бути ознакою запалення легень, черевного тифу.  
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Рис. 2.59. Температурні криві: а) постійна; б) послаблююча; в) переміжна; 

г) виснажлива; д) неправильна; є) хвилеподібна; є) поворотна. 
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2. Лихоманка ремітуюча, послаблююча: з різницею температури протя 
гом доби 1-2 °С без зниження її до нормального рівня. Спостерігаєть 
ся при туберкульозі, гнійних захворюваннях. 

3. Лихоманка переміжного, інтермітуючого типу. Спостерігається коро 
ткочасне раптове підвищення температури до 39-40 °С і швидке її 
зниження до нормального рівня. Підвищення температури, що по 
вторюється через 2-3 дні, може бути ознакою малярії. 

4. Гектична або виснажлива лихоманка — високе підвищення темпера 
тури з різким на 3-4 °С зниженням її до нормального рівня, а то і  
нижче, з виснажливим потовиділенням. Спостерігається при  тубер 
кульозі, сепсисі, лімфогранолематозі. 

5. Зворотний тип або неправильна лихоманка, коли вранішня темпера 
тура вища і знижується до вечора. Може бути ознакою сепсису, ту 
беркульозу, бруцельозу. 

6. Хвилеподібна лихоманка: спостерігається періодичне наростання тем 
ператури з наступним її зниженням до норми і періодом нормальної  
температури тіла. Може бути ознакою лімфогранулематозу, бруце  
льозу. 

7. Гарячка поворотного типу: раптове підвищення температури до 39- 
40 °С і вище, яке утримується декілька днів, а потім раптово знижу 
ється до норми. Через декілька днів температурна крива знову пока 
зує новий період підвищення температури. Характерна для поворот  
ного тифу. 
Догляд за хворими з гарячкою визначається її стадією. Розрізняють 

три стадії гарячки: 
— І — наростання температури тіла (цій стадії властиве перева  

жання теплопродукції над тепловіддачею); 
— II — постійно підвищеної температури (характеризується пев  

ним балансом між теплопродукцією і тепловіддачею); 
— III — зниження температури тіла (зменшується продукція тепла 

і зростає його віддача). 
Клінічними проявами першої стадії є м'язове тремтіння, мерзля-

куватість, біль у м'язах, головний біль, загальне нездужання, іноді 
блідість чи ціаноз кінцівок. Шкіра холодна на дотик, набуває вигляду 
"гусячої". Тривалість цієї стадії від декількох годин до 2-5 днів. Хворого 
необхідно вкласти в ліжко (рис. 2.60), зігріти (обкласти грілками, напо-
їти гарячим чаєм, вкрити додатковою ковдрою). Хворі з високою темпе-
ратурою повинні знаходитись на суворому ліжковому режимі і здійсню-
вати фізіологічні потреби в ліжку.  

У другій стадії підвищена температура стабілізується на високому 
рівні, виявляються лише її коливання протягом доби. Підвищені тепло-
продукція і тепловіддача знаходяться у динамічній рівновазі. М'язове  
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тремтіння значно зменшується, 
блідість шкіри змінюється 
почервонінням. Хворий може 
скаржитися на головний біль, 
відчуття жару, спрагу, 
сухість у роті, зниження 
апетиту. Шкіра гаряча, 
червона, очі блищать. При 
високій температурі тіла мо-
жливе марення (делірій). 
Ознаками інтоксикаційного 
делірію є поява особливостей в 
поведінці хворого: неспокій, 
плач, стогін, повторення тих 
самих запитань до персоналу, 
відмова від їжі, підвищена 
чутливість до шуму і світла. 
Потім хворий починає дрімати,   
мовчки   лежить   з  
широко відкритими очима, пильно розглядаючи картини, які ввижають-
ся йому. Може виникнути збудження: хворий зривається з ліжка, може 
зробити спробу вибігти на вулицю чи вискочити з вікна. На обличчі вираз 
страху і тривоги. Йому уявляються примарні картини, звірі, які напада-
ють на нього. Делірій небезпечний навантаженням на серцево-судинну 
систему і можливими небез- печними 
для життя хворого і оточуючих людей 
діями. 

У таких випадках встано-
влюють індивідуальний пост. 

Ліжко розміщують дальше 
від вікна і так, щоб до нього був 
доступ з усіх боків. З палати 
забирають всі зайві предмети, 
особливо гострі і ріжучі. 
Медична сестра контролює 
пульс, артеріальний тиск, 
дихання, колір шкіри і виконує 
лікарські призначення (рис. 2.61). 
При головному болю на лоб 
хворого можна покласти холодний компрес 
із змоченої в розчині оцту (2 СТО-    Рис. 2.61. 
ДОГЛЯД за хворим у II стадії лихоманки. 
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лових ложки на 0,5 л води) лляної серветки, рушника або зробити холод-
не обгортання. На лоб хворого кладуть обгорнутий серветкою чи рушни-
ком міхур з льодом. Замість міхура з холодною водою чи льодом у разі 
необхідності використовують мішечки з сухим льодом "Пінгвін", які по-
передньо охолоджують у морозильній камері. Дія цих мішечків зберіга-
ється 2-3 год, їх можна накладати на ділянку великих судин шиї, ліктьо-
вих згинів. Можна ставити холодні компреси, які роблять з використан-
ням рушника або лляної серветки, складеної вчетверо і змоченої оцтом 
наполовину з водою або у воді з розведеним 1:1 спиртом. Серветку добре 
викручують, струшують і прикладають до голови на лобну та скроневі 
ділянки. Компрес швидко висихає і його необхідно змінювати кожні 8-
10 хв. Контролюють частоту пульсу і величину артеріального тиску. 
Часто стан серцево-судинної системи (особливо у хворих похилого віку) 
має вирішальне значення в прогнозі захворювання, тому необхідно вча-
сно вводити призначені серцеві чи судинні засоби. 

Висока температура і її значні коливання спричиняють виснаження 
хворого. Щоб підвищити опірність організму, необхідно давати хворому 
легкозасвоювані харчові продукти високої енергетичної цінності у рід-
кому чи напіврідкому вигляді (дієта № 13). У зв'язку із значним знижен-
ням апетиту, харчування повинно бути частим (5-6 разів), при цьому 
їжу слід давати невеликими порціями, краще у години зниженої темпе-
ратури. Для дезінтоксикації організму хворий потребує великої кількос-
ті рідини у вигляді фруктових і ягідних соків, дегазованої мінеральної 
води. Це сприяє зменшенню концентрації токсичних продуктів у крові. 
Введення великої кількості рідини забезпечує енергійне виведення шлаків 
не тільки нирками, але і шкірою через рясне потовиділення і слизови-
ми оболонками. Обмеження кухонної солі у дієті також зменшує затри-
мання рідини в організмі, підсилює виділення сечі.  

Часто при високій температурі тіла виникають тріщини губ і кутів 
рота, які слід змащувати вазеліновою олією або гліцерином. Простери-
лізовані шпатель і пінцет з достатньою кількістю стерильних марлевих 
серветок вкладають на стерильний лоток. Ліки наливають у чашку Пет-
рі. Затиснуту пінцетом серветку змочують ліками. Хворого просять від-
крити рот і, користуючись шпателем, виявляють уражене місце слизо-
вої оболонки. До нього прикладають змочену ліками серветку. Для кож-
ного місця ураження використовують свіжу стерильну серветку. Ротову 
порожнину споліскують або протирають слабким розчином натрію гід-
рокарбонату. Лежачим хворим потрібен ретельний догляд за шкірою, 
який дасть змогу запобігти виникненню пролежнів. У разі виникнення 
запору ставлять очисну клізму. Хворому в ліжко подають судно і сечо-
приймач. При провітрюванні палати остерігаються протягів, хворого треба 
вкрити ковдрою, а голову прикрити рушником. Необхідно стежити за  
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тим, щоб хворий не скидав ковдру. Протягом періоду лихоманки хворо-
му призначають ліжковий режим. 

Перебіг періоду зниження температури тіла (III стадія) буває рі-
зний, бо воно може відбуватися швидко або поволі. Повільне знижен-
ня температури впродовж декількох днів називається лізисом. Швидке, 
протягом однієї доби (часто за 5-8 год), зниження температури з висо-
ких величин до нормальних і навіть субнормальних називається кри-
зою. 

Критичне зниження температури може супроводжуватися гострою 
судинною недостатністю, що проявляється надмірним потовиділенням, 
блідістю шкіри іноді з ціанозом, зниженням артеріального тиску, поча-
стішанням пульсу і зменшенням його наповнення, аж до появи нитко-
подібного. Кінцівки стають холодними на дотик, шкіра покривається 
липким, холодним потом. При критичному зниженні температури тіла 
хворого медична сестра контролює властивості пульсу і величину арте-
ріального тиску. За необхідності слід застосовувати засоби інтенсивної 
терапії, зокрема невідкладне введення судинних засобів (мезатон, ко-
феїн, адреналіну гідрохлорид). Пацієнтові кладуть грілки до ніг, з-під 
голови забирають подушку або піднімають нижній кінець ліжка, дають 
пити гарячий чай чи каву (рис. 2.62). При раптовому погіршенні стану до 
пацієнта слід викликати чергового лікаря. При надмірному потовиділен-
ні хворого витирають, змінюють натільну і постільну білизну. На ніч 
залишають декілька запасних пар білизни для заміни мокрої.  

При літичному зниженні те-
мператури тіла хворий відчуває за-
гальну слабкість. Після того, як 
температура знизилась, він зви-
чайно засинає. Стан хворого по-
кращується. Йому розширюють ру-
ховий режим, призначають висо-
кокалорійну дієту. 

Передбачувані проблеми. 
Гіперпірексгя або гіпертермія 

— це надміру високе (вище 41 °С) 
підвищення температури тіла, що може 
призводити до важкого стану 
хворого або навіть смерті. 

Гіперпірексія: може проявля-
тись непритомністю, збудженням, 
маренням, гарячкою. Зменшують 
гарячку і головний біль: холодні 
водно-оцтові примочки на голову, 
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Рис. 2.62. ДОГЛЯД за хворим у III стадії ли-
хоманки. 



міхур з льодом на голову, обтирання тіла хворого водою кімнатної тем-
ператури з додаванням оцту, вологе обкутування оголеного хворого, 
оголювання хворого та включення вентилятора. 

При гіпертермії важкого перебігу, що не піддається впливу лікува-
льним заходам, рекомендують: обкладання хворого міхурами з льодом, 
внутрішньовенне введення охолодженого ізотонічного розчину натрію 
хлориду, клізми з холодною водою. 

Фізичні методи боротьби з гіпертермією включають: 
— повітряні ванни на відкритому повітрі (навіть взимку), обдування  

тіла за допомогою вентилятора, 
— вологе обкутування всього тіла хворого, іноді у поєднанні з включен 

ням вентилятора; 
— обтирання тіла водою з оцтом, холодний компрес (оцтово-водяний на 

голову); 
— застосування міхура з льодом, який кладуть на голову, на ділянки,  

де розташовані великі судини (печінка, верхня третина передньої  
поверхні стегна); 

— обкладання усього тіла міхурами з льодом; 
— застосування клізм з холодною (10-15 °С) водою. 

Необхідно слідкувати за тим, щоб кількість рідини в клізмі не наба-
гато перевищувала об'єм рідини, що вивелася з організму (інакше це 
загрожує набряком мозку). 

До фізичних методів також належить промивання шлунка холод-
ною водою, внутрішньовенне введення 10-20 мл охолодженого до 4-
8 °С розчину глюкози. 

Лікарські засоби вводять за призначенням лікаря. Звичайно парен-
терально призначають анальгін та димедрол.  

2.6.2. Спостереження за хворим і оцінка функціонального стану органів дихання 

При спостереженні за хворими з патологією органів дихання медич-
на сестра контролює дихання і, оцінюючи його ознаки (частоту, ритм і 
глибину), визначає функцію дихальної системи. 

Частотою дихання називають кількість дихальних рухів за 1 хвилину. 
Можна рахувати частоту дихання, спостерігаючи за рухами грудної кліт-
ки (при грудному типі дихання) чи передньої черевної стінки (при черевно-
му типі дихання). Варто пам'ятати, що хворий може довільно затримати 
чи прискорити дихання, тому відвертають його увагу від цієї процедури. З 
цією метою найчастіше використовують прийом імітації дослідження пульсу 
на променевій артерії. Однією рукою беруть зап'ястя хворого для підрахунку 
пульсу, а другу кладуть на грудну клітку і по її рухах підраховують кіль-
кість дихань за 1 хвилину. Отримані результати заносять у температурний 
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лист. У дорослої людини в стані спокою частота дихання коливається від 16 
до 20 дихальних рухів за 1 хвилину. Кількість дихальних рухів відноситься 
до частоти серцевих скорочень, як 1:4. Частота дихання змінюється не 
тільки при захворюваннях органів дихання, але і при хворобах серця, 
нервової системи, інфекційних захворюваннях. 

Іноді одночасно з порушенням частоти дихання змінюється глибина 
його: дихання стає глибоким, шумним або, навпаки, має характер по-
верхневого, частого. Дихання може бути глибоким при коматозних ста-
нах. Зменшення глибини дихання може виявлятись при спастичних про-
цесах в бронхах, запальних захворюваннях легень.  

Задишка — зміна частоти, ритму, глибини дихання, що супрово-
джується суб'єктивним відчуттям нестачі повітря (стиснення в грудях, 
неможливість глибоко вдихнути чи звільнити грудну клітку від повітря 
при видиху). 

Розрізняють суб'єктивну і об'єктивну задишку.  
Якщо про задишку можна довідатись лише зі скарг хворого, то це 

суб'єктивна задишка. При виявленні зміни частоти, ритму дихання, 
коли в диханні беруть участь додаткові м'язи, виявляється ціаноз — це 
об'єктивна задишка. 

Найчастіше виявляється одночасно суб'єктивна і об'єктивна задиш-
ка. Суб'єктивною може бути задишка у невропатів при істерії. Об'єктив-
ною — у хворих з емфіземою, облітерацією плеври. 

Залежно від того, яка фаза дихання порушена, розрізняють: інспі-
раторну — при якій утруднений вдих, експіраторну — при якій утруд-
нений видих, змішану — при якій утруднені обидві фази. 

Інспіраторна задишка проявляється відчуттям утруднення чи пе-
решкоди вдихові. Вона спостерігається при набряку голосових зв'язок, 
при стисканні трахеї чи гортані пухлиною, при попаданні сторонніх тіл, 
при паралічі дихальних м'язів. При сильному звуженні трахеї вдих здій-
снюється з шумом — це стридорозне дихання. 

Експіраторна задишка — це відчуття утрудненого видиху. Типо-
вою є така задишка при спазмі дрібних бронхіол, що має місце при 
бронхіальній астмі. Іноді задишка виникає раптово. Напад задишки може 
бути легким, ледь відчутним, у інших випадках він може бути вкрай 
важким і супроводитися відчуттям неможливості вдихнути чи видихну-
ти повітря. Така задишка називається ядухою. Вона може бути при бро-
нхіолітах, фібриноїдному бронхіті, бронхіальній астмі.  

У хворих можуть виникати особливі види задишки, які названі за 
іменами авторів, що їх уперше описали: дихання Куссмауля, дихання 
Чейна-Стокса, дихання Біота. Дуже сповільнене і глибоке дихання з 
голосними шумами називають диханням Куссмауля. Воно може вияв-
лятися при діабетичній комі. 
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Чейна-Стокса дихання — через декілька дихальних рухів настає пауза 
від 1/4 до 1 хвилини, під час якої хворий не дихає. Після паузи виникає 
нечасте поверхневе дихання, яке з кожним рухом стає глибше і частіше, 
досягає максимуму і знову стає нечастим і поверхневим до виникнення 
наступної паузи. Періоди дихання змінюються періодами апное. Іноді під 
час апное хворий втрачає свідомість. Пояснюють це порушенням мозково-
го кровообігу, в тому числі в ділянці дихального центру (крововиливи в 
мозок, важка гіпертензія, пухлини головного мозку, отруєння морфієм). 

Дихання Біота — рівномірні дихальні рухи час від часу перерива-
ються паузами від декількох до ЗО секунд. Паузи ці можуть виникати 
через рівні або різні проміжки часу. Найчастіше вияляється при менін-
гітах, в агональному стані. 

Кашель — це "сторожовий пес", що сприяє очищенню бронхів. Це 
реакція на скупчення в трахеї, гортані і бронхах слизу, або при попа-
данні в них стороннього тіла, яка полягає у форсованому видиху, що 
здійснюється спочатку при закритій голосовій щілині. Не всі ділянки 
слизової дихальних шляхів є місцем виникнення кашлю. Розрізняють 
так звані кашльові зони, подразнення яких викликає кашель: слизова 
оболонка міжчерпалоподібного простору в гортані, біфуркація трахеї, 
місця розгалуження бронхів. Кашльовою зоною є поверхня плевральних 
листків. Кашльовий рефлекс контролюється корою, тому може бути 
викликаний або затриманий зусиллям волі.  

Кашель сприяє видаленню бронхіального секрету, що підтримує 
мукоциліарний кліренс. 

Кашльовий стимул призводить до глибокого вдиху, голосові зв'яз-
ки змикаються, діафрагма розслаблюється, підвищується тонус диха-
льної мускулатури. Все це призводить до зростання внутрішньогруд-
ного тиску. З відкриттям голосових зв'язок повітряний потік з великою 
швидкістю проходить через звужений просвіт трахеї і голосову щілину. 
Різниця між внутрішньогрудним і атмосферним тиском призводить до 
виникнення кашльового звуку. 

Кашель можуть викликати запальні процеси, а також хімічні, ме-
ханічні і термічні фактори. 

Причинами кашлю можуть бути: трахеїт, бронхіт, пневмонія, плев-
рит, сторонні тіла, бронхіальна астма, рак легень.  

Кашель розрізняють: постійний і періодичний. 
Постійний: при хронічних бронхітах, трахеїтах, ларингітах, при 

застої в легенях у серцевих хворих. 
Періодичний: при підвищеній чутливості до холоду (при виході на 

вулицю), вранці у курців і алкоголіків, при емфіземі легень. У хворих з 
порожнинами легень або бронхоектазами кашель виникає в такому поло-
женні, коли вміст порожнини виливається в просвіт бронха, частіше вранці. 
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Періодичний нападоподібний кашель виникає при коклюші. 
Одноразовий напад кашлю буває при наявності стороннього тіла в 

дихальних шляхах. 
При тривалому нападі кашлю набухають шийні вени, обличчя на-

брякле, ціанотичне. Це зумовлене утрудненням відтоку крові з порож-
нистих вен у праве передсердя внаслідок підвищення внутрішньогруд-
ного тиску. При нападах кашлю можуть виникати крововиливи в кон'юнк-
тиву, шкіру і слизові оболонки внаслідок розриву венозних капілярів. 
Сильний кашель може супроводжуватись блюванням внаслідок поши-
рення подразнення на блювотний центр. 

При набуханні голосових зв'язок кашель має лаючий відтінок. При 
руйнуванні голосових зв'язок (при туберкульозі, сифілісі) або при па-
ралічі їх м'язів, що призводить до недостатнього замикання голосової 
щілини, кашель стає беззвучним. Такий самий кашель може бути в осла-
блених хворих. При наявності великих каверн кашель має глухий відті-
нок. 

Легке покашлювання, коли кількість секрету, що видаляється, не-
велика, може бути при ларингіті, фарингіті, в початкових стадіях ту-
беркульозу легень. 

"Нічний" кашель спостерігається внаслідок стискання збільшеними 
лімфовузлами біфуркації трахеї (при туберкульозі, лімфогранулемато-
зі, пухлинах середостіння). 

Якщо при кашлі не виділяється мокротиння, то такий кашель на-
зивають сухим, на відміну від вологого кашлю, що супроводжується 
виділенням мокротиння. 

Сухий кашель буває при плевритах, бронхітах, в початковій стадії 
запалення легень. 

Іноді при вологому кашлі мокротиння не виділяється: в ослаблених 
хворих, у дітей, що не вміють відкашлювати. Якщо кашель вологий, 
то слід з'ясувати, скільки мокротиння виділяється одноразово, протя-
гом доби, у якому положенні краще відходить мокротиння, його колір 
і запах. 

Наявність "іржавого" мокротиння є ознакою крупозної пневмонії. 
Одноразове відходження гнійного мокротиння з неприємним запа-

хом у великій кількості (500 мл і більше) є ознакою прориву абсцесу в 
просвіт бронха. 

При бронхоектазах вранці мокротиння відходить "повним ротом", 
густе; його відходження збільшується в різних положеннях хворого. 

Кровохаркання — поява крові в мокротинні у вигляді прожилок або 
рівномірних домішок. Може бути при бронхіті, грипозному запаленні 
легень, туберкульозі, пухлині легень. Є важливою діагностичною озна-
кою при тромбоемболії легеневої артерії. 
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Відхаркування великої кількості крові і наявність домішок крові в 

кожному плювку мокротиння свідчить про легеневу кровотечу. 
Кровохаркання і легенева кровотеча можуть залежати від різних 

причин: арозії судин (пухлина, каверни, бронхоектаз), розриву су-
динної стінки (легенева форма) артеріовенозних аневризм, телеангіек-
тазії, виливанням крові в альвеоли з бронхіальних артерій (інфаркт 

легень). 
Кровохаркання і легеневу кровотечу слід відрізняти від стравохід-

ної і шлункової кишкової кровотеч. Обстеження хворого повинно почи-
натися з порожнини рота і носоглотки, що дозволяє виявити джерело 

несправжнього кровохаркання, зумовленого гінгівітом, стоматитом, 

абсцесом мигдаликів, геморагічним діатезом. При істерії хворі можуть 

насмоктувати кров з ясен, стимулюючи кровохаркання. В таких випад-
ках кров перемішана з великою кількістю слини. 

Масивна кровотеча може призвести до асфіксії (при прориві анев-
ризми аорти, роз'їданні великих судин). 

Відмінними ознаками легеневої кровотечі є відсутність блювання, 
яскраво-червоний колір крові, піниста кров при цьому не згортається.  

При блюванні кров темна, згустками, перемішана з харчовими ма-
сами, реакція її кисла. 

Догляд за хворими з порушеннями функцій 
органів дихання 

Хворі з захворюванням органів дихання 

скаржаться на: 
— задишку; 
— кашель — 
сухий чи з виділенням мокро 
тиння; 
— кровохаркання; 

— біль в грудній 

клітці, що 

підсилюється 

при 
глибокому 

диханні і кашлі; 
— підвищення 

температури 

тіла, мерзляку 
ватість, 

пітливість. 
Задишка, яка виникає при захворюван 

нях органів дихання, частіше буває експі 
раторною або змішаною. Хворому із задиш 
кою надають підвищеного положення  
(рис. 2.63), його звільняють від стискуючого 
одягу, забезпечують доступ до нього сві 
жого повітря. Медична сестра забезпечує 
проведення призначеного лікарем лікуван- 
Рис. 2.63. Вимушене положен- ня киснем, який хворий вдихає з кисневої 
ня хворого з задишкою. подушки, а зволожений кисень — з кисне- 
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вого балона або в кисневому наметі. 
Задишка, що досягає крайнього ступеня 
(ядуха), спостерігається при бро-
нхіальній астмі. її усувають за допо-
могою дібраних лікарем бронхолітич-
них засобів. Останніми роками багато 
хворих з цією метою використовують 
"кишенькові інгалятори" (рис. 2.64) 
("Астмопент", "Сальбутамол"). 

При сухому надсадному кашлі при-
значають тепле питво, зокрема гаряче 
молоко з натрію гідрокарбонатом (1/ 4 
чайної ложки на склянку) або напо-
ловину з підігрітим боржомом. У дома-
шніх умовах проводять найпростіші ін-
галяції — над відвареною картоплею, 
ментоловим розчином (2 таблетки валідолу на 1 л окропу). Полегшення 
може настати внаслідок використання медичних банок, гірчичників. Якщо 
кашель вологий, то необхідно контролювати кількість виділеного мок-
ротиння. Хворому слід пояснити, що його заковтування може призвес-
ти до інфікування органів травлення. 

Треба пам'ятати, що у мокротинні містяться збудники захворю-
вань. В разі випльовування харкотиння 
на підлогу чи на землю воно висихає, 
розпилюється, піднімається в повітря, і 
знову надходить в легені оточуючих 
людей. 

Хворому видають індивідуальну 
плювальницю (рис. 2.65), попередньо 
наливши в неї до 1/3 об'єму 0,5 % роз-
чину хлораміну. В стаціонарі плюваль-
ниці щовечора змінюють і проводять 
дезінфекцію використаних. Хворого на-
вчають "кашльовій дисципліні", тобто 
вміння стримувати кашель при безпо-
середньому контакті з іншими людьми 
— за столом, при розмові. 

Вимірювання кількості мокротиння і 
вивчення його властивостей мають ді-
агностичне значення. Це допомагає роз-
пізнати характер захворювання, своє-    Рис. 
2.65. Збір мокротиння ї~киЬень-часно діагностувати можливі ускладнен-     
кову плювальницю. 
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Рис. 2.64. Користування кишенько-
вим інгалятором. 



ня. Для вимірювання кількості харкотиння використовують градуйовану 
посудину з кришкою, на дно якої наливають дезінфекційний розчин.  

Поява у хворого болю в грудній клітці, підсилення кашлю з виділен-
ням мокротиння "повним ротом" свідчать про прорив абсцесу в бронх. У 
разі утрудненого відходження мокротиння необхідно допомагати хворо-
му знайти положення, при якому воно виділяється найбільш вільно: дре-
наж положенням слід проводити 2-3 рази на день по 20-30 хв. Медична 
сестра, допомігши хворому знайти відповідне дренажне положення, на-
далі стежить, щоб пацієнт регулярно проводив цю процедуру самостійно. 

При появі у мокротинні домішок крові у вигляді прожилок або згуст-
ків треба заборонити хворому ходити, перевести його у напівсидяче по-
ложення в ліжку, повідомити про це лікувальника чи чергового лікаря.  

Біль в грудній клітці при захворюванні органів дихання виникає внаслі-
док подразнення плевральних листків. Положення хворого на боці ураження 
плеври обмежує рухи плевральних листків і тим самим полегшує біль. Вико-
ристовують також гірчичники, банки, йодну сітку, теплі компреси. Поява 
раптового болю в грудній клітці, який супроводжується різким погіршенням 
стану хворого, може бути проявом пневмотораксу чи прориву абсцесу в 
плевральну порожнину, що потребує негайної лікарської допомоги. 

Частою ознакою запальних захворювань органів дихання є гарячка. Ре-
гулярну термометрію двічі на день проводять при лікуванні в стаціонарі і в 
домашніх умовах. При підвищенні температури хворий скаржиться, що його 
морозить. При цьому необхідно зігріти хворого, вкласти в ліжко, обкласти 
його грілками, прикрити додатковою ковдрою, напоїти гарячим чаєм; при 
значному підвищенні температури використовують міхур з льодом на лоб. 

Зниження температури може супроводжуватися підвищеною пітливі-
стю. Хворого витирають сухим рушником чи простирадлом, змінюють на-
тільну білизну. На ніч залишають декілька запасних пар білизни для зміни 
мокрої. Хворому з гарячкою дають до 1,5 л на день рідини у вигляді чаю, 
морсу, компоту, бульйону. їжу слід давати невеликими порціями. У хворих 
з високою температурою контролюють пульс і артеріальний тиск, щоб своє-
часно виявити ознаки гострої судинної чи серцевої недостатності. 

Хворим з патологією органів дихання часто призначають дихальну 
гімнастику, навчаючи вправ з утягненням додаткових м'язів. Звичай-
но, методист лікувальної фізкультури навчає комплексу вправ, а меди-
чна сестра контролює стан пацієнта при самостійному виконанні їх. 

2.6.3. Спостереження за хворим і оцінка функціонального стану системи кровообігу 

Своєчасна і ефективна допомога хворому часто залежить від профе-
сійної оцінки функціонального стану серцево-судинної системи. Медич-
на сестра незалежно від профілю відділу, у якому вона працює, пови- 
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нна володіти методиками оцінки основних параметрів серцевої діяльно-
сті: досліджувати властивості пульсу і вимірювати величину артеріаль-
ного тиску, оцінювати виявлені зміни і за необхідності надавати невід-
кладну долікарську допомогу. 

Пульс — періодичні поштовхоподібні коливання стінок кровоносних 
судин, пов'язані із змінами їх кровонаповнення і тиску в них крові про-
тягом одного серцевого циклу. Розрізняють пульс:  

— артеріальний; 
— венозний; 
— капілярний. 
Артеріальний пульс може бути: 
— центральним (на аорті, сонних артеріях); 
— периферичним (на променевій артерії, артерії тильного боку стопи). 
З діагностичною метою пульс до-

сліджують на сонній скроневій, під-
ключичній, променевій, підколінній, 
задній великогомілковій артеріях 
(рис. 2.66, 2.67). 

Найпростішим методом дослі-
дження пульсу є обмацування у ді-
лянках, де артерії розміщені ближче 
до поверхні тіла. Звичайно місця 
дослідження пульсу є одночасно то-
чками перетиснення артерій для зу-
пинки артеріальної кровотечі внаслідок 

прилягання артеріальних судин до 
кісток у цих місцях. Найлегше 
досліджувати пульс  на 
променевій артерії, яка 
розміщена поверхнево і 
легко пальпується між 
шилоподібним відрост-
ком променевої кістки і 
сухожиллям внутріш-
нього променевого м'яза. 
Досліджуючи пульс на 
променевій артерії, 
долоню    розміщують 
вище від промене-зап'я-
сткового суглоба таким 
чином, щоб великий па-
лець   знаходився   на  
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Рис. 2.66. Дослідження пульсу на ар-
теріях передпліч. 

 
Рис. 2.67. Дослідження пульсу на: а) скроневій артерії; 
б) на сонній артерії. 



тильній поверхні передпліччя, а решта пальців — на променевій артерії 
біля основи першого пальця хворого. Дослідження пульсу починають на 
обох руках. Пульс на правій руці досліджують лівою і навпаки. Пальпацію 
пульсу проводять другим, третім і четвертим пальцями, якими помірно 
притискують артерію до внутрішнього боку променевої кістки. Порівню-
ють величину і синхронність появи пульсових хвиль на правій і лівій 
променевій артеріях. Різна величина пульсових хвиль на цих артеріях 
спостерігається при аномаліях розвитку, звуженні або перетискуванні 
однієї з артерій. За наявності різниці пульсу дослідження проводять на 
тій променевій артерії, де пульсові хвилі виявляються краще. Досліджу-
ють основні ознаки пульсу — частоту, ритм, наповнення, напруження. 

Ритм пульсу оцінюють за регулярністю появи пульсових хвиль. Якщо 
вони з'являються через однакові проміжки часу, то ритм вважають 
правильним (ритмічний пульс). При різних інтервалах між пульсовими 
хвилями ритм пульсу називають неправильним (аритмія). У тих випа-
дках, коли кількість пульсових хвиль стає меншою, ніж частота серце-
вих скорочень, прийнято говорити про дефіцит пульсу. 

Аритмія найчастіше є проявом захворювання серцевого м'яза, про-
відної системи серця, порушення нервової регуляції. 

Екстрасистолічна аритмія — між двома черговими хвилями вини-
кає позачергова пульсова хвиля, пауза після якої є більш тривалою і 
називається компенсаторною паузою. Екстрасистоли можуть бути по-
одинокими або груповими. При деяких захворюваннях виникають напа-
ди екстрасистолічної тахікардії, що тривають від кількох секунд до 
кількох днів. Ці напади називаються пароксизмальною тахікардією. 

Частота пульсу — це кількість пульсових хвиль за 1 хв. Для їх 
визначення підраховують кількість пульсових хвиль за ЗО с і отриману 
величину множать на 2. При неправильному ритмі підрахунок ведуть 
протягом 1 хв. У здорових дорослих людей частота пульсу коливається 
у межах (72±12) за 1 хв. 

У фізіологічних умовах частота пульсу залежить від багатьох фак-
торів: від віку (найчастіший пульс у перші роки життя); від треновано-
сті (у тренованому серці пульс буває нечастим); від статі (у жінок пульс 
на 5-10 ударів за хвилину частіший, ніж у чоловіків); від впливу емоцій 
(при страху, гніві пульс частішає). 

Причиною почащеною пульсу може бути підвищення температури 
тіла. При гарячці підвищення температури тіла на 1°С викликає почасті-
шання пульсу на 8-10 за 1 хв. 

Почастішання серцевої діяльності — тахікардія, — що супроводжу-
ється збільшенням частоти пульсу, може бути ознакою: 

— серцевої недостатності; 
— запалення серцевого м'яза (міокардит); 
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— підвищення функції щитоподібної залози (тиреотоксикоз).  
Сповільнення серцевої діяльності —  брадикардія —  проявляється 

зменшенням частоти пульсових хвиль (може доходити до 40 і нижче за 
хвилину), може бути ознакою: 

— ураження провідникової системи серця; 
— запалення мозкових оболонок; 
— зниження функції щитоподібної залози; 
— жовтяниці. 
Поява тахікардії, брадикардії і аритмії вимагає уважного спостере-

ження за хворим, особливо якщо ці ознаки з'являються у хворого впер-
ше. 

Напруження пульсу визначається зусиллям, яке необхідне для пов-
ного стискання пульсуючої артерії. Ступінь напруження пульсу зале-
жить від рівня артеріального тиску: при його підвищенні пульс стає 
твердим, при зниженні — м'яким (при колапсі достатньо легко натис-
нути на артерію, як пульс зникає). 

Наповнення пульсу визначається об'ємом крові, що знаходиться в 
артерії. При достатній кількості крові в артерії говорять про повний 
пульс, при значному зменшенні — про порожній. 

Висота пульсу залежить від амплітуди коливань стінки артерії. При 
великій амплітуді пульс називають високим, при зменшеній — низьким. 
Якщо зменшується серцевий викид, то пульсові хвилі стають настіль-
ки малими, що пульс називають ниткоподібним. При виявленні такої 
загрозливої ознаки треба негайно повідомити лікаря.  

Крім променевої артерії, пульс досліджують і на інших судинах. На 
сонних артеріях досліджують пульс почергово з кожного боку без сильно-
го тиску на артерію. При значному тиску на сонну артерію можливе різке 
сповільнення серцевої діяльності аж до зупинки серця і зниження артері-
ального тиску. В обстежуваного може виникнути запаморочення, корчі. 

Пульс на стегновій артерії досліджують в паховій ділянці при 
випрямленому і дещо пове-
рнутому назовні стегні. На 
підколінній артерії пульс 
досліджують в підколінній 
ямці у положенні хворого 
лежачи на животі. Пульс на 
артеріях тильного боку стопи 
пальпують на тильній по-
верхні стопи (рис. 2.68), в 
проксимальній частині пер-
шого міжплесневого простору. 

2
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Рис. 2.68. Дослідження пульсу на артерії ТИЛЬ-
НОГО боку стопи. 



Результати дослідження пульсу записують в історію хвороби чи 

амбулаторну картку, вказуючи ритм. Частоту пульсу щоденно відміча-
ють червоним олівцем в індивідуальному температурному листку. З'єд-
нання крапок, які відповідають відміченій частоті пульсу, називають 

пульсовою кривою, при аритмії її зображують переривною лінією. 
Одним із важливих показників функціонального стану серцево-су-

динної системи є рівень артеріального тиску. Артеріальний тиск — це 

гідравлічний тиск крові на стінку судин. Він залежить від сили скоро-
чень серця (величини серцевого викиду) і тонусу периферичних судин. 

Величина артеріального тиску визначається в міліметрах ртутного стов-
пчика (в системі СІ — в кілопаскалях) . 

Тиск крові вимірюють в час систоли і діастоли. Систолічний тиск 

на стінки артерій визначають в момент максимального підвищення пуль-
сової хвилі вслід за систолою лівого шлуночка, діастолічний — в мо-
мент спаду пульсової хвилі під час діастоли. Різниця між величинами 

систолічного і діастолічного тисків називається пульсовим тиском. 
Для вимірювання артеріального тиску використовують сфігмома-

нометри, основою яких є механічний або рідинний манометри (тоно-
метр). Ртутний сфігмоманометр має скляну трубку, опущену в резер-
вуар для ртуті об'ємом 15-20 мл. До трубки прикріплена шкала з 

міліметровими поділками (від 0 до 250-300). Рівень ртуті в скляній 

трубці встановлюють на позначці "0". Найбільшого поширення набув 

прилад, відомий як апарат Ріва-Рочі та пружинний манометр (тоно-
метр) (рис. 2.69). 

Складовою час 
тиною апарата Ріва- 
Рочі є манжетка, по 
рожнистий гумовий 
мішок шириною 12- 
14 см і довжиною 
30-50 см, на який 
надягнений чохол з 
тканини, що не роз- 
тягуєтьдя. Під час до 
слідження у манжет 
ку і водночас у ртут 
ний резервуар за 
допомогою спеціаль 
ного приладу "груші" 
по системі гумових 
Рис. 2.69. Обладнання 

для вимірювання артеріального ТИС- трубок нагнітають 
ку. повітря. При цьому і 
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в манжетці і резервуарі створюється однаковий тиск, величину якого 
можна визначити за висотою підвищення ртуті в скляній трубці.  

При вимірюванні артеріального тиску обстежуваний має спокійно 
сидіти чи лежати, не розмовляти і не спостерігати за ходом досліджен-
ня. На його оголене плече, на 2-3 см вище від ліктьового згину, накла-
дають манжетку і закріплюють таким чином, щоб між нею і шкірою 
проходив тільки один палець. При нагнітанні повітря манжетка стиску-
ватиме плече обстежуваного. Руку обстежуваного зручно кладуть на 
ліжку чи столі долонею догори. У ліктьовому згині знаходять плечову 
артерію і щільно притискають до неї фонендоскоп. Потім "грушею" з 
закритим вентилем поступово нагнітають повітря в манжетку і мано-
метр. Під тиском повітря ртуть піднімається по скляній трубці. За допо-
могою фонендоскопа вловлюють момент, коли вже не чути звуків пуль-
сових поштовхів і, повільно відкриваючи вентиль балона, знижують 
тиск у системі. В ту мить, коли величина протитиску у манжетці дося-
гає рівня систолічного тиску, вислуховується короткий голосний звук-
тон. Цифри на рівні ртутного стовпчика показують величину систоліч-
ного тиску. При подальшому зниженні тиску в манжетці звучність тонів 
знижується і, нарешті, вони зникають. У момент зникнення тонів тиск в 
манжетці відповідає діастолічному, а цифри на манометрі вказують його 
величину. 

Вимірюючи артеріальний тиск пружинним тонометром, стежать за 
коливаннями його стрілки, що рухається по круглому проградуйовано-
му циферблату. Цей спосіб дослідження також передбачає нагнітання 
повітря у манжетку до повного стиснення плечової артерії, а у ліктьо-
вій ямці проводять аускультацію. Потім, відкриваючи вентиль, посту-
пово випускають повітря. Перші порції крові, потрапляючи в артерію, 
дають осциляції, тобто коливання стрілки, що вказує на систолічний 
тиск і супроводжується вислуховуванням тону. При подальшому зни-
женні тиску коливання стрілки зникають, тони не вислуховуються, що 
відповідає величині діастолічного тиску. 

При зниженому артеріальному тиску в обстежуваного краще кори-
стуватись іншою методикою. У ліктьовому згині проводять фонендоско-
пом аускультацію у місці проекції плечової артерії, при цьому поступо-
во нагнітають повітря в манжетку. Поява перших тонів відповідає вели-
чині діастолічного тиску з наростанням тиску у манжетці у момент 
зникнення тонів, цифри на манометрі відповідають величині систоліч-
ного тиску. 

Пружинні манометри зручні для транспортування, але у зв'язку з 
ослабленням пружини потребують частого метрологічного контролю. 
Промисловість випускає тонометри зі звуковою сигналізацією, цифро-
вими показниками. Артеріальний тиск вимірюють з точністю до 2 мм, за 
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необхідності проводять вимірювання на обох руках і його дані реєстру-
ють в амбулаторній картці чи історії хвороби. 

Нормальна величина артеріального тиску для здорових дорослих 
осіб становить: для систолічного — 120-139 мм рт. ст., (16-18,5 кПа), 
діастолічного — 70-89 мм рт. ст., (9,3-11,9). Якщо систолічний 
тиск дорівнює 140 мм рт. cm. ( 1 8 , 7  кПа) і більше, а діастоліч-
ний — 90 мм рт. cm. (12 кПа) і більше, то це розцінюютьяк гіпертен-
зію. Для перерахунку в Міжнародну систему одиниць слід виходити з 
того, що І кілопаскаль (кПа) дорівнює 7,5 мм рт. cm. 

Артеріальний тиск вимірюється двічі з інтервалом в 2-3 хв і фіксу-
ється середня цифра з двох вимірів. У випадках, коли виявляють рівень 
артеріального тиску 120/80 мм рт. ст. і нижче, вимірювання проводять 
один раз. Крім цифрового запису артеріального тиску у вигляді дробу, 
результати вимірювання реєструють у температурному листку у вигля-
ді стовпчика, верхня межа якого означає систолічний, а нижня — діа-
столічний. 

Додатковим методом є добове (амбулаторне) моніторування AT. Його 
використовують для обстеження пацієнтів з гіпертензією на "білий ха-
лат". 

В результаті масових епідеміологічних обстежень З.М. Волинський 
вивів математичну закономірність між артеріальним тиском і віком. Ним 
запропоновані формули розрахунку "ідеальної" величини артеріально-
го тиску: систолічний тиск визначають за формулою 102+(0,6 х вік), 
діастолічний тиск — 63 +(0,4 х вік). 

Однак, на переконання кардіологів, оптимальним слід вважати тиск 
менший 120/80 мм рт.ст незалежно від віку хворого. До цього часу се-
ред хворих на артеріальну гіпертензію широко розповсюджена хибна 
думка про "робочий тиск" — артеріальний тиск, при якому хворий по-
чуває себе комфортно, навіть якщо він підвищений. Тому хворі при 
лікуванні знижують артеріальний тиск саме до такого рівня. Виходячи 
з сучасних позицій, це є серйозною помилкою і від такої лікувальної 
тактики слід відмовитись. Метою лікування підвищеного артеріального 
тиску є зниження його до 120-130/80 мм рт.ст. 

Підвищення артеріального тиску називається гіпертензією (гіперто-
нією), зниження — гіпотензією (гіпотонією). 

Для динамічного контролю величин артеріального тиску вимірю-
вання його бажано проводити в одні і ті ж години, краще зранку; в 
певному положенні хворого, краще сидячи. За необхідності його вимі-
рюють у будь-яку годину доби. 

Хворих з підвищенням артеріального тиску навчають методиці са-
мостійного контролю за величиною артеріального тиску. Слід навчити 
пацієнта самостійно визначити величину артеріального тиску і запису- 
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вати її з зазначенням дати і години вимірювання. За певних умов, коли 
хворого неможливо навчити цій методиці, навчають родичів.  

Найчастішим ускладненням багатьох захворювань серця є серцева 
недостатність, що зумовлена прогресуючим зниженням скоротливої 
здатності серцевого м'яза. Сповільнення течії крові, застій крові у вели-
кому і малому колах кровообігу, порушення проникності судинної стін-
ки сприяють проникненню рідкої частини крові у тканини, що проявля-
ється появою набряків. Доглядаючи за хворими з серцевою недостатніс-
тю, варто пам'ятати, що набряки на початкових стадіях можуть бути 
прихованими. У таких хворих затримка рідини в організмі проявляється 
збільшенням маси тіла і зменшенням кількості виділюваної сечі.  

Тому важливо у таких хворих визначати кількість виділюваної за 
добу сечі (добовий діурез), зіставляючи його з кількістю випитої і введеної 
парентерально рідини (водний баланс). При обліку випитої рідини вра-
ховують не тільки чай, соки, але і рідкі перші страви, овочі, фрукти.  

Для визначення добового діурезу медична сетра готує банку доста-
тнього об'єму (3 л) і наклеює на неї етикетку, де зазначено прізвище 
та ініціали хворого, назва дослідження "Добовий діурез", номер палати 
і дату дослідження. Банку ставлять на підлозі або низькій поличці в 
туалетній кімнаті. Хворого попереджують, що після кожного сечовипу-
скання (у судно чи баночку об'ємом 0,5 л) сечу слід злити у зазначену 
прізвищем хворого посудину. Якщо хворий лежачий, то медична сестра 
попереджає про це санітарку. Збір сечі проводять протягом доби. У 6 год 
ранку хворому пропонують помочитися і цю сечу виливають в унітаз. 
Всі наступні порції сечі зливають у приготований посуд. Останньою 
порцією сечі в добовому діурезі є сеча, виділена хворим о 6 годині ран-
ку наступного дня. Після цього медична сестра, використовуючи мір-
ний циліндр, визначає кількість виділеної за добу сечі і записує цифро-
ві показники в індивідуальному температурному листку під датою ми-
нулої доби. Банку споліскують, на етикетці зазначають наступну дату, 
і продовжують за призначенням лікаря контролювати добову кількість 
виділеної сечі. 

Добова кількість сечі у здорової людини дорівнює 1200-1500 мл. Добо-
вий діурез здорової людини залежить від багатьох причин, але найбіль-
ше на його величину впливає кількість випитої рідини. Добовий діурез 
повинен складати не менше 75-80 % усієї води, що надійшла в організм. 
Решта рідини виділяється через шкіру, легені, кишечник. Діурез вважа-
ють позитивним, якщо кількість виділеної сечі більша, ніж кількість 
випитої рідини (таке явище може спостерігатися при призначенні сечо-
гінних засобів). Якщо хворий упродовж доби виділяє сечі менше, ніж 
вживає рідини, то говорять про негативний (від'ємний) водний баланс, 
що може бути ознакою затримки рідини в організмі. Слід пам'ятати, що  
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зменшення кількості виділюваної сечі може спостерігатись при рясному 
потовиділенні, при повторних блюванні чи проносі. 

Стан водного балансу можна контролювати також зважуванням хво-
рого: немотивоване збільшення маси тіла може бути ознакою затримки 
рідини. 

У здорової людини вдень нирки виділяють сечі більше, ніж вночі. 
При серцевій недостатності та захворюваннях нирок кількість сечі, що 
виділяється вночі, може перевищувати кількість сечі, виділеної вдень — 
це називається ніктурією. 

Одним із найдоступніших і широкопоширеним методом інструмен-
тального обстеження серця є електрокардіографія (ЕКГ). Метод є обо-
в'язковим для кожного пацієнта, старше 35 років, що звертається за 
медичною допомогою, незалежно від характеру патології. Електрокар-
діограму реєструють усім хворим з болем в ділянці серця, при підви-
щенні артеріального тиску. Хоча реєстрація ЕКГ не відноситься до ма-
ніпуляцій догляду, однак в сучасних умовах ЕКГ реєструють не тільки 
в кабінеті функціональної діагностики (де її реєстрацією займаються 
спеціально підготовлені медичні сестри), але і у приймальному чи зага-
льнотерапевтичному відділеннях. Діагностичні можливості методу, по-
треба в ньому при багатьох ургентних станах вимагають, щоб медична 
сестра вміла провести це діагностичне дослідження.  

Електрокардіографія — метод графічної реєстрації електричних 
явищ, що виникають у серці при його діяльності. Біоструми серця ре-
єструють за допомогою електрокардіографів у вигляді кривої — елект-
рокардіограми (ЕКГ). Коливання різниці потенціалів, що виникають при 
збудженні серцевого м'яза, сприймаються електродами, розміщеними 
на тілі обстежуваного, і подаються на вхід електрокардіографа. Ця мала 
напруга проходить через систему катодних ламп, завдяки чому її вели-
чина зростає у 600-700 разів. Оскільки величина і напрям електрорушій-
ної сили протягом серцевого циклу весь час змінюються, то і реєстра-
ція відбувається у вигляді кривої. Останніми роками використовують 
чорнильні прилади, в яких коливання гальванометра реєструється спе-
ціальним пером на папері, і апарати з тепловим записом. В останніх 
використовують папір темного кольору, на який нанесений парафіново-
крейдовий шар блідо-сірого кольору. Запис здійснюється нагрітим 
пером, під яким шар парафіну розплавляється, а відтак оголюється 
кольорова основа паперу у вигляді кривої ЕКГ. Рух стрічки для реєстра-
ції ЕКГ найчастіше здійснюється зі швидкістю 50 мм/с. Знаючи швид-
кість руху стрічки, можна розрахувати тривалість елементів ЕКГ. Якщо 
вона зареєстрована при звичайній швидкості (50мм/с), то 1 мм кривої 
буде відповідати 0,02 с. Для зручності розрахунків реєстрація ЕКГ здій-
снюється на міліметровому папері. Чутливість гальванометра підбира- 
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ють із розрахунку, щоб напруга в 1 мВ викликала відхилення реєстру-
ючого приладу на 1 см. 

Залежно від кількості каналів, на яких можна реєструвати одноча-
сно ЕКГ, розрізняють одноканальні і багатоканальні (дво-, три-, чоти-
риканальні) електрокардіографи. Одноканальні електрокардіографи ("Са-
лют", "Фотон") є портативними і можуть використовуватись при обсте-
женні пацієнта лікарем швидкої допомоги чи сімейним лікарем. 
Багатоканальні електрокардіографи призначені для роботи в стаціонар-
них умовах кабінетів функціональної діагностики, діагностичних чи кар-
діологічних центрів. 

Пацієнт перед записом електрокардіограми роздягається до пояса, 
панчохи і шкарпетки спускають до щиколоток, знімають годинник і 
прикраси. В приміщенні повинно бути тепло і світло. Розміри кушетки 
дають пацієнтові змогу розслабитися під час запису. Руки обстежувано-
го вільно лежать вздовж тулуба, ноги випрямлені, ступні злегка розве-
дені. Пацієнтові пояснюють безболісність і нешкідливість обстеження. 

Електроди для кінцівок накладають на внутрішню поверхню перед-
пліччя над зап'ястям і на внутрішній бік гомілки над щиколоткою. Для 
поліпшення контакту між шкірою і електродами використовують гідро-
фільні прокладки з 3-4 шарів марлі або фільтрувального паперу, попе-
редньо змочених у теплому 3-5 % розчині кухонної солі чи в 0,9 % 
розчині хлориду натрію і відтиснутих. Величина прокладок повинна бути 
більшою від робочої поверхні електродів. Рекомендують місця накладан-
ня електродів протерти сухим фільтрувальним папером, а потім тампо-
ном, змоченим у спирті чи використовуваному розчині. Електроди на 
кінцівках закріплюються гумовими ремінцями. При накладанні грудного 
електрода натискають на гумову грушу, витісняючи з неї повітря, а 
потім, приклавши до тіла, відпускають її. Шкіра втягується, внаслідок 
чого утворюється рівномірний контакт з поверхнею електрода. До на-
кладених електродів приєднують штирі кабеля відведення з різнокольо-
ровими проводами у такій послідовності: до правої верхньої кінцівки — 
червоний, до лівої — жовтий, до лівої нижньої кінцівки — зелений, до 
правої — чорний, до грудної клітки — білий. Після накладання елект-
родів і приєднання до них кабелів відведення починають реєстрацію 
електрокардіограми. Регулятор відведень фіксують в положенні 1, від-
пускають кнопку УСП і встановлюють необхідну швидкість руху папе-
рової стрічки. Натискають на кнопку "Запис" і записують необхідну кі-
лькість серцевих циклів (5-6). 

Реєстрація інших відведень відбувається аналогічно. При реєстрації 
ЕКГ у грудних відведеннях обов'язково потрібно виключати запис перед 
перенесенням грудного електрода з однієї позиції на іншу. Зміну масшта-
бу запису в разі необхідності проводять натисканням кнопки 2:1 чи 1:2. 
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Під час реєстрації ЕКГ не слід торкатися до кабелів відведень і 
електродів. Після запису всіх відведень регулятор відведень встановлю-
ють у положенні К, виключають стрічкопротяжний механізм, кнопки 
на лицевій панелі підсилення встановлюють у вихідному положенні. Від-
ривають використану стрічку і роблять на ній необхідні позначення (па-
спортні дані хворого, відведення). Від'єднують кабель відведень і обере-
жно знімають електроди. Для зняття грудного електрода необхідно сти-
снути грушу, і електрод сам відпаде від шкіри. Місця накладання 
електродів протирають марлею або паперовими серветками.  

Найважливішими ознаками, що вказують на захворювання серцево-
судинної системи, є почащення скорочень серця і порушення ритму 
серцевої діяльності, біль у ділянці серця, задишка, набряки.  

Відчуття підсиленого серцебиття може бути першою ознакою міо-
кардиту або серцевої недостатності. Іноді воно виникає у практично 
здорових людей з нестійкою вегетативною регуляцією. В таких випад-
ках ефективними є препарати кореня валеріани, раціональна фізкуль-
тура. 

Хворий може скаржитися на відчуття "завмирання" серця, рапто-
вого "перевертання" його, що є суб'єктивним сприйняттям екстрасис-
толії і потребує додаткового обстеження. 

Важливе значення має своєчасне розпізнання нападу стенокардії, 
що виникає внаслідок ішемії міокарда на фоні спазму чи атеросклерозу 
вінцевих артерій. Однак, оцінюючи скарги хворого на біль в лівій поло-
вині грудної клітки, необхідно пам'ятати, що больові відчуття в цій 
ділянці не завжди пов'язані із захворюванням серцево-судинної систе-
ми. Вони спостерігаються при ураженні плеври, міжреберній невралгії, 
міозиті, остеохондрозі хребта, захворюваннях стравоходу.  

Набряки з'являються на нижніх кінцівках під кінець дня, а до ран-
ку зникають. Згодом нічного відпочинку стає недостатньо і вони зали-
шаються після сну. Якщо хворий лежачий, то набряки слід шукати в 
ділянці крижів, сідниць. Візуально визначається гладенька блискуча 
шкіра, зміна конфігурації (зникають заглибини) у нижній частині гомі-
лок. При натискуванні пучками 2-3 пальців на передню поверхню вели-
когомілкової кістки чи на крижову кістку при наявності набряків після 
віднімання пальців залишаються ямки, які зникають через 1-2 хвилини. 
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2.7. МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ КРОВООБІГУ. 

НАЙПРОСТІШІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ 

Фізичні методи є провідними в комплексному лікуванні хворих із 

захворюваннями органів кровообігу, травлення, нервової системи та кі-
стково-м'язового апарату. Застосування фізичних лікувальних факто -
рів особливо ефективне для профілактики і лікування початкових форм 

професійних захворювань, що виникають у робітників при систематич-
ному впливі виробничого пилу, вібрації, шуму, при функціональних 

перевантаженнях нервово-м'язового апарату, а також при явищах уль-
трафіолетової недостатності. 

Основними фізичними методами лікування, що застосовуються в 

стаціонарах і в поліклініці, є тепло-, водо- і світлолікування, інгаляції. 

Більшість із цих методів впливають на шкіру, змінюючи обмінні проце-
си не тільки у шкірі, але і в глибоко і віддалено розміщених органах і 

в цілому організмі. Підсилення кровообігу у тканинах і органах під дією 

тепла пришвидшує розсмоктування запальних процесів, зменшує спаз-
ми, заспокоює больові відчуття. Холод на місці його прикладання спри-
чиняє звуження дрібних судин (тому це сприяє зупинці кровотечі). У 

зоні дії холоду зменшується кровообіг, знижується чутливість нервових 

рецепторів. Завдяки цьому холод також має протизапальну дію і змен-
шує больові відчуття. 

Найчастіше процедури простої фізіотерапії входять в комплекс ліку-
вання і виконуються медичними сестрами як призначення лікаря. Однак 

можуть виникнути ситуації, коли у зв'язку із змінами у стані хворого, 

появою нових ознак (біль в ділянці серця, підвищення артеріального ти-
ску) медична сестра може і зобов'язана прийняти самостійне рішення 

про проведення тієї чи іншої процедури на етапі долікарської допомоги. 

Іноді медична сестра мусить відмовитись від проведення призначеної лі-
карем процедури (постановка банок при кровохарканні). За деяких обста-
вин слід навчити родичів хворого методиці проведення призначених фізі-
отерапевтичних процедур. Тому середній медичний персонал мусить орі-
єнтуватися в проблемах, які можуть виникати при виконанні найпростіших 

фізіотерапевтичних маніпуляцій. Хворого слід поінформувати про очіку-
вану дію призначеної процедури. Якщо процедуру застосовували у ліку-
ванні хворого раніше, то слід деталізувати індивідуальну реакцію хворо-
го на цю процедуру. За умови, що процедура виконується вперше, слід 

ретельно стежити за хворим і контролювати його суб'єктивні відчуття та 

прояви зміни функції серцево-судинної системи, органів дихання тощо. 
Медичні банки — невеликі колбоподібні склянки місткістю 30-60 мл з 

гладенькими потовщеними вінцями і широким круглим дном. Викликають 

тимчасову гіперемію шкіри шляхом створення зниженого тиску повітря  
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на відповідних ділянках тіла. Справляючи рефлекторний вплив на крово-
постачання тканин і органів, банки поліпшують процеси розсмоктування 
при запаленні; крім того, їм властива відтяжна і знеболювальна дії. Бан-
ки ставлять на грудну клітку, за винятком ділянки серця, і на попереко-
ву ділянку. Не можна ставити банки на хребет, груднину, ділянку серця 
і на молочні залози у жінок. Для виконання процедури у коробку склада-
ють 10-20 попередньо вимитих гарячою водою і перевірених на цілість 
банок, місткість з етиловим спиртом, вазелін, вату, сірники і металевий 
стрижень. Хворого вкладають на ліжко або кушетку, оголюють ділянку, 
на яку будуть ставити банки, і змащують її вазеліном. Коробку з банками 
ставлять біля ліжка хворого. На металевий стрижень щільно намотують 
шматок вати, змочують її спиртом (надлишки відтискають) і підпалюють. 
Лівою рукою беруть банку і тримають її неподалік від тіла хворого. Пра-
вою рукою на декілька секунд вводять в банку палаючий ватний тампон, 
після чого швидко приставляють її до тіла хворого. Внаслідок створення 
у банці розрідженого простору в неї втягується шкіра, і банка щільно 
прилягає до тіла (рис. 2.70). Звичайно ставлять 10-20 банок на 15-20 хв. 
Хворого треба добре вкрити. Під банкою утворюється крововилив. Для 
того, щоб безболісно зняти банку, треба однією рукою відхилити її вбік,  

а пальцями другої руки притис-
нути шкіру біля краю банки з 
протилежного боку. Після про-
цедури шкіру витирають від ва-
зеліну, хворого тепло вкривають 
на 20-30 хв. 

У зв'язку з тим, що при 
накладанні банок утворюються 
крововиливи, з яких у судини 
всмоктуються продукти розпаду 
крові, це може спричинити 
автосенсибілізацію, що є небез-
печним, особливо для молодих 
жінок. Тому ця лікувальна про-
цедура використовується все 
рідше. 

Протипоказання: туберку-
льоз легень, кахексія, лихоманка, 

підвищена кровоточивість, 
кровохаркання, злоякісні пух-
лини, гнійні захворювання легень, 
психічне збудження хворого, 
судоми. 
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Рис. 2.70. Накладання медичних банок: 
а) лоток з необхідними матеріалами: 1 - банка, 

2 - посуд з вазеліновою олією, 3 - спирт, 4 - 
затискач з ватою; б) змащування шкіри вазе-
ліновою олією; в) введення палаючого тампона в ме-
дичну банку; г) зняття банок. 



Гірчиг^я. Медичне застосування гірчиці базується на здатності ефірної 
гірчичної олії подразнювати шкіру і розширювати її кровоносні судини. 
Використовують як відтяжний, протизапальний та як засіб рефлексотера-
пії. Науковими дослідженнями встановлено позитивний вплив гірчичників 
на продукцію інтерферону, що пояснює їх протизапальну дію. Гірчичники 
фабричного виготовлення мають специфічний запах, не обсипаються. Тер-
мін їх придатності 9-12 місяців. Ставити гірчичники можна на всі ділянки 
тіла: при підвищенні тиску на потилицю, при болю в ділянці серця — в I-
II міжребер'ї зліва і на ліве плече, при запаленні легень — між лопатками 
і нижче лопаток, при болю в суглобах і м'язах на болісні місця. Перед 
використанням гірчичник змочують в теплій воді на декілька секунд (тем-
пература її не повинна перевищувати 35 °С), струшують і прикладають до 
шкіри гірчицею на 10-15 хв (рис. 2.71). При підвищенні чутливості шкіри під 
гірчичник підкладають змочений цигарковий (не газетний) папір. На гірчи-
чники кладуть рушник. Після закінчення процедури гірчичники знімають, 
шкіру обмивають теплою водою і витирають насухо. 

Промисловість випускає гірчичники, які складаються із малих пакетів 
3 гірчицею, з'єднаних у паперову стрічку. Ножицями відрізають гірчичник 
необхідного розміру і форми, який може мати 4-6-8 гнізд з порошком 
гірчиці. Паперову стрічку з пакетами струшують для рівномірного розподі 
лу порошку. Не змінюючи 
положення, опускають на 
декілька секунд в 
теплу воду і накладають порис 
тим боком паперу на шкіру,  
прикривши зверху рушником. 
Термін процедури від ЗО хв до 
4 год, при цьому можна зміню 
вати розміщення гірчичника. 
Відсутність сильного паління 
дозволяє проводити тривалі  
процедури цими гірчичниками 
особам з чутливою шкірою, лі 
тнім людям і дітям. 

Спосіб приготування гірчи-
чників у домашніх умовах. До 1 
столової ложки гірчичного по-
рошку додають 1 столову ложку 
пшеничного борошна і, повільно 
розмішуючи, підливають гарячу 
воду (45-50 °С) до отримання 
однорідної кашоподібної маси. Ця 
маса повинна постояти ЗО хв до 
утворення ефірно-гір- 
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Рис. 2.71. Техніка накладання гірчичників:  
а) змочування гірчичників водою; 
б) накладання їх на тіло; 
в) вкривання гірчичників рушником. 



чичної олії. Потім її наносять на подвійний шар марлі потрібних розмірів, 
накривають зверху другим шаром марлі і накладають на шкіру. Ці гірчич-
ники діють значно сильніше від фабричних, тому знімати їх слід швидше. 
Гірчичні обгортання: 1 столову ложку гірчиці розводять в 0,5 л води, 
розмішують. Одержаною масою змочують великий шматок тканини (ру-
шник, серветка), добре відтискають і обгортають відповідну ділянку 
тіла. Зверху накладають поліетиленову плівку, простирадло або ковд-
ру. Тривалість процедури 5-15 хв. 

При респіраторних інфекціях призначають гірчичні ванни для ніг.  
Для їх приготування беруть 50 г сухої гір-
чиці на відро теплої води. Тривалість ванни 
20-30 хв. Після процедури ноги споліскують 
теплою водою, витирають насухо, хворого 
вкладають в ліжко. Суху гірчицю можна 
також насипати в шкарпетки, що 
спричиняє м'яке подразнення шкіри стіп. 
Протипоказаннями до застосування 
гірчичників є підвищена чутливість до гір-
чиці, захворювання шкіри, лихоманка 
(вище 38 °С), легенева кровотеча, злоякісні 
новоутворення. 

Компреси бувають загальні і місцеві. До 
загальних компресів належать вологі за-
кутування. Місцеві компреси можуть бути 
зігрівальними, холодними і гарячими. 

Зігрівальний компрес викликає тривале 
розширення шкірних і глибоко розміщених 
кровоносних судин, що призводить до по-
силення кровообігу, сприяє розсмоктуванню 
запального інфільтрату і зменшенню болю. 
Зігрівальний компрес складається з трьох 
шарів: І — шматка чистої щільної, але м'якої і 
гігроскопічної тканини (лляне або бавовняне 
полотно), змоченої в рідині кімнатної 
температури і добре відтиснутої; II — кле-
йонки або вощаного паперу; III — негігрос-
копічної вати. Кожний наступний шар повинен 
бути на 2 см ширшим від попереднього. 
Приготовлений компрес акуратно прикла-
дають до ділянки тіла таким чином, щоб во-
логий шар щільно прилягав до шкіри, а інші з 
надлишком прикривали його (рис. 2.72). 
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Рис. 2.72. Техніка накладання 
зігрівального компресу: а) необ-
хідні матеріали: 1 - змочена в рідині 

тканина; 2 - клейонка або вощений 

папір; 3 - негігроскопічна вата; б) на-
кладання компресу; в) фіксація комп-
ресу бинтом. 



Потім компрес прибинтовують і закріплюють пов'язку теплою вовняною 
хусткою чи шарфом. Тривалість використання компресу 6-8 год. Щоб 
зменшити подразнення шкіри, місце прикладання компресу при його 
заміні ретельно протирають теплою водою, етиловим спиртом, обсушу-
ють м'яким рушником і роблять перерву на 2 год. 

Для компресу використовують теплу воду, слабкий розчин оцту (1 
чайна ложка на 0,5 л води), одеколон, горілку чи етиловий спирт, роз-
ведений водою (1:2). При появі висипань шкіру присипають тальком. Якщо 
після накладання компресу хворий відчуває охолодження тіла, це свід-
чить, що клейонка або вата не повністю закриває тканину або компрес 
погано прибинтований. Зі зігрівальним компресом на великій поверхні 
хворі повинні лежати. Горілчані і особливо спиртові компреси швидко 
висихають, тому їх слід міняти частіше. 

Компреси протипоказані при гнійничкових захворюваннях шкіри, 
порушенні її цілості. 

Місцевий зігрівальний ефект можна отримати і за допомогою грілки. 
При її застосуванні відбувається розслаблення гладеньких м'язів, що 
веде до зменшення спастичного болю. Болезаспокійливий ефект грілки 
використовують при виразковій хворобі, печінковій чи нирковій коліках. 
Грілку не можна призначати при болю в животі, причина якого не 
з'ясована, злоякісних пухлинах, в першу добу після травми, зовнішній 
і внутрішній кровотечах, розладах шкірної чутливості. Грілку викорис-
товують для місцевого поліпшення кровообігу, що сприяє розсмокту-
ванню запальних процесів, а також з метою зігрівання тіла і як знебо-
лювальний засіб при спастичному болю. 

Гумову грілку об'ємом 1-1,5 л заповнюють гарячою водою на 3/4, 
потім, стиснувши її біля шийки, випускають повітря і щільно загвинчу-
ють пробку. Грілку витирають рушником, перевертають пробкою дони-
зу для перевірки герметичності, обгортають пелюшкою чи рушником і 
прикладають до тіла хворого (рис. 2.73). Дуже гарячу грілку кладуть 
спочатку на простирадло чи ковдру. Тримають її до вистигання. Слід 
виявляти обережність при використанні грілки у хворих з розладом сві-
домості чи втратою шкірної чутливості. У таких хворих необхідно конт-
ролювати ступінь нагрівання шкіри. Замість водяної грілки можна за-
стосовувати електричну, ступінь нагрівання якої регулюється реоста-
том. Користуватися нею потрібно з перервами. 

Гарячий парафін глибоко прогріває шкіру і підлеглі тканини, діє як 
протизапальний та розсмоктувальний засіб. Півкілограма твердого па-
рафіну кладуть у чисту суху металеву каструлю і розігрівають на водя-
ній бані. Парафін плавиться при 55 °С, але його нагрівають до 60 °С. 
Потім на ділянку шкіри, попередньо обмиту теплою водою з милом і 
старанно обсушену рушником, плоским малярним пензлем накладають  
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Рис. 2.73. Техніка підготовки грілки: а) заповнення грілки водою; б) витиснення 
повітря з грілки; в) перевірка герметичності грілки. 

рідкий парафін до одержання шару завтовшки 1-2 см. Зверху наклада-
ють клейонку, а потім закутують шерстяною тканиною (рис. 2.74). Три-
мають на шкірі до вистигання (30-160 хв). Парафін можна накладати 

через день, а при відсутності подразнення шкіри і щодня. Для дії на 

кисть чи стопу використовують парафінові ванни. На уражену ділянку 

пензлем нашаровують парафін товщиною 1,5-2 см. Після цього кисть чи 

стопу занурюють у ванночку з парафіном і обгортають ковдрою. Попере-
дньо нанесений шар попереджує опіки. Тривалість процедури до 90 хв. 

Місцеву зігрівальну дію мають припарки. їх 

призначають у разі тривалого запального 

інфільтрату, гематом, при радикуліті. Для при- 
,        jr-- njy  * у парок 

використовують нагріті у ду- 
/     s/fj?\$«~?. -—ч.    JP ховці або на 

підносі пісок, льон, 
* //*Жг //      ,<f   ^L висівки чи овес, які пересипають у 

спеціальний полотняний мішечок, 

який зашивають або туго перев'я-
зують і прикладають до хворого 

місця. Щоб сповільнити його висти-
гання після прикладання до тіла, 

припарку прикривають клейонкою, а 

потім ковдрою. Протипоказання такі 

самі, як для грілки. 
Гарячі компреси. Щільну тка- 

„ „ , , „ , .           ...............  .       нину змочують у гарячій воді (50- 
Рис. 2.74. Парафіновані аплікації на колін- / J 

J      r «   v 
НИЙ суглоб. 60 °С), відтискають і прикладають 
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до тіла. Зверху накладають клейонку і товсту (краще вовняну) тканину. 

Замість тканини можна покласти на клейонку грілку.  
Холодні компреси (примочки) кладуть при забої, травмі, кровотечі. 

Вони викликають місцеве охолодження і звуження кровоносних судин, 

зменшення кровонаповнення і болю. Для примочки беруть шматок марлі 

чи полотна, складеного в декілька шарів. Його змочують холодною во-
дою, надлишок її відтискають і накладають примочку на потрібне місце 

на 2-3 хв, після чого замінюють новою. 
Для тривалішого місцевого 

охолодження зручніше користува-
тися міхуром з льодом. Це плоский 

гумовий мішок, що заповнюється 

шматочками льоду (рис. 2.75). Міхур 

з льодом застосовують при 
внутрішніх кровотечах, при ма- —■ ------ г" 
ренні на тлі гарячки, у початковій    Рис. 2.75. Міхур для льоду. 

стадії деяких гострих захворювань 
органів черевної порожнини. Враховуючи, що міхур з льодом дає біль-
ше охолодження, ніж холодний компрес, його доцільно не прикладати 

до тіла, а підвішувати (над головою, животом), роблячи через кожні 

півгодини перерву на 10 хв. 
Близькі за дією до компресів вологовисихаючі пов'язки, що викори-

стовуються при екземах, ексудативному нейродерміті. Марлю, складену 

в 10-15 шарів, змочують у розчині ліків, відтискають і накладають на 

шкіру. На неї кладуть компресний папір дещо більших розмірів і 

прибинтовують. Міняють пов'язку в міру висихання через 4-6 год, при-
сохлу пов'язку відмочують тим самим розчином.  

Ггрудотерапія — використання п'явок з лікувальною метою. їх за-
стосовують при церебральній формі гіпертонічної хвороби, передінсу-
льтних станах, місцевому застої крові, при застійній печінці, тромбо-
флебітах. Зберігають п'явки у річковій чи джерельній воді у банках, 

прикритих марлею, щоб забезпечити доступ повітря. Воду міняють що-
дня, банку тримають на вікні при температурі 10-15 °С. До використан-
ня придатні здорові голодні п'явки, що швидко рухаються у воді. В'ялі 

рухи, ущільнення і клейка поверхня свідчать про хворобливий стан і 

непридатність п'явки. 
Місця прикладання п'явок: ділянка за вухами, зліва від груднини, 

праве підребер'я, нижні кінцівки. За вухами п'явки ставлять, відступи-
вши 1 см від вушної раковини; на ділянку серця — у третьому-п'ятому 

міжребер'ях на 1 см вліво від краю груднини; при застійній печінці — 
вздовж реберного краю; при геморої — на ділянку куприка і навколо 

анального отвору (рис. 2.76 а). 

247 

 



Для процедури готують: стери-
льний лоток, пінцет, перекис водню, 
підсолену воду, розчин глюкози, 
пробірки, мензурку,  стерильні 
тампони, серветки, пе-
рев'язувальний матеріал. Шкіру на 
місці прикладання п'явок миють, 
витирають насухо. П'явки краще 
присмоктуються до теплої шкіри, 
змоченої солодкою водою. П'явку 
дістають пінцетом і вміщують у 
пробірку чи мензурку хвостовим 
кінцем вниз, а головним — до від-
критого краю. Потім прикладають 
пробірку до шкіри хворого і чека-
ють, поки п'явка присмокчеться 
(про що свідчать ундулюючі рухи 
біля її головного кінця) (рис. 2.76 б). 
Тоді пробірку прибирають, а під 
п'явку підкладають шматок марлі, 
щоб не прикріпилася задня при-
соска. П'явка тримається 30-60 хв і 
сама відпадає. Для активації п'явки 
вздовж її тіла проводять змоченою у 
теплій воді ватою. Якщо п'явку 

треба зняти, то шкіру хворого 
змочують підсоленою водою. Кожна 
п'явка висмоктує 2-10 мл крові, а ще 

10-40 мл може витекти з місця укусу. На місця укусів накладають суху 
стерильну пов'язку. Призначають по 4-8 п'явок на сеанс. Сеанси 
повторюють 2-4 рази через 2-3 дні. 

Протипоказання: кровоточивість, анемія, хвороби шкіри, септичні і 
алергічні стани. 

При порушенні правил асептики можуть з'явитися місцеві усклад-
нення: свербіння шкіри навколо ранки чи нагноєння. Для зменшення 
свербіння шкіру навколо ранки змащують сумішшю нашатирного спирту 
і вазелінової олії у рівних частинах. Якщо через 2-3 дні після укусу 
п'явки ранки кровоточать і стисна пов'язка не допомагає, то можна їх 
припекти кришталиками калію перманганату.  

П'явок використовують лише один раз. Після процедури їх знищу-
ють (кладуть у солону воду або розчин формаліну).  

248 

 
Рис. 2.76. Прудотерапія: 
а) місця накладання п'явок; б) техніка накла-
дання. 



Водолікування (гідротерапія) — використання води з лікувальною і 

профілактичною метою. Розрізняють: власне водолікування і бальнеотера-
пію — застосування природних та штучно виготовлених мінеральних вод. 

При водолікуванні поруч з температурою важливе значення має ме-
ханічна дія — тиск води, її рух. Процедури з холодною водою (до 20 °С) 

спричиняють загальнотонізуючу дію, стимулюють діяльність нервової і 

серцево-судинної систем, підвищують обмін речовин. Процедури з теп-
лою водою (37-39 °С) мають заспокійливу дію, їх призначають при хроні-
чних запальних захворюваннях, особливо опорно-рухового апарату, роз-
ладах водно-сольового і жирового обмінів. Процедури з гарячою водою 

(вище 39 °С) мають потогінну дію і підвищують обмін речовин організму. 
Дозуючи водолікувальні процедури, слід враховувати не тільки ха-

рактер подразника, але й реакцію на нього хворого. При слабкій і ско-
роминущій реакції процедури можна призначати щоденно, при більш 

вираженій — через день. Курс лікування від 12 до ЗО процедур. До 

водолікувальних процедур відносяться: ванни, душ, кишкові проми-
вання, купання, обливання, обмивання, обтирання, закутування.  

Протипоказання до водолікування: виражений атеросклероз, гіпер-
тонічна хвороба III ст., інфекційні захворювання, активні форми тубер-
кульозу, злоякісні пухлини, підвищена кровоточивість, захворювання 

кровотворних органів, деякі захворювання шкіри.  
Ванни можуть бути загальними (у воду занурюють все тіло) і місце-

вими — у воду занурюють частини тіла. Напівванни — вода покриває 

нижню частину тіла до пояса; сидячі ванни — вода покриває лише 

ділянку таза, нижню частину живота, верхню частину стегон без зану-
рення у ванну ніг. Залежно від температури ванни діляться на холодні 

(нижче 20 °С), прохолодні (до ЗО °С), індиферентні (34-36 °С), теплі (37-
39 °С), гарячі (вище 39 °С). За хімічним складом ванни можуть бути 

прісними, ароматичними, мінеральними, газовими.  
Перед відпуском процедури медична сестра перевіряє готовність 

приміщення і самої ванни до її проведення. Температура у ванному при-
міщенні має бути не нижче 25 °С, слід остерігатися протягів. Санітарка 

миє ванну губкою з милом і гарячою водою, потім споліскує дезінфецій-
ним розчином (0,5 % освітленим розчином хлорного вапна), а перед 

наповненням ванни обмиває її гарячою водою. Хворий сідає у ванну та-
ким чином, щоб спиною спиратись на спинку ванни, а ногами впиратися 

у протилежну стінку: у разі необхідності під ноги кладуть опорний щи-
ток або спеціальне пристосування. В шафці невідкладної допомоги по-
трібно мати набір ліків для надання невідкладної допомоги при погір-
шенні стану хворого. Під час процедури медична сестра слідкує за зага-
льним станом хворого, кольором шкіри,. властивостями пульсу (див. 

"Гігієна хворого"). 
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Прісні ванни готують із водопровідної води. Фізіологічна дія пов'яза-
на з температурою води і гідростатичним ефектом. Прохолодні ванни 
стимулюють обмін речовин, при цьому підвищується споживання кис-
ню і зростає мобілізація жиру для підтримання внутрішнього енергети-
чного балансу. Призначають їх при ожирінні. Ванни з індиферентною 
температурою мають тонізуючу дію, якщо їх приймають впродовж 10-
15 хв; збільшення тривалості процедури — заспокоює хворого (призна-
чають при функціональних розладах нервової системи).  

Гірчичні ванни призначають як відволікаючий засіб при катарі вер-
хніх дихальних шляхів, бронхіті. Для цього 100-300 г сухої гірчиці роз-
чиняють у 10 л води при 38-40 °С. Отриманий розчин виливають у ван-
ну, наповнену прісною водою необхідної температури, і добре розмішу-
ють. Загальну гірчичну ванну проводять при температурі води 36-38 °С 
протягом 5-7 хв, а місцеву (для ніг) — 39-40 °С 10-15 хв. Після ванни 
хворого обливають теплою водою, витирають простирадлом чи рушни-
ком, тепло закутують і вкладають на кушетку на 30-40 хв. Гірчичні 
ванни роблять на ніч. Протипоказанням є захворювання шкіри.  

Йодобромнг ванни спричиняють протисклеротичну дію, знижують то-
нус кровоносних судин (гіпотензивна дія), нормалізують функції нервової 
системи, покращують мозковий і вінцевий кровообіг, мають протизапаль-
ну дію. Призначають при нервово-психічному перенапруженні, атероскле-
ротичних змінах вінцевих і мозкових судин, гіпертонічній хворобі І-ІІ ст., 
захворюваннях опорно-рухового апарату, жіночих статевих органів, шкіри. 
На ванну об'ємом 200 л потрібно взяти 10 г натрію йодиду і 25 г калію 
броміду. Рекомендують приготувати розчин для декількох ванн і зберіга-
ти його в темній склянці. Для цього в мірний посуд насипають 100 г на-
трію йодиду і 250 г калію броміду та доливають воду до 1 л. На ванну 
беруть 2 кг кухонної або морської солі і 100 мл приготованого розчину. 
Ванна може бути індиферентною або теплою, тривалість процедури 10-
15 хв; призначають через день, курс лікування 12-15 процедур. 

Кисневі ванни. Розчинений у воді кисень попадає в організм через 
шкіру і через легені, покращує окисно-відновні процеси в органах і тка-
нинах організму, сприяє зменшенню явищ гіпоксії. Призначають при 
гіпертонічній хворобі І-ІІ ст., ішемічній хворобі серця, функціональних 
розладах нервової системи. 

Кисневу ванну можна приготувати фізичним і хімічним методами. При 
фізичному методі використовують кисень, що надходить з балона через 
редуктор в апарат насичення (АН-8, АН-9). Воду насичують під тиском 
148-245 кПа (1,5-2,5 ат. ). Хімічним способом ванну готують за 10 хв до 
процедури. Ванну заповнюють водою, температура якої на 1-2 °С вища 
від призначеної лікарем. На 200 л води беруть 100 г натрію гідрокарбона-
ту, 50 мл 5% розчину міді сульфату (мідного купоросу) і 200 мл техніч- 
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ного пергідролю. Воду старанно перемішують і через 10 хв, коли пухирці 
кисню максимально покриють стінки ванни, поміщають у ванну хворого. 
Другий хімічний спосіб полягає у тому, що у попередньо заповнену ван-
ну додають 200 мл 2, 5 % калію перманганату, перемішують і послідовно 
вводять 40 мл 20 % розчину сірчаної кислоти і 200 мл технічного пергід-
ролю. Воду перемішують, хворий приймає ванну через 10 хв. 

Кисневі ванни призначають через день або щоденно. Температура 
води 33-36 °С. Тривалість процедури 10-15 хв. Курс лікування 10-12 ванн. 

Хлорно-натрієві ванни нормалізують тонус артерій при гіпертоніч-
ній хворобі і нейроциркуляторній дистонії (гіпотонічного типу), мають 
знеболювальну, протизапальну і десенсибілізуючу дії. Під впливом хлор-
но-натрієвих ванн активується протизгортальна система. Призначають 
при захворюванні опорно-рухового апарату, функціональних захворю-
ваннях центральної нервової системи, гіпертонічній хворобі І—II ст., ва-
рикозному розширенні вен, захворюваннях шкіри (нейродерміт, псорі-
аз, склеродермія). На ванну об'ємом 200 л необхідно 5-6 кг солі (озерної 
чи морської). Для розчинення сіль насипають у мішечок і кладуть під 
струмінь гарячої води, поступово розмішуючи. Залежно від функціона-
льного стану серцево-судинної системи ванна може бути індиферент-
ною або теплою. Тривалість процедури 10-20 хв. Частота приймання че-
рез день. Курс лікування 12-15 процедур. 

Шавлійнг ванни призначають як болезаспокійливі при залишкових 
явищах травм периферичних нервів, опорно-рухового апарату, при 
хронічних захворюваннях статевих органів у жінок. їх готують шляхом 
додавання до води рідкого або згущеного конденсату мускатної шавлії. 
У ванну добавляють 8-10 л рідкого або 400 г згущеного конденсату 
шавлії і старанно розмішують. Температура 35-37 °С, тривалість проце-
дури 8-15 хв, курс лікування 12-18 ванн. 

Лікувальні ванни можна приймати в будь-яку пору дня, краще че-
рез 30-40 хв після легкого сніданку, але у разі необхідності можна че-
рез 1-2 год після обіду. Якщо хворий стомлений, він повинен відпочити 
перед прийманням загальної ванни ЗО хв і такий самий час після ванни.  

Лікувальні душі — водолікувальна процедура, при якій на тіло хво-
рого впливають струмені води. Діючими факторами душу є тиск стру-
меня води і термічне подразнення. Короткочасне чергування холодного 
й гарячого душу діє тонізуюче; тривале — знижує збудливість чутли-
вих і рухових нервів. 

Дощовий голчастий душ. Вода проходить через душову сітку, в ко-
жний отвір якої вставлені металічні трубки діаметром 0,5-1 мм, утво-
рюючи паралельні гострі струмені. Температура 38-39 °С, тривалість 
процедури 1-5 хв, тиск 98-147 кПа (1-1,5 атм). Процедуру проводять 
щоденно, курс лікування 12-15 днів. 
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Дуги Шарко — починають з душу віялом (на відстані від пацієнта 3-3,5 м 
під тиском води 3 атм) 2-3 рази. Струмінь спрямовують на спину, потім на 
передню поверхню тіла. Після цього направляють компактний струмінь на 
кожну нижню кінцівку ззаду до поперекової ділянки 2-3 рази, потім стру-
менем обливають спину, руки, бокові і передні відділи грудної клітки. Закін-
чують процедуру обливанням хворого спереду і ззаду струминою віялом. 
При проведенні процедури необхідно пам'ятати про можливі травми стате-
вих органів, молочних залоз, хребта, очних яблук. Струмина під високим 
тиском, спрямована на ліву половину грудної клітки, може спричинити роз-
лади серцевої діяльності. Ослаблений хворий повинен триматися за поручні. 
Тривалість процедури 1-5 хв, температура 35-25 °С, курс 15-25 процедур. 

Циркулярний душ — це система вертикальних трубок, які розміщу-
ються колом навколо хворого. Кожна трубка має багато отворів по всій 
висоті, із яких під тиском виходять струминки води, спрямовані на хворого, 
що стоїть у центрі. Душ починають при температурі 34-36 °С з поступовим 
зниженням її в кінці курсу лікування до 25 °С. Тривалість процедури 2-5 хв, 
процедуру проводять щоденно або через день, на курс 15-20 процедур. 

Обливання використовують як з метою загартування і як лікувальну 
процедуру при функціональних розладах серцево-судинної і нервової сис-
тем. Для обливання потрібно 2-3 відра води, його проводять повільно, три-
маючи відро на рівні плеча хворого, таким чином, щоб вода рівномірно 
стікала по задній і передній поверхнях тіла, потім енергійно розтирають 
зігрітим простирадлом чи рушником. Процедуру проводять щоденно або 
через день по 2-3 хв, поступово знижуючи температуру з 34-35 °С до 22-
20 °С наприкінці курсу лікування, який складається з 16-20 процедур. За-
гальне обливання проводять здоровим людям з метою загартування. 

Місцеві обмивання теплою водою показані ослабленим хворим. В миску 
наливають 3-5 л води призначеної температури, змочують губку чи руш-
ник, відтискають і швидко обмивають оголеного хворого, що сидить на 
табуреті. Процедуру повторюють 2-3 рази, після чого хворого старанно 
розтирають рушником до почервоніння шкіри, закутують у зігріте прос-
тирадло і вкладають у ліжко. Для місцевих обмивань беруть воду темпера-
турою 30-32 °С з наступним зниженням до 20 °С. Процедуру проводять 
щоденно або через день, тривалість її 2-3 хв. Загальна кількість процедур 
15-20. У приміщенні повинно бути тепло (25 °С), слід остерігатися протягів. 

Закутування — ефективний метод лікування хворих з функціона-
льними розладами нервової системи, при безсонні, гіпертонічній хворо-
бі І ст., розладах жирового обміну. Перевагою даного методу є доступ-
ність процедури для будь-якого лікувального закладу.  

На дерев'яній кушетці розстеляють дві вовняні ковдри таким чином, 
щоб їх краї частково накладались один на другий, а вільні краї — звиса-
ли з кушетки. На ковдру кладуть широку поліетиленову плівку, на яку  
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