
вкладають змочене теплою водою простирадло (30-40 °С). Хворий лягає 
так, щоб простирадло було на рівні потилиці. Далі закривають хворого 
спочатку одним кінцем простирадла, потім другим; після цього загорта-
ють його в поліетиленову плівку, а потім — ковдрою з двох боків, част-
ково підгорнувши її під ноги. В ділянці підборіддя підкладають рушник. В 
І фазі (10-15 хв) збільшується тепловіддача, спостерігається короткочас-
не збудження хворого. В II фазі (30-40 хв) спостерігається заспокійлива 
дія, хворий зігрівається і знаходиться в стані теплового комфорту. В III 
фазі тіло хворого перегрівається, підсилюється потовиділення.  

Для підсилення заспокійливої дії простирадло змочують підігрітим 
йодобромним розчином. При приготуванні йодобромного розчину в і л  
води розчиняють 100 г натрію чи калію йодиду і 250 г натрію чи калію 
броміду. Розчин зберігають у посуді з темного скла. На 10 л води, при-
значеної для змочування простирадла, додають 20 мл йодобромного 
розчину і 200 г кухонної чи морської солі. 

Світлолікування — застосування променевої енергії сонця або шту-
чних джерел світла з лікувальною та профілактичною метою. Світло — 
це електромагнітні коливання, які поширюються у вигляді квантів або 
фотонів. Виділяють інфрачервоне випромінювання (ІЧВ), яке має дов-
жину хвилі від 400 мкм до 760 нм, видиме — з довжиною хвилі 760-
400 нм і ультрафіолетове — від 400 до 5 нм. 

У медицині використовують короткохвильову ділянку ІЧВ, яка має 
здатність проникати в тканини організму на глибину 3-5 см. Тканини по-
глинають фізичну енергію інфрачервоних квантів і перетворюють її в те-
плову, яка спричиняє молекулярні зміни, підвищення температури опро-
міненої ділянки, прискорення фізико-хімічних реакцій. Місцево виникає 
судинна реакція — короткочасний спазм з наступним стійким розширен-
ням судин, активною гіперемією і підвищенням місцевого кровопостачан-
ня. Одночасно судинна реакція виникає в органах і тканинах, які нервово-
рефлекторними шляхами зв'язані з ділянкою опромінювання. 

При дії ІЧВ виникає почервоніння шкіри (теплова еритема), яка зни-
кає через 30-60 хв. Лікувальна дія ІЧВ проявляється загоєнням ран та 
виразок, зниженням больової чутливості, розсмоктуванням запального 
інфільтрату, зменшенням м'язового тонусу. Призначають ІЧВ при під-
гострих і хронічних негнійних запальних захворюваннях суглобів, при 
захворюваннях органів дихання, при тривало незагоюваних виразках, 
опіках, відмороженнях. 

З лікувальною метою використовують стаціонарні, пересувні і на-
стільні лампи ІЧВ. Пересувний інфрачервоний опромінювач — це вели-
кий сферичний нікельований рефлектор, що переміщується на штативі 
навколо осі і по висоті. Пацієнт під час процедури лежить або сидить. 
Відстань від опромінювача 35-100 см. Тривалість процедури 15-30 хв. 
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Ультрафіолетове опромінювання (УФО) спричиняє при дії на тка-
нини фотоелектричний ефект, який проявляється почервонінням (ери-
темою) шкіри. Еритема проявляється через 2-6 год, досягає найбільшої 
інтенсивності через 12-24 год. Це сприяє покращенню крово- і лімфо-
обігу у місці впливу, а також рефлекторно у внутрішніх органах, що 
іннервуються відповідним сегментом спинного мозку. У місці еритеми 
зменшуються прояви запалення, знижується больова чутливість. Зага-
льне УФ-опромінення у малих дозах має десенсибілізувальну і імуно-
стимулювальну, бактерицидну і бактеріостатичну дії, підсилює проце-
си регенерації. Призначають загальне УФО для профілактики сонячної 
недостатності, при зниженні опірності організму до простудних захво-
рювань, при астенізації нервової системи. Місцеве УФО застосовують 
при захворюваннях органів дихання, міозиті, радикуліті.  

Джерелом ультрафіолетових променів є газорозрядні лампи (дугова ртутна 
трубчаста лампа). Лампа є кварцовою трубкою з вольфрамовими електрода-
ми. Повітря з трубки викачане, а її порожнина заповнена випарами ртуті і 
невеликою кількістю газу аргону. Після увімкнення лампи в електричну сіт-
ку в парах ртуті виникає дуговий розряд. При проведенні процедури очі 
хворого і персоналу захищають темними захисними окулярами. 

Перед опроміненням визначають біодозу УФО — найменший час 
опромінення, достатный для виникнення еритеми. Для цього користу-
ються біодозиметром І.Ф. Горбачова. Це металева платівка з 6 прямоку-
тними отворами, розміром 25x7 мм кожен. Отвори перекриваються за-
слінкою. При визначенні біодозиметр накладають на ділянку, яку бу-
дуть опромінювати, або на нижню частину живота при загальному 
опромінюванні. Інші ділянки тіла закривають простирадлом. Хворий одягає 
захисні окуляри. Джерело УФО розміщують на відстані 50 см до ділян-
ки з біодозиметром. Через 10 хв після початку горіння лампи послідовно 
відкривають отвори з інтервалом ЗО с, поки не будуть опромінені всі б 
отворів. Через 24 год на шкірі підраховують кількість червоних смужок. 
Це дозволяє визначити час опромінення, необхідний для виникнення 
найслабшого почервоніння шкіри. Оскільки біодозиметр має 6 отворів, 
а час опромінення шкіри над кожним збільшували на ЗО с, то час опро-
мінення шкіри над першим отвором — 3 хв, над другим — 2 хв ЗО с, над 
третім — 2 хв, над четвертим — 1 хв ЗО с, над п'ятим — 1 хв, над 
шостим — ЗО с Якщо наступного дня на шкірі виявлено 5 червоних 
смужок на місці опромінення, то це означає, що найслабша еритема 
виникає при опроміненні протягом 1 хв. Може статися, що при огляді 
ділянки опромінення не знаходять еритеми. Тоді повторюють УФО, збі-
льшуючи час опромінення над кожним з отворів на 15 с. У разі, коли 
наступного дня всі 6 смужок різко червоні, опромінюють іншу ділянку 
шкіри, зменшуючи час опромінення над кожним отвором до  15 с. В 
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лікувальній практиці виникає потреба перерахунку біодози для іншої 
відстані. Для цього користуються формулою Х= (АхВ ) / С , де X — 
розрахункова біодоза з нової відстані, А — встановлена біодоза з відста-
ні 50 см, В — нова відстань, для якої розраховують біодозу, С — від-
стань, з якої була визначена біодоза А.  

Застосовують загальне і місцеве УФО. Загальне УФ-опромінення мо-
жна проводити індивідуально чи в спеціальному приміщенні (фотарії) для 
групи хворих. Під час опромінювання температура повітря повинна бути 
22-25 °С. Опромінювання починають через 10 хв після включення ламп. Всі 
пацієнти мають спеціальні окуляри. Медична сестра слідкує за процедурою 
зі спеціальної кабіни або з-за стола, захищеного світлозахисним склом. 
Процедуру загального опромінення проводять через день. Під час проце-
дури почервоніння шкіри не спостерігається, оскільки починають опромі-
нювання з 1/4 чи 1/2 індивідуально визначеної біодози. Через 2-3 процеду-
ри дозу збільшують вдвічі і до кінця курсу доводять до 2-3 біодоз. 

Для місцевого УФ-опромінення використовують еритемні і гіпер-
еритемні дози. Площа опромінення не повинна перевищувати 600-800 см

2. 
Слід врахувати підвищену чутливість шкіри згинальних поверхней, які 
під час опромінення краще прикрити. Повторно те саме поле опромі-
нюють при зменшенні еритеми. 

Аеротерапія — метод кліматотерапії, який грунтується на впливові 
відкритого повітря без прямого сонячного опромінювання з лікувальною 
і профілактичною метою. Аеротерапія передбачає тривале перебування 
на відкритому повітрі в денний і нічний час (сон) на відкритих верандах, 
балконах, в спеціальних кліматопавільйонах, прогулянки. її лікульний 
вплив пов'язаний з підвищеним кисневим насиченням, ультрафіолето-
вим опромінюванням і холодовим подразненням (при повітряних ваннах), 
що сприяє загартуванню організму. Призначають аеротерапію здоровим 
особам, а також хворим, що перебувають у стадії видужання від хвороб 
серцево-судинної і дихальної систем. Крім цього, цей метод застосовують 
при реабілітації хворих після операцій на серці та легенях. 

Повітряні ванни і напівванни (оголення до пояса) проводять 1-2 рази на 
день на відкритому повітрі в тіні, на верандах, балконах, у приміщенні з 
відкритими вікнами у положенні хворого лежачи, напівлежачи чи сидячи. 
Тривалість ванни і ступінь охолодження дозують за спеціальними табли-
цями. Розрізняють такі повітряні ванни: холодні (температура повітря ста-
новить 0 до +8 °С), помірно холодні (від +9 до +16 °С), прохолодні (від +17 
до +20 °С), індиферентні (від +21 до +22 °С) і теплі (вище +22 °С). 

Оксигенотерапія — використання кисню з лікувальною метою. Для 
інгаляційного введення кисню необхідні балон з киснем і редуктором, 
киснева подушка з гумовою трубкою, краном і мундштуком. Для напов-
нення кисневої подушки знімають мундштук і, відкривши кран, з'єдну- 
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ють гумову трубку з редуктором кисневого балона та повільно відкрива-
ють вентиль редуктора. Після заповнення подушки закривають вентиль 
редуктора і кран подушки, надягають мундштук. Перед інгаляцією кисню 
потрібно переконатися в прохідності дихальних шляхів: відсутності в них 
мокротиння чи блювотних мас. Мундштук протирають спиртом, обгорта-
ють вологою марлею і прикладають до рота хворого. Відкривають кран на 
трубці подушки, кисень під тиском виходить й при вдиху надходить у 
дихальні шляхи. Швидкість надходження його регулюють краном або 
натисканням на кут подушки. Хворі добре переносять подачу 4-5 л кисню 
за 1 хв. Подушки вистачає на 4-7 хв. Зволоження кисню при цьому способі 
недостатнє і хворі скаржаться на сухість слизової оболонки верхніх диха-
льних шляхів. При використанні цього способу інгаляції мають місце зна-
чні втрати кисню, неможливо регулювати його концентрацію.  

Для оксигенотерапії використовують носові катетери або пластикові 
трубки відповідної довжини і діаметра, які приєднують через трійник 
до джерела кисню (киснева подушка, кисневий інгалятор, централізо-
вана система подавання кисню). Катетери попередньо кип'ятять, зма-
щують стерильною вазеліновою олією і вводять через нижній носовий 
хід до задньої стінки глотки. Кисень через апарат Боброва (для зволо-
ження) подають із швидкістю 2-3 л за 1 хв. 

Техніка безпеки при роботі з кисневими балонами. Стиснений газо-
подібний кисень при стиканні з маслами, жирами, нафтою активно з'єд-
нується з ними, викликаючи вибух. Тому не можна користуватися для 
відкручування вентиля тканинами зі слідами фарби, жиру чи мастил. У 
приміщенні, де є кисневі балони, не дозволяється курити, користува-
тись відкритим вогнем. 

Балони зберігають у спеціальних нішах, зафіксувавши їх металеви-
ми ланцюгами. При транспортуванні балонів слід остерігатися поштовхів 
і ударів. Потрапляння струменя кисню на слизову оболонку очей при 
відкритті вентиля балона може спричинити опік і ушкодити зір. У при-
міщенні, де є кисневі балони, повинні бути вогнегасники. 

Інгаляцію кисню можна проводити через маску. Маски бувають мета-
леві або пластикові, вигнуті таким чином, щоб при накладанні на облич-
чя вони закривали рот і ніс. Введення кисню за допомогою маски може 
здійснюватись за відкритою, напівзакритою або закритою системами. При 
відкритій системі маска нещільно прилягає до обличчя, і вдихувана га-
зова суміш — це збагачене киснем (до ЗО %) атмосферне повітря. Видих 
відбувається в оточуюче середовище. При інгаляції кисню за напівзакри-
тим методом лише частина вдихуваної суміші надходить у зовнішнє се-
редовище. Економічного використання кисню досягають включенням в 
систему дихального мішка. З метою запобігання постійному переповнен-
ню мішка він обладнаний клапаном викиду, через який видаляється над- 
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лишковий об'єм дихальних газів. Маску щільно одягають на обличчя, 

фіксуючи її гумовими лямками. Дихання відбувається чистим киснем з 

поверненням у камеру близько 1/3 видихуваного повітря. Кисень при цій 

системі можна не зволожувати. Час від часу дихальну камеру спорожню-
ють від конденсованої вологи. Недоліком цього методу є можливе збіль-
шення концентрації вуглекислоти у суміші, яку вдихають.  

Гіпербарична оксигенація — це лікування киснем під підвищеним 

тиском у спеціальних барокамерах. Метод дає значне збільшення дифузії 

кисню у різні середовища організму. При цьому використовуються 

камери, в яких можливий контроль основних параметрів хворого орга-
нізму за допомогою моніторів, що знаходяться поза камерою. Контакт 

між хворим і обслуговуючим персоналом встановлюється візуально че-
рез прозору стінку, а також по телефону.  

Інтрагастральна оксигенотерапія.  
Крім інгаляційного, використовують також ентеральний спосіб введення 

кисню у шлунок у вигляді кисневої піни. Остання призначається найчастіше 

хворим з надмірною масою тіла разом з редукованою дієтою. Перевагою ме-
тоду є те, що введена в шлунок киснева піна викликає розтягнення шлунка, 

дає відчуття ситості і пригнічує діяльність харчового центру. Повна людина, 

вживаючи піну декілька разів на день, не відчуває голоду. Водночас, різке 

зниження калорійності їжі призводить до мобілізації запасів ендогенного 

жиру і зниження маси тіла. Крім того, кисень, всмоктуючись із шлунково-
кишкового тракту, має позитивний вплив на обмінні процеси в печінці. Хво-
роби серця і печінки, що часто виявляються у людей з надмірною масою 

тіла, є показаннями до такого виду оксигенотерапії. 
Для приготування піни використовують настій шипшини — 200 г 

сухих ягід заливають 1 л окропу і настоюють до кольору міцного чаю. 

Можна використовувати також розбавлені на 1/3 водою фруктові соки, 

збагачені вітаміном С. Як піноутворювач добавляють декілька крапель 

яєчного білка. Стійка піна без додавання яєчного білка (останній може 

бути джерелом інфекції — сальмонельозу) утворюється з концентрова-
ного хлібного квасу, який випускається харчовою промисловістю.  

Для хворих з ожирінням і гіпертонічною хворобою пінять настій ліку-
вальних трав (глоду, болотної сушениці, сечогінного чаю); для хворих із 

супровідними захворюваннями жовчовивідних шляхів — жовчогінні трави. 
Ці настої також збагачують вітаміном С і додають декілька крапель 

білка. На один прийом пінять 110-150 мл такої білково-вітамінної сумі-
ші, з якої отримують 1,0-1,5 л кисневої піни. Хворий їсть її ложкою до 

відчуття ситості. Для утворення піни можна використовувати апарат 

"Здоров'я", а також будь-який піноутворювач (скляний, пластмасовий, 

керамічний) з дуже мілкими отворами, щоб отримати стійку дрібномі-
хурцеву піну. Такий піноутворювач виготовляють з наждачного каменю  
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з отвором всередині, в який монтується за допомогою зубопротезної 
пластмаси скляна трубка. Добра піна утворюється і при пропусканні кисню 
через скляний хімічний фільтр Шота № 2 або № 3. 

Піноутворювач опускають на дно скляної банки в підготовлену білко-
во-вітамінну суміш і приєднують до джерела кисню (через редуктор до 
кисневого балона або до кисневої подушки). Проходячи через дрібні пори 
піноутворювача, кисень пінить білково-вітамінну суміш з утворенням гус-
тої піни, яку можна їсти ложкою. Лікування може проводитись стаціонар-
но, амбулаторно і в домашніх умовах під контролем медичної сестри. 

2.8. ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

В лікуванні терапевтичного хворого на фоні режиму, збалансовано-
го харчування і у багатьох випадках фізіотерапії велике значення ма-
ють лікарські засоби. І.П. Павлову належать слова: "Відволікаючись від 
окремих випадків, слід визнати, що першим прийомом лікування за 
своєю універсальністю є введення лікарських засобів в людський орга-
нізм. Адже який би випадок не був, навіть акушерський, хірургічний, 
майже ніколи не обходиться без того, щоб разом зі спеціальними при-
йомами не були введені в організм лікарські засоби".  

Медична сестра повинна добре знати шляхи введення лікарських 
засобів, їх дозування, правила зберігання. Роздає ліки тільки медична се-
стра і хворі приймають їх в її присутності. Слід пам'ятати, що у 
деяких випадках застосування звичайних лікарських засобів може при-
зводити до важких наслідків. Для прикладу, якщо хворий з болем в жи-
воті звернувся до медичної сестри з проханням дати йому послаблюваль-
не, яким він постійно користується при подібних больових відчуттях, то 
необхідно організувати йому огляд лікаря. У тому разі, якщо причиною 
болю був апендицит, вживання послаблювального може спричинити пер-
форацію червоподібного паростка з наступним розвитком перитоніту. Без 
призначення лікаря не слід давати хворому ліки, за винятком загрозливих 
для життя станів, коли виникає необхідність в наданні медичної долікарсь-
кої допомоги. Замінювати лікувальний засіб його аналогом дозволяється 
тільки з відома лікаря. Знаючи дію ліків, медична сестра може помітити, 
що хворому потрібно відмінити ліки (послаблювальне, якщо було випоро-
жнення; снодійні, якщо хворий заснув). В таких випадках хворому можна 
не давати ліки і доповісти про свої спостереження лікареві. 

Лікарські форми. 
Лікарські речовини випускають або виготовляють у різних лікарсь-

ких формах, з яких основними є: тверді, м'які і рідкі. Тверді лікарські 
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форми — це порошки, таблетки, драже, капсули. Таблетки — тверда 

дозована лікарська форма, отримана пресуванням суміші ліків та допо-
міжних речовин. Драже — тверда дозована лікарська форма, отримана 

внаслідок нашарування лікарських речовин на цукрові гранули (найча -
стіше це полівітамінні засоби). Порошки —  тверда лікарська форма, 

яка має властивість сипучості. Якщо порошки розфасовані у спеціальні 

оболонки промислового виробництва, то така лікарська форма назива -
ється капсулами.  

М'які лікарські форми —  це свічки, мазі, пасти, лініменти. Свіч -
ки — дозована лікарська форма, яка при температурі тіла розплавля -
ється і вивільняє діючі лікарські речовини. Промисловість виготовляє 

свічки для введення в пряму кишку (ректальні) і в піхву (вагінальні). 

Мазі — м'яка лікарська форма в'язкої консистенції, що застосовується 

зовнішньо. Пасти мають тістоподібну консистенцію за рахунок порошко-
подібних речовин, які входять до їх складу.  

Рідкі лікарські форми — розчини, настої, вивари, мікстури, на -
стойки, екстракти. Розчини — прозорі однорідні рідини, які утворю-
ються внаслідок розчинення твердих чи рідких речовин у відповідних 

розчинниках. Розчини можуть використовуватись зовнішньо, ентераль -
но і парентерально. Настої — водна витяжка з рослинної сировини, 

отримана шляхом настоювання частин рослин або розчинення спеціаль -
них концентратів. Вивари — лікарська форма, отримана при екстрагу-
ванні водою на водяній бані діючих речовин із рослинної сировини чи 

розчиненням спеціальних концентратів у воді. Мікстури отримують шля -
хом розчинення твердих лікарських засобів у воді або інших розчинни -
ках, змішуванням декількох рідин або додаванням до  настоїв, виварів 

чи емульсій лікарських засобів. Настойки — рідкі спиртові, водно-спир-
тові й ефірно-спиртові витяжки з рослинної сировини. Екстракти — кон-
центровані сухі чи рідкі витяжки з рослинної сировини.  

Шляхи введення ліків в організм.  
При виборі того чи іншого шляху застосування лікарських засобів 

враховують необхідність швидкої чи повільної дії їх, стан органів і сис -
тем (шлунково-кишкового тракту при ентеральному призначенні), за -
гальну чи місцеву дію ліків. 

Зовнішнє застосування ліків — це використання дії ліків на шкіру, 

слизові оболонки і дихальні шляхи. При цьому розраховують на місцеву 

дію ліків при лікуванні захворювань шкіри та слизових оболонок. Варіан -
том зовнішнього застосування є введення крапель в ніс, зовнішній слу -
ховий прохід, кон'юнктивальний мішок. 

Слід пам'ятати, що шкіра має добре кровопостачання і тому деякі 

лікарські засоби можуть активно всмоктуватись і спричиняти загальну 

(резорбтивну) дію. 
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Лікарські засоби вводять в організм людини різними шляхами. Введення 
через рот (оральний спосіб), під язик, у дванадцятипалу чи пряму кишки 
(ректальний спосіб) називається ентеральним шляхом. Всмоктування ліків 
при цьому відбувається через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. 

Недоліки: 
— не можна використовувати у хворих з розладами свідомості, при 

порушенні ковтання; 
— ліки руйнуються під дією травних ферментів чи погано всмокту 

ються у кишечнику при захворюваннях шлунка чи кишечника; 
— деякі лікарські засоби подразнюють слизову шлунково-кишково 

го тракту. 
При цьому способі введення ліків в організм має значення співвідно-

шення їх приймання з вживанням їжі. Більшість засобів рекомендують 
застосовувати за 1/2-1 год до їди, що зменшує їх руйнування травни-
ми соками і полегшує всмоктування. Деякі засоби (наприклад, фермен-
ти підшлункової залози) доцільно призначати під час приймання їжі, 
інші (ацетилсаліцилову кислоту, преднізолон) внаслідок значного по-
дразливого впливу на слизову шлунка приймають після вживання їжі.  

Введення ліків під язик (сублінгвально) внаслідок швидкого всмок-
тування дає ефект близький за часом до дії внутрішньовенно введених 
ліків, при цьому ліки не руйнуються під дією травних ферментів, не 
метаболізуються в печінці. При використанні цього способу, у разі необ-
хідності, можливе швидке припинення дії ліків (хворому пропонують 
виплюнути таблетку). Сублінгвально призначають нітрогліцерин при 
стенокардії, ізадрин — при атріовентрикулярній блокаді. 

Для створення високої концентрації ліків у дванадцятипалій кишці 
їх вводять туди через тонкий зонд. Ректальне введення ліків зменшує 
подразнювальну дію на шлунок і дозволяє їм обминути печінку, оскіль-
ки всмоктування йде через нижні гемороїдальні вени. Найчастіше для 
цього призначають ліки у свічках, мікроклізмах.  

Метод введення ліків, минаючи шлунково-кишковий тракт, назива-
ється парентеральним (внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкір-
но). Лікарські засоби можуть вводитися місцево, безпосередньо у вог-
нище ураження: в спинномозковий канал (ендолюмбально) — при менін-
гіті, в суглобові сумки — при запальних процесах суглобів, в плевральну 
порожнину, бронхи, трахею. 

Незалежно від способу введення лікарських засобів медична сестра 
зобов'язана інформувати пацієнта: 

— про назву призначеного лікарського засобу;  
— про можливі побічні дії; 
— про термін і ознаки ефекту від застосованого лікарського засобу; 
— про спосіб застосування. 
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Крім основного терапевтичного ефекту, лікарські засоби можуть ви-
кликати і побічні негативні реакції. Іноді взаємодія лікарських засобів при-
зводить до зовсім нових фізико-хімічних реакцій несприятливого характе-
ру. Медична сестра повинна знати, які поєднання лікарських засобів недопу-
стимі в застосуванні. Негативні реакції організму на деякі лікарські засоби 

зникають при зменшенні дози чи зміні способу приймання його (після їди). 

Ці реакції слід відрізняти від непереносимості, що є проявом несприйняття 

організмом того чи іншого лікарського засобу і може призводити до тяж-
ких ускладнень, наприклад, анафілактичного шоку. Іноді лікарський засіб 

доводиться замінити іншим, аналогічним за терапевтичною дією, але та-
ким, що краще переноситься. Деякі хворі знають про те, що не переносять 

окремі лікарські засоби; медична сестра повинна повідомити про це лікаря, 

якщо хворий з якихось причин не поставив його до відома. Позначку про 

ліки, які не переносить хворий, роблять на титульній сторінці історії хворо-
би і на листочку лікарських призначень. Перед застосуванням деяких лікар-
ських засобів, що можуть викликати непереносимість, доцільно провести 

проби на чутливість до них (йодисті засоби для рентгенологічних досліджень, 

сироватки, антибіотики). При цьому лікарський засіб вводять у малій дозі; 

поява реакції вказує на неможливість застосування його. 
При тривалому застосуванні ліків може виявитися зменшення терапев-

тичного ефекту, пов'язане зі зниженням чутливості до лікарського засобу. 

Деякі лікарські препарати викликають звикання, навіть лікарську залеж-
ність. Застосування наркотиків може призводити до тяжкого захворювання 

— наркоманії, тому призначення цих препаратів суворо контролюється. 

Ряд лікарських речовин повільно виводиться з організму або накопичується 

(кумулюється) в організмі, що вимагає поступового зменшення дози. 
Медична сестра повинна знати дози лікарських засобів. Розрізняють: 
— разову дозу — на одне приймання; 
— вищу разову дозу; 
— добову; 
— токсичну дозу, що може викликати отруєння організму; 
— смертельну дозу, яка спричиняє смерть хворого. 
Всі скарги хворого на неприємні відчуття при прийманні ліків або 

інші причини відмови хворого від їх приймання необхідно довести до 

відома лікаря. Якщо сестра помилково дала не ті ліки або перебільшила 

дозу, то необхідно повідомити про це лікаря, який проведе заходи для 

попередження ускладнень. Затягування часу, приховування помилки 

через боязнь відповідальності неприпустиме. Медична сестра повинна 

попередити хворого про ліки з неприємним смаком (левоміцетин, 

кальцію хлорид), про відчуття, що виникають після приймання ліків 

(відчуття жару після приймання нікотинової кислоти, компламіну, трен-
талу); про вплив лікарських засобів на колір випорожнення (чорне за - 
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барвлення випорожнення при прийманні вікаліну, препаратів заліза; 
червоний колір сечі і поту після приймання рифампіцину).  

Виписування ліків. Постова медична сестра під час нічного чергуван-
ня за листками лікарських призначень визначає, яких ліків і скільки по-
трібно для забезпечення призначеної хворим медикаментозної терапії. 
Ліки, яких не вистачає, виписують на бланках-вимогах. Після враніш-
нього лікарського обходу у вимогу дописують додатково призначені ліки. 
Вимоги передаються старшій медичній сестрі, яка перевіряє їх, додає до 
них ліки для невідкладної терапії. Вимогу підписує завідувач відділення, 
а потім головний лікар. При недостатньому фінансуванні медичного за-
кладу виписують лише мінімальну кількість засобів, що використову-
ються в ургентних ситуаціях. Інші лікарські засоби хворі купують самі. 

Наркотичні, сильнодіючі, отруйні, спиртовмісні ліки і ті, які підля-
гають кількісному обліку, виписують на окремому бланкові вимоги з 
позначенням номера історії хвороби і прізвища хворого, якому вони 
призначені. Цю вимогу також підписує завідувач відділення і головний 
лікар. Після цього замовлення передають в аптеку. Корінець вимоги, 
поданої в аптеку, залишається у старшої сестри відділення.  

Отримання, зберігання і облік ліків. Готові лікарські форми, що є в 
аптеці, старша сестра може отримати негайно. Ліки, що готують в апте-
ці, видають до кінця дня. Не дозволяється отримувати ліки з аптеки 
санітаркам, шоферам. Представник відділення, отримуючи ліки, зобо-
в'язаний перевірити відповідність їх з прописами у вимозі (кількість, доза). 
Перевіряють термін придатності ліків і доброякісність за зовнішнім ви-
глядом. Якщо ліки виготовлені в аптеці, то необхідно перевірити наяв-
ність етикетки із зазначенням дози, дати виготовлення, підпису особи, 
що виготовила ліки. Змінювати аптечну обгортку, перекладати з однієї в 
іншу забороняється. Ліки відпускаються в певному посуді: настої, відва-
ри, мікстури — у банках ємністю 0,5-1 л, краплі у флакончиках — 10-
25 мл, мазі — в баночках. Без етикетки зберігати ліки не можна.  

Відповідальність за збереження і використання ліків, а також за 
порядок на місцях зберігання, дотримання правил призначення і видачі 
ліків несе завідувач відділення. Безпосереднім виконавцем в організації 
зберігання і використання ліків є старша медична сестра. Лікарські за-
соби зберігаються в шафі, що закривається, поділеній на відсіки поли-
цями з відповідними назвами: "Зовнішнє", "Внутрішнє", "Ін'єкційне".  

Засоби із сильним запахом (мазь Вишневського, йодоформ) необхід-
но зберігати окремо, щоб їх запах не поширювався на інші ліки. Окре-
мо зберігають легкозаймисті засоби (спирт, ефір, бензин). Перев'язува-
льний матеріал, шприци та інші предмети догляду також зберігають 
окремо. Ліки, що розкладаються на світлі (ляпис, йод, бром), відпуска-
ють у флаконах з темного скла і зберігають у темному місці. Вакцини, 
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сироватки, антибіотики, а також відвари і мікстури зберігають у холо-
дильнику, що знаходиться у процедурному кабінеті і є недоступним 
для хворих. Медична сестра слідкує за терміном зберігання ліків: мікс-
тури знаходяться в холодильнику протягом 5 діб, відвари — 3 доби, 
очні каплі — 3 доби. На посту медична сестра складає лікарські засоби 
за групами: в одне гніздо антибіотики, в друге — сечогінні, в третє — 
гіпотензивні і т.д. Це дає змогу швидко знайти необхідні ліки. 

Отруйні лікарські засоби зберігаються в окремій шафі під замком, нар-
котичні — в сейфах. На етикетках ліків, що містять сильнодіючі лікарські 
засоби, повинен стояти штамп "А". На внутрішньому боці дверцят сейфа є 
перелік наркотичних і отруйних лікарських засобів з вказаною вищою ра-
зовою і добовою дозами (що дозволяє медичній сестрі ще раз проконтро-
лювати правильність дози застосовуваного засобу). Всередині сейфа лікар-
ські засоби для парентерального, внутрішнього і зовнішнього застосування 
повинні зберігатися на різних полицях і в різних відсіках. 

Запаси наркотичних лікарських засобів у відділенні не повинні пере-
вищувати триденної потреби в них, а в аптеках лікувально-профілакти-
чних закладів — двотижневої потреби. Для надання негайної медичної 
допомоги у вечірній і нічний час за життєвими показаннями дозволяють 
створювати в приймальному і реанімаційному відділеннях стаціонарів п'я-
тиденний резерв наркотичних засобів, який за призначенням чергового 
лікаря може бути використаний в будь-якому відділенні стаціонару. 

Ліки, що містять отруйні і сильнодіючі речовини, видають хворим 
окремо від інших ліків. Застосування наркотичних засобів за призна-
ченням лікаря проводить процедурна або палатна сестра в присутності 
лікаря із записом про проведення ін'єкції в історії хвороби. 

На посту чергової сестри повинні бути таблиці вищих разових і добо-
вих доз наркотичних лікарських засобів і таблиці протиотрут. Всі нарко-
тичні засоби підлягають кількісному облікові в спеціальній книзі, прону-
мерованій, прошнурованій і скріпленій підписом головного лікаря і печа-
ткою лікувального закладу (форма № 60-АП). Використані ампули 
наркотичних засобів чергова сестра здає в той же день (за винятком 
вихідних чи святкових днів) старшій медичній сестрі, яка здає їх заступ-
никові головного лікаря з лікувальної роботи, а в закладах, де його нема — 
головному лікареві. Головний лікар створює комісію (головою якої є він 
сам), яка один раз на десять днів знищує використані ампули із складан-
ням відповідного акта і щомісячно перевіряє доцільність призначення 
наркотичних засобів, стан зберігання, обліку і використання їх. 

Про всі випадки крадіжок наркотичних засобів у триденний термін 
сповіщають Міністерство охорони здоров'я, Головне аптечне управлін-
ня. В цей же термін матеріали передаються в судово-слідчі органи для 
виявлення винних і притягнення їх до відповідальності.  
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Для попередження неправильного використання лікарських засо-
бів, що містять наркотики, які залишилися після смерті онкологічних 

хворих вдома, працівника, відповідального за оформлення  свідоцтва 

про смерть, зобов'язують прийняти у родичів померлого залишки не-
використаних рецептів і лікарських засобів.  
Роздачу ліків проводить постова медична сестра відповідно до листків 

призначень, що знаходяться на посту. Призначення у листку повинні бути 

підписані лікарем з вказівкою дати призначення і відміни ліків. Сестра роз-
дає ліки у суворій відповідності до вказаного часу. Звичайно, у відділенні 

медична сестра роздає ліки три рази на день. Є два способи роздачі ліків: 

1) сестра зі столиком на коліщатах для роздачі ліків під'їжджає до кожного 

хворого і при ньому набирає відповідно до призначення необхідні ліки та 

видає їх хворому (рис. 2.77); 2) з використанням індивідуальних сот — на 

посту для кожного хворого відкладаються призначені йому ліки і в палату 

приносять готові набори. У кожного з цих методів є свої недоліки. При 

першому способі хворий контролює листок призначень, при другому спо-
собі — медична сестра повинна запам'ятовувати ліки за кольором, щоб 

пояснити хворому їх відповідність з призначенням. Медична сестра пояс-
нює хворому, як приймати ліки: скільки разів на день, перед, після чи 

під час їди. Ліки, які підсилюють апетит, приймають перед їдою. Проно-
сні і глистогінні засоби приймають натще або за 1-3 год до їди. Під час 

їди приймають ліки, які сприяють травленню. Ліки, які подразнюють 

слизову оболонку шлунка, приймають після їди. Снодійні засоби прий-
мають за 0,5 або за 1 год до сну. Краплі капають з пляшечки і долива-

ють переварену воду. Для розчи-
нів, мікстур користуються спеціа-
льно градуйованими мензурками з 

поділками 5-10-15-20 мл. У побуті, 

в домашніх умовах можна 

використовувати ложки: чайна 

відповідає 5 мл, десертна — 10 мл, 

столова — 15 мл. 
Індивідуальні графіки прийман 

ня ліків — це коли ліки признача 
ють хворому частіше, ніж три рази 
на день, в певних умовах (після їди, 
на ніч, натще). При роздачі ліків у 
сестри повинен бути графин з пере 
вареною водою і чисті мензурки. 
Ходячі хворі приймають ліки біля 
столика медичної сестри, лежачим 
Рис. 2.77. СТОЛИК ДЛЯ роздачі ліків. приносить ліки сестра. 
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2.8.1. Введення ліків ентерально 

Найчастіше медична сестра роздає ентерально призначені лікарські 
засоби. 

При прийманні капсул, драже, таблеток, пілюль пацієнт кладе їх на 
корінь язика і запиває невеликою кількістю води (у деяких випадках мо-
локом чи киселем). Якщо пацієнт не може проковтнути таблетку цілком, 
йому пропонують подрібнити її. Драже, капсули і пілюлі ковтають в не-
змінному вигляді. Лежачим хворим при прийманні ліків допомагають під-
вестися у ліжку, щоб полегшити проходження таблеток стравоходом. 

Порошок висипають на корінь язика і дають запити водою або попе-
редньо розводять у воді. 

Розчини, мікстури, відвари найчастіше наливають в градуйовану ін-
дивідуальну мензурку. 

Спиртові настоянки, екстракти призначають в краплях. Найчасті-
ше в пробку флакончика з ліками вмонтована крапельниця. Якщо такої 
крапельниці у флаконі немає, то піпеткою (окремо для кожного флако-
на) відмірюють в мензурку необхідну кількість крапель, додають води і 
дають випити пацієнтові. 

Сублінгвально (під язик) призначають ліки швидкої дії. Найчастіше 
приймання цих ліків пов'язане з болем в ділянці серця чи життєво не-
безпечними порушеннями ритму. Тому такі ліки необхідно зберігати в 
приліжковій тумбочці хворого, щоб ними негайно скористатися за необ-
хідності. Амбулаторним хворим слід постійно носити ці ліки з собою. 
Медична сестра повинна навчити пацієнта правил зберігання і прийман-
ня цих засобів. При цьому слід враховувати, що неприємні відчуття в 
ділянці серця, які вимагають приймання цих ліків, можуть супрово-
джуватись відчуттям страху і тривоги. 

Пацієнта навчають, що ліки, які він змушений мати при собі постійно, 
повинні бути герметично запакованими. При виникненні ознак, які вимага-
ють приймання ліків, пацієнту слід зупинитися (якщо він йшов), при мож-
ливості сісти. Для зняття неприємних відчуттів пацієнт кладе під язик при-
значену лікарем кількість таблеток і тримає їх до повного розсмоктування. 
Пацієнт повинен знати, через який час слід очікувати дію засобу. 

Сублінгвально можуть призначатись і розчини (валідолу, нітроглі-
церину). Для цього призначену кількість крапель лікарського засобу 
крапають на маленький кусочок цукру. Пацієнт повинен тримати цей 
кусочок цукру під язиком, не ковтаючи до повного розсмоктування. 
Для прискорення ефекту декілька крапель можна нанести безпосеред-
ньо під язик. 

Ліки у свічках зберігають у холодильнику і вводить їх хворому тіль-
ки медична сестра. Свічки мають форму циліндра з конусоподібним кін- 
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цем, загорнутого у фольгу чи вощаний папір. Перед введенням свічки 
хворому ставлять очисну клізму. Після звільнення кишечника хворого 
вкладають набік з зігнутими в колінах і притиснутими до живота нога-
ми. Конусоподібний кінець свічки звільняють від обгортки. Лівою рукою 
розсувають сідниці, а двома пальцями правої руки вставляють свічку в 
задній прохід. Свічку швидко витискають з обгортки і одним пальцем 
проштовхують за зовнішній сфінктер. 

В пряму кишку можливе уведення ліків з використанням грушо-
подібного балончика. Ця процедура називається "лікувальна клізма". Лі-
карський засіб, введений в пряму кишку, може спричиняти місцеву і 
резорбтивну дію. 

2.8.2. Зовнішнє застосування ліків 

Через шкіру всмоктуються лише жиророзчинні речовини через ви-
відні протоки сальних залоз і волосяні фолікули. Тому зовнішнє призна-
чення лікарських засобів розраховане на місцеву дію. 

Втирання — метод введення в шкіру лікарських засобів у вигляді 
рідини або мазі. Найчастіше здійснюють на згинальній поверхні перед-
пліч, задній поверхні стегон, бокових поверхнях грудної клітки і живота 
(там, де шкіра тонка і немає волосся). Чисто вимитими руками на 
попередньо вимиту не покриту волоссям шкіру наносять необхідну кі-
лькість мазі, а потім поздовжніми або коловими рухами втирають до 
того часу, поки шкіра стане сухою. Протипоказанням до втирання є 
захворювання шкіри (екзема, дерматит). Таким способом втирають ба-
льзам при мігрені. 

Пластирі — густої консистенції липка мазева основа, що покрита 
марлею. В мазевій основі містяться активні лікарські засоби. Перед на-
кладанням пластиру шкіру знезаражують спиртом а волосся голять. 
Ножицями вирізають необхідних розмірів пластир (він має бути трохи 
більшим, ніж уражена ділянка), знімають захисну плівку і накладають 
на шкіру, розгладжуючи пальцями. Через 1-2 дні пластир знімають. Щоб 
полегшити знімання пластиру, краї його відмочують спиртом. 

Мазеві пов'язки призначають за необхідності тривалого впливу лі-
карських засобів на шкіру. Невелику кількість мазі накладають шпате-
лем або витискують із туби на марлеву серветку, яку накладають на 
уражену ділянку. Зверху марлеву серветку прикривають компресним 
папером, а потім негігроскопічною ватою. Пов'язку фіксують сітчастим 
бинтом. Таку пов'язку можна тримати 12-24 години. 

Змащування — це нанесення мазей, паст на уражені ділянки шкі-
ри. Ватний або марлевий тампон змочують у необхідному розчині і на-
носять його на шкіру хворого. Можна накласти мазь на шкіру за допо- 
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могою шпателя. При наявності волосся змащують за напрямом його ро-
сту. При гнійничкових захворюваннях шкіру змащують навколо вогни-
ща ураження в напрямі від периферії до центру. 

Припудрювання або присипку порошкоподібними ліками (тальком 
чи рисовою пудрою) застосовують для підсушування шкіри при попрі-
лостях. Чистий ватний тампон чи поролонову губку обволікають порош-
ком і наносять на шкіру. Коробку з присипкою можна, знявши кришку, 
закрити марлею, крізь яку порошок просіюють на шкіру.  

Інгаляції — це використання з лікувальною метою частинок лікар-
ських речовин величиною 1-12 мкм при вдиханні їх. Перевагою методу є 
швидке надходження лікувальних речовин в організм, при цьому на 
них меншою мірою впливають процеси нейтралізації, а в системі мало-
го кола кровообігу створюється висока концентрація лікарських засобів. 
Завдяки інгаляції підвищується активність миготливого епітелію і по-
ліпшується евакуаторна функція слизової оболонки бронхів, що змен-
шує затримку пилових частинок у легенях осіб, що зайняті у шкідливо-
му виробництві. Проведення інгаляцій олійних розчинів запобігає розви-
тку субатрофічного і атрофічного риніту.  

Для лікування аерозолями лікарських речовин використовують спе-
ціальні апарати: портативні, стаціонарні на 4-12 місць (рис. 2.78). На 
курс лікування призначають 15-20 процедур. Щоденно можна прово-
дити 1-2 інгаляції. В інгаляторії повинна діяти примусово витяжна вен-
тиляція, що забезпечує чотирикратний обмін повітря за годину. Пра- 
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Рис. 2.78. Стаціонарний інгалятор (а, б). 



вила проведення інгаляції: процедуру слід приймати в спокійному ста-
ні, не можна проводити її після їди чи фізичного напруження. При 
захворюваннях носа і придаткових пазух вдих роблять через ніс без 
напруження. При захворюваннях горла, трахеї, бронхів після вдиху 
ротом необхідно затримати дихання на 2 с, а потім зробити повний 
спокійний видих через ніс. Після інгаляції протягом 1 год не слід роз-
мовляти, палити, приймати їжу.  

В домашніх умовах зручно користуватися парою з чайника, на носик 
якого одягають товсту гумову трубку або трубку із згорнутого щільного 
глянцевого паперу. В пароутворюючу рідину (найчастіше воду) додають 
натрію гідрокарбонат, рослинні олії, ментол (таблетки валідолу). 

Хворі на бронхіальну астму часто користуються індивідуальним 
кишеньковим аерозольним інгалятором промислового виробництва. Ба-
лончик повертають догори дном, струшують і знімають захисний ков-
пачок. Хворий тримає балончик у руці, а мундштук охоплює губами. 
Після глибокого видиху пацієнт натискує на дно балончика (в цей мо-
мент викидається доза аерозолю) і одночасно здійснює глибокий вдих. 
Після короткочасної затримки дихання хворий витягає мундштук з 
рота і робить повільний видих. Після інгаляції на балончик надягають 
захисний ковпачок. 

Введення крапель в очі. Піпетку перед використанням треба проки-
п'ятити, руки медичної сестри помити теплою водою з милом і протерти 
спиртом. Для кожного лікувального засобу використовують окрему пі-
петку. Хворий сидить, трохи закинувши голову назад. Правою рукою  

медична сестра набирає в піпетку 2-3 краплі 
стерильних ліків для кожного ока. В ліву 
руку вона бере марлеву серветку і пальцями 
відтягує донизу нижню повіку. Хворому 
пропонують дивитися вгору (рис. 79). 
Піпетку тримають на відстані 1-2 см від ока, 
не дотикаючись вій і закапують у 
кон'юнктивальну складку 1 краплю розчину, 
через короткий проміжок часу другу і 
просять хворого закрити очі. В 
кон'юнктивальному мішку вміщується лише 
1 крапля, тому вводити більше ніж дві краплі 
немає потреби. Марлевою серветкою сестра 
знімає краплі, що витиснулися з ока на 
шкіру. Можна впускати краплі в ділянку 
верхньої зони краю рогівки при відтягуванні 

верхньої повіки і відведенні погляду вниз. 
При різкому бле- 
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Рис. 2.79.  Закапування крапель 
в очі. 



фароспазмі хворому, який лежить на спи-
ні, після туалету шкіри навколо ока мо-
жна закапати кілька крапель лікарського 
засобу в шкірну ямку біля внутрішнього 
кутка очної щілини, а потім, розсунувши 
пальцями повіки, пустити рідину в кон'-
юнктивальний мішок. 

Закладання мазі за повіку. Медична се-
стра миє руки теплою водою з милом. Хво-
рий сидить на стільці з відхиленою назад 
головою. На чисту скляну паличку медич-
на сестра набирає мазі так, щоб вона при-
крила лопатку і обережно закладає її за 
відтягнуту нижню повіку в напрямку від 
внутрішнього кутика ока (рис. 2.80). Хво-
рий заплющує око. Легкими рухами руки 
медична сестра погладжує шкіру повік, 
щоб мазь рівномірно розподілилась. Ана-
логічно можна закласти мазь з очного тю-
бика, рухаючи його від внутрішнього до 
зовнішнього кутика ока і обережно витис-
каючи мазь, щоб циліндрик її розмістився 
вздовж всієї повіки на її межі з очним яб-
луком. Відпускають нижню повіку і мазь 
притискають до ока. 

Введення крапель у вухо. Перед про-
цедурою краплі необхідно підігріти до тем-
ператури тіла, оскільки холодні краплі 
можуть викликати у хворого запаморочен-
ня, блювання. При необхідності зовнішній 
слуховий прохід очищають. Голову хворо-
го повертають у протилежний бік. Лівою 
рукою відтягують вушну раковину назад і 
догори до випрямлення зовнішнього слу-
хового проходу (рис. 2.81), а правою ру-
кою піпеткою випускають у вухо призна-
чену кількість крапель (3-8 у кожне вухо). 
Декілька хвилин хворий залишається у 
тому ж положенні, а потім повертається 
на другий бік. 

Закапують краплі в ніс також з ви-
користанням піпетки. При цьому хворий  

 
Рис. 2.80. Закладання мазі під по-
віку. 

 
Рис. 2.81. Закапування капель у 
вухо. 
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Рис. 2.82. Закапування капель в ніс. 

*' сидить або лежить, його голова 
відхилена назад і повернута в той 
бік, в яку ніздрю будуть закапувати 
ліки. Це забезпечує зволоження 
більшої поверхні слизової оболонки 
носа. Носові ходи очищають, 
звільняючи їх від кірочок. У кожну 
половину носа закапують 5-7 
крапель (рис. 2.82). Закапавши краплі 
в один носовий прохід, чекають 1-2 
хв і закапують їх у інший носовий 
прохід. 

2.8.3. Парентеральне застосування ліків 

Ін'єкції. — парентеральне введення лікарських засобів за допомогою 
спеціального нагнітання їх під тиском в різні середовища організму. Роз-
різняють внутрішньошкірні, підшкірні, внутрішньом'язові і внутріш-
ньовенні ін'єкції. За особливими показаннями проводять внутрішньоар-
теріальне, внутрішньоплевральне, внутрішньосерцеве, внутрішньокіс-
ткове, внутрішньосуглобове, ендолюмбальне введення ліків. Ін'єкції 
призначають за необхідності досягнення швидкого ефекту. Вони забез-
печують точність дозування і незмінність лікарських засобів.  

Ін'єкції проводять за допомогою шприців і голок. Шприц призначе-
ний для нагнітання та відсмоктування рідини. Шприци різних видів скла-
даються з порожнистого циліндра з нанесеними поділками і поршня та 
мають різний об'єм (від 1 до 20 мл ). Вибір шприца залежить від виду 
ін'єкції та кількості ліків, які треба ввести. Один кінець циліндра закін-
чується конусом для насадки муфти голки, другий відкритий для вве-
дення поршня. Поршень насаджений на стержень з рукояткою у вигляді 
плоского диска. На поршні є рухома знімна кришка, яка фіксує пор-
шень у циліндрі. Шприци "Рекорд" мають на циліндрі металеві обводи, 
металічним є конус для насадки муфти голки. Всі частини шприца Люе-
ра скляні, що робить їх крихкими. Зараз широкого застосування набу-
ли шприци одноразового використання із пластмаси у комплекті з гол-
ками. Такі шприци і голки стерилізують у заводських умовах.  

Для введення сильнодіючих лікарських засобів, що потребують точ-
ного дозування, використовують шприци спеціального призначення. Вони 
мають малий (1-2 мл) об'єм і звужений та видовжений циліндр, з нане-
сеними на більшій відстані поділками ціною 0,01-0,02 мл. Такими є шприци 
для введення туберкуліну, інсуліну. Інсуліновий шприц має дві шкали 
поділок в мілілітрах і одиницях інсуліну. 
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Випускають також шприци-тюбики, які в заводських умовах заповню-
ють лікарськими засобами і стерилізують. Перед користуванням канюлю го-
лки нагвинчують на шийку тюбика. Потім знімають ковпачок з голки і, під-
нявши голку вгору, стискають стінки корпуса шприца, витискаючи з нього 
повітря. Шприц готовий для підшкірного введення лікарського засобу. На 
попередньо обробленій ділянці шкіри роблять укол і, стискаючи пальцями 
стінки тюбика, вводять засіб. Щоб уникнути аспірації введеного засобу, тиск 
на стінки пальців не послаблюють до витягання голки з тканини. 

Шприци перевіряють на цілісніть, наявність чітких міток і гермети-
чність. Для перевірки герметичності шприца при трохи висунутому пор-
шні щільно закривають пальцем лівої руки отвір для голки, а правою 
відтягують поршень. Якщо після відтягування поршня в циліндрі ство-
рюється негативний тиск і відпущений поршень самостійно повертаєть-
ся у попереднє положення, значить герметичність шприца збережена. У 
шприцах одноразового застосування перевіряють герметичність упаку-
вання і термін придатності до використання. 

Для промивання порожнин тіла застосовують шприц Жане, об'ємом 
від 50 до 200 мл. 

Ін'єкційні голки — порожнисті вузькі металеві трубки, виготовлені 
з нержавіючої хромнікелевої сталі, один кінець яких косо зрізаний і 
загострений, а на другому кінці щільно закріплена муфта з латуні. Гол-
ки для ін'єкцій мають різну довжину (від 1,5 до 10 см) і різний діаметр 
просвіту (від 0,3 до 2 мм). Залежно від призначення голки мають різний 
кут зрізу: голки для внутрішньовенних ін'єкцій зрізані під кутом 45 °, 
підшкірних і внутрішньом'язових ін'єкцій — 35 °. Зберігають голки з 
введеними в їх просвіт латунними нікельованими дротиками (мандрена-
ми), якими прочищають у разі необхідності канал голок. Використову-
ють і безголкові ін'єктори, які дають змогу ввести внутрішньошкірно, 
підшкірно і внутрішньом'язово ліки без використання голок. Дія їх гру-
нтується на здатності струменя рідини, поданого під певним тиском, 
проникати крізь шкіру чи слизові. Метод використовують для знеболю-
вання в стоматологічній практиці, а також для масових вакцинацій.  

Шприци і голки багаторазового користування стерилізують.  
Збір шприца. До початку процедури миють руки з милом теплою 

проточною водою, а потім добре протирають їх спиртом, надягають 
стерильні рукавички. Вимитими руками не слід торкатися сторонніх 
предметів. Простерилізовані речі беруть стерильними пінцетами. Рука-
ми можна торкатися лише тієї частини шприца, яка не стикається з 
тілом хворого. Тримаючи в лівій руці пінцет, беруть ним циліндр; пінце-
том у правій руці беруть за стержень поршень, обертальними рухами 
вставляють в отвір циліндра і просувають до кінця (рис. 2.83). Мізинцем 
притримують поршень. Пінцетом у правій руці беруть голку за муфту,  
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насаджують її на сосок циліндра і 

добре притирають. Перевіряють 

прохідність голки, пропускаючи 

через неї повітря або стерильний 

розчин. Якщо шприци стерилізу-
ють в автоклаві або сухожаровій 

шафі у крафт-пакунку, то пакунок 

надривають з одного боку, беруть 

поршень за рукоятку та вводять 

його в циліндр. Пінцетом беруть 

голку за муфту і насаджують її на 

шприц. Зібраний шприц кладуть 

усередину стерильного крафт-
пакунка. Аналогічно збирають 

шприци одноразового вико-
ристання. 

Перед тим, як набрати ліки в 

шприц, необхідно уважно прочи-
тати їх назву і переконатися в 

придатності. 
Для кожної ін'єкції потрібно мати дві голки. Одна голка з широким 
просвітом призначена для набирання лікарського засобу у шприц, дру 
га — для проведення ін'єкції. Шийку ампули протирають етиловим спир 
том або спиртовим розчином йоду. Ліки з вузької частини ампули, по 

стукуючи пальцями по ній, пере 
ганяють у широку частину ампули. 
Вузьку частину ампули надпилю 
ють спеціальним напильником, а 
марлевою серветкою, змоченою у 
спирті, відломлюють її. Ампулу 
беруть у ліву руку між другим і 
третім пальцями. Правою рукою в 
отвір ампули вводять голку  
(рис. 2.84). Перекладають шприц у 
ліву руку і правою, повільно від 
тягуючи поршень, поступово на 
бирають необхідну кількість лікар 
ського засобу. Змінюють голку і 
натискуванням на поршень вишто 
вхують із шприца повітря. Для 
Рис. 2.84. Набирання лікарського 

засобу у Цього шприц з голкою тримають 
шприц з ампули. вертикально голкою догори і при- 
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Рис. 2.83. Збір стерильного шприца двома 
пінцетами. 

 



тримуючи її вказівним пальцем помірними рухами поршня поступово 
виштовхують з нього повітря до появи краплі ліків з просвіту голки. 
Якщо вводять олійну рідину, то ампулу слід підігріти, опустивши в 
теплу воду. За необхідності зробити ін'єкцію в палаті шприц з ліками 
приносять туди у стерильному лотку на стерильній марлевій серветці. 
Біля поршня шприца кладуть три стерильні ватні кульки, змочені ети-
ловим спиртом. Не слід надягати на голку вату, змочену спиртом, бо 
ватяні волокна можуть бути причиною розвитку інфільтратів.  

Перед набиранням ліків із флакона, закритого гумовим корком, а 
зверху алюмінієвою кришкою, їх потрібно розвести. На флаконі чита-
ють назву препарату, дозу, термін придатності. Алюмінієву кришку в 
центрі відкривають нестерильним пінцетом. Гумовий корок обробляють 
ватною кулькою, змоченою етиловим спиртом. У шприц набирають не-
обхідну кількість розчинника. Проколовши голкою гумовий корок, вво-
дять розчинник у флакон. Після цього від'єднують флакон разом з гол-
кою від шприца і, струшуючи флакон, повністю розчиняють порошок. 
Під'єднавши голку з флаконом до шприца і тримаючи флакон між дру-
гим і третім пальцями лівої руки догори дном, набирають необхідну 
кількість ліків. Від'єднують шприц від голки, не виймаючи її з флакона. 
Якщо у флаконі залишилися ліки, то їх можна набрати цією ж голкою 
для іншого хворого. Стерильним пінцетом на конус шприца надягають і 
щільно притирають голку для ін'єкції. Перевіряють прохідність голки, 
витискують повітря і кладуть шприц у стерильний лоток.  

У флаконах у порошкоподібному вигляді найчастіше випускають 
антибіотики. Дозуються антибіотики в одиницях дії (ОД) Перед введен-
ням антибіотик розчиняють стерильною водою для ін'єкцій, ізотонічним 
розчином натрію хлориду, 0,5 % розчином новокаїну з розрахунку 1,0 
або 0,5 мл розчинника на кожні 100000 ОД. Для прикладу: хворому при-
значено ввести 500000 ОД ампіциліну. У флаконі міститься 500000 ОД 
ампіциліну. Для введення необхідної дози вміст флакона розчиняють в 5 
мл 0,5 % розчину новокаїну (1 мл розчинника на 100000 ОД) і хворому 
вводять 5 мл розведеного ампіциліну. Інший приклад: у флаконі знахо-
диться 1200000 ОД біциліну. Хворому призначено 600000 ОД біциліну. 
Перед введенням вміст флакона розчиняють в 6 мл води для ін'єкцій 
(0,5 мл розчинника на 100000 ОД). У шприц набирають 3 мл розчину 
(600000 ОД) і вводять внутрішньом'язово. 

Внутрішньошкірне введення ліків застосовують з діагностичною 
метою (алергічні проби, імунологічні проби на туберкульоз, бруцельоз, 
ехінококоз), а також для місцевого знеболювання. Ін'єкції звичайно про-
водять на внутрішній поверхні передпліччя. Шкіру на місці ін'єкції 
протирають спиртом а потім ефіром. Шприц беруть у праву руку, фік-
суючи пальцями циліндр, поршень і муфту голки, зріз якої повернутий 
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догори. Лівою рукою шкіру в місці 

ін'єкції дещо натягують, охопивши пе-
редпліччя з тильної поверхні його. Тонку 

голку з малим просвітом довжиною 2-3 
см вколюють майже паралельно у 

шкіра        г ^^^sdbas^=»=*!=*к-       товщу шкіри 

(рис. 2.85) на невелику 
глибину (до зникнення просвіту зрізу 

підшкірна Г ^^^Ш^^^^^^^Ш і*)- Спрямовуючи голку паралельно по- 
основа 1 ШїШШІШіІІШШ^ верхні шкіри вводять 1-2 краплі ріди- 
Рис. 2.85. Схема внутрішньошкірної ни, при цьому в шкірі утворюються 
ін'єкції. білуваті горбики у вигляді "лимонної 

шкірки". Поступово просуваючи гол-
ку і витискаючи зі шприца рідину краплинами, вводять необхідну її 

кількість. До місця ін'єкції прикладають стерильну ватну кульку зі спир-
том і швидко витягують голку. 

Для проведення внутрішньошкірної проби Манту використовують ту-
беркулін у стандартному розведенні. Він випускається у вигляді прозорої 

рідини в ампулах по 3 або 5 мл. Одна доза (2 ТО) міститься в 0,1 мл 

розчину. Використовують спеціальні туберкулінові, а за їх відсутності 

одноразові шприци. Після відкриття за загальними правилами ампули з 

туберкуліном у шприц довгою голкою набирають до 0,2 мл розчину. Змі-
нюють голку, відтискають повітря і рідину до поділки 0,1 мл. Після обробки 

шкіри в ділянку передпліччя вводять туберкулін внутрішньошкірно, при 

цьому утворюється біла папула діаметром 7-8 мл, яка швидко розсмок-
тується. При індивідуальній туберкулінодіагностиці, що призначається у 

разі потреби диференціальної діагностики, можуть використовувати за 

призначенням фтизіатра більші дози туберкуліну (10 ТО). Відкриту ампу-
лу туберкуліну можна зберігати до двох годин з дотриманням асептики. 

Якщо через 72 год на місці введення туберкуліну помітно лише слід 

уколу на незмікеній шкірі, проба Манту вважається негативною. Якщо 

виявляється папула розміром 2-4 мм, або гіперемія будь-якої величини, 

проба Манту сумнівна. За наявності папули 5 мм і більше — позитивна 

проба Манту. Пробу вважають гіперергічною при наявності папули 21 мм 

і більше, появі везикули чи лімфангіїту у дорослого. 
Протипоказання: захворювання шкіри, гострі інфекційні хвороби, 

загострення хронічних захворювань, алергічні стани, епілепсія.  
До початку лікування антибіотиками виконують пробу на чутли-

вість до них. Для цього в ділянку передпліччя вводять внутрішньошкір-
но 0,1 мл (1000 ОД) розведеного антибіотика. Для контролю в шкіру 

другого передпліччя вводять ізотонічний розчин натрію хлориду. Якщо 

через декілька хвилин на місці введення антибіотика виникає почерво-
ніння і набряк, то застосовувати цей препарат не можна. 
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Ускладнення внутріш-
ньошкірних ін'єкцій: при 
недотриманні вимог асеп-
тики можуть виникнути 
інфільтрати, бешиха. 

Підшкірні ін'єкції ви-
користовують для вве-
дення ліків, що добре всмо-
ктуються в пухкій під-
шкірній основі. Це 
забезпечує швидке (через 
20 хв) всмоктування лі-
карських засобів у загальне 
коло кровообігу. Найзручнішими для підшкірних ін'єкцій є такі ділянки: 
зовнішня поверхня плеча, підлопаткова ділянка, передньозовнішня по-
верхня стегна, бокова поверхня черевної стінки і нижня частина пахво-
вої ділянки (рис. 2.86). У цих місцях шкіра легко береться в складку, 
ймовірність ушкодження кровоносних судин і нервів мала. Хворий сідає 
на стілець. Схильним до запаморочень хворим ін'єкції виконують в ле-
жачому положенні. 

Перед ін'єкцією шкіру обробляють етиловим спиртом, І і II пальця-
ми лівої руки формують шкірну складку трикутної форми основою до-
низу. Правою рукою беруть шприц і голку, повернуту зрізом догори, 
швидким рухом вколюють в основу трикутника під гострим кутом (30-
45 °) на глибину 1,5-2 см (рис. 2.87), на 2/3 довжини голки. Вказівним 
пальцем притримують канюлю. Переконавшись, що шкіру прокололи, 
продовжують фіксувати циліндр шприца правою рукою, а лівою нати-
скають на поршень і повільно вводять лікарський засіб. Потім голку 
швидко витягують, прикладають ватну кульку, змочену етиловим спир-
том, до місця ін'єкції і на короткий час притискають. Підшкірно вво-
дять 1-2 мл розчину. 

Протипоказання: глибокі зміни шкіри, опіки, рани, гнійники на мі-
сці інфекції, рубцеві зміни підшкірної основи і виражений набряк.  

При введенні олійних розчинів слід пам'ятати, що перед набиран-
ням ліків в шприц ампулу з розчином необхідно підігріти на водяній 
бані до температури 25-30 °С. Вводять ці розчини двомоментно: після 
введення голки складку шкіри відпускають; лівою рукою відтягують 
поршень шприца до себе, щоб перевірити, чи не потрапила голка в 
просвіт кровоносної судини. Якщо кров в шприці відсутня, ліки повіль-
но вводять. При виявленні крові в шприці голку з шприцом дещо підтя-
гують на себе, і не виймаючи її, вводять під іншим кутом. Після введен-
ня олійних розчинів місце ін'єкції добре масажують, а для кращого  
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Рис. 2.86. Місця підшкірних ін'єкцій. 



розсмоктування ліків накладають зі-
грівальний компрес або грілку. 

Підшкірно вводять інсулін. Ці 
ін'єкції щоденні і їх роблять хворі, 
найчастіше, самостійно після на-
вчання їх медичною сестрою чи лі-
карем. Вибирають різні місця для ко-
жної нової ін'єкції, зберігаючи від-
стань між останньою і новою 
ін'єкцією шириною не менше трьох 
пальців. Це необхідно для того, щоб 
всмоктування інсуліну залишалось 
однаковим. Найчастіше вводять ін-

сулін в передньолатеральну поверхню 
стегон, нижню половину живота (рис. 
2.88). В інсуліновий шприц (циліндр 
якого розмічений в мілілітрах і 
одиницях інсуліну) можна набрати 
суміш двох типів інсулінів 
(швидкодіючого і середньої трива-
лості дії), які призначені лікарем і 
будуть введені одночасно. Промис-
ловістю європейських країн налаго-
джено випуск інсуліну у флаконах, 
які іменують гільзами (пенфілами). Ці 
пенфіли вкладають в ін'єктор, що має 
форму авторучки. Ручки, заправлені 
пенфілами, виконують функцію 
шприца і кількість інсуліну в них 
достатня на 7-10 днів. Кількість ін-

суліну для кожної ін'єкції встановлюють поворотом хвостової частини 
ручки на призначену кількість одиниць. Такі ін'єктори інсуліну зручніші 
у користуванні, бо не потребують набирання інсуліну в шприц. Обробка 
шкіри і техніка ін'єкції інсуліну така ж, як при інших підшкірних ін'є-
кціях. Найчастішими ускладненнями ін'єкцій інсуліну є жирова дистро-
фія підшкірної основи, коли виявляється стоншення або потовщення її. 
Профілактикою ліподистрофії є зміна місць ін'єкції.  

Ускладнення підшкірних ін'єкцій: запальні і нагнійні процеси при 
недотриманні вимог асептики; утворення інфільтрату, що повільно роз-
смоктується (при введенні об'єму, більшого 3 мл, або після ін'єкцій 
олійних розчинів); кровотеча з місця ін'єкції, що вказує на поранення 
дрібної судини; жирова емболія, якщо олійна лікарська речовина, що  
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Рис. 2.87. Схема підшкірної ін'єкції. 

 
Рис. 2.88. Місця для введення інсуліну. 



вводилась підшкірно, потрапила в кров. Для зупинки кровотечі місце 

уколу притискають ватною кулькою, змоченою етиловим спиртом. При 

недостатньо глибокому уколі, коли лікарські засоби уводять не в під-
шкірну основу, а внутрішньошкірно, можливе виникнення некрозу шкіри. 

При випадковому введенні інсуліну 

внутрішньом'язово хворий повинен 

знати, що він швидше, ніж звичайно, 

всмокчеться в кров і проявить свою 

дію. Про всі ускладнення, пов'язані з 

ін'єкціями, доповідають лікареві. 
Внутрішньом'язові ін'єкції. Деякі 

лікарські засоби при підшкірному 

введенні викликають сильне 

подразнення, біль, погано всмок-
туються, що призводить до вини-
кнення інфільтратів. Ліки, введені 

внутрішньом'язово, всмоктуються 

швидше, ніж при підшкірних ін'є -
кціях. Місця для ін'єкцій: зовніш-
ньоверхній квадрант сідниць, пе-
редньозовнішня поверхня стегон, 

підлопаткова ділянка (рис. 2.89). 
Вибір довжини голки залежить від 

товщини підшкірної основи. Голка 

повинна бути довгою з достатньо 

широким просвітом. Біль при про-
колюванні шкіри залежить не від 

товщини голки, а від її недостат-
ньої гостроти або шорсткості 

поверхні. Ці відчуття хворого мо-
жуть підсилюватись тим, що коли 

користуються коротшою голкою, 

то лікарський засіб попадає підшкірно, що 

викликає сильне подразнення. Шкіру 

навколо місця проколу притискають лівою 

рукою. Шприц з голкою завдовжки 8-10 см 
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Рис. 2.89. Місце внутрішньом'язової 
ін'єкції (зовнішньоверхній квадрант 
сідниць). 
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з широким просвітом спрямовують м язи 

перпендикулярно до поверхні тіла  
(рис. 2.90). Голку вколюють на гли- рис. 2.90. 
бину 7-8 см, залишаючи зовні 1 см ін'єкції. 

Схема внутрішньом'язової 



над муфтою, бо в цих місцях голка найчастіше ламається. Після цього 
необхідно потягнути поршень на себе (особливо при введенні емульсій) 
і переконатися, що голка не знаходиться в судині, і тільки тоді, нати-
скаючи на поршень, поступово витіснити розчин зі шприца. Швидким 
рухом витягують голку, притискаючи до шкіри ватну кульку, змочену 
спиртом. При внутрішньом'язовому введенні ліків у стегно шприц три-
мають як пишуче перо, щоб не травмувати окістя.  

Ускладнення внутрішньом'язових ін'єкцій. Інфільтрат або абсцес 
виникають при порушенні правил асептики, користуванні тупою чи ко-
роткою голкою. Причинами виникнення інфільтратів може бути неточ-
ний вибір місця ін'єкції, повторні ін'єкції в одне і те саме місце. В місці 
ін'єкції виникає ущільнення, що легко виявляється при пальпації. Абс-
цес — це гнійне запалення м'яких тканин з утворенням порожнини, 
заповненої гноєм і відмежованої від оточуючих тканин. При утворенні 
абсцесу в глибині сідничної ділянки у хворого виникають загальні озна-
ки інтоксикації. Лікування абсцесів завжди хірургічне. 

Пошкодження нервових стовбурів може виникати при внутрішньом'я-
зових ін'єкціях внаслідок механічного (при неточному виборі місця ін'єкції) 
або хімічного (коли депо введеного лікарського засобу виявляється поруч 
з нервом) подразнення. Може мати місце тромбування судини, що жи-
вить нерв. Це може проявлятися ознаками невриту чи паралічу. 

Ін'єкційна голка найчастіше ламається саме при внутрішньом'язо-
вих ін'єкціях. Причиною цього може бути використання старих зноше-
них голок або раптове скорочення м'язів сідниць (якщо з хворим перед 
ін'єкцією не проведена бесіда або ін'єкцію робили, коли хворий стояв). 
Якщо медична сестра ввела голку не до самої муфти, то слід негайно 
витягнути відламок голки пінцетом. Якщо голка введена до самої муф-
ти, то її видалення можливе лише хірургічним шляхом.  

Венепункція — черезшкірне введення голки у вену. Використову-
ють з метою: 

— забору крові для дослідження; 
— кровопускання; 
— вливання розчину лікарських засобів, крові, плазми, крово- і плаз- 

мозамінників; 
— вимірювання венозного тиску. 
Найчастіше пунктують вени ліктьового згину. Це визначається сла-

бким розвитком підшкірної основи у цій ділянці, більшим діаметром 
вени та її доброю фіксацією, внаслідок чого судина не зміщується і не 
спадається під час пункції. За необхідності використовують вени перед-
пліччя, тильної поверхні кисті, вени на скронях (у дітей). Бажано виби-
рати ділянку біфуркації вен у зв'язку з кращою фіксацією їх у підшкір-
ній основі (рис. 2.91). 
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Рис. 2.91. Місця для венепункції. 

Перед проведенням венопункції руки ретельно миють з милом. Кін-
чики пальців протирають етиловим спиртом. Надягають стерильні рука-
вички. Для процедури готують стерильний шприц і голки, ватні тампо-
ни, змочені етиловим спиртом, лоток, марлеві серветки, а також джгут 
і валик. Хворий лежить у ліжку або сидить біля стола. Під лікоть розі-
гнутої кінцівки підкладають валик, накритий рушником. На нижню тре-
тину плеча поверх серветки, рушника чи сорочки накладають джгут, 
перетискуючи вену. При цьому слід пам'ятати, що джгут має стискува-
ти лише поверхневі вени і не порушувати руху крові по артеріях. Це 
перевіряють за наявністю пульсу на периферичній артерії після накла-
дання джгута. Закріплюють джгут напіввузлом, щоб вільні кінці були 
спрямовані вгору і його було зручно розпустити однією рукою. Для 
підсиленого наповнення вен просять хворого стиснути і розтиснути ку-
лак, роблять легкий масаж перед-
пліччя у напрямку від кисті до лік-
тьового згину. Місце пункції двічі 
очищають стерильними тампонами, 
змоченими етиловим спиртом. Вену 
фіксують, натягуючи шкіру лік-
тьового згину трохи нижче від місця 
пункції. Голку направляють зрізом 
догори під кутом 45° (рис. 2.92), 
проколюють шкіру і проводять 
голку над веною  на   1,5-2 см, а    Рис. 2.92. Методика венопункції. 
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потім збоку проколюють стінку 
вени і вводять голку в її просвіт 
(рис. 2.93). При цьому медсестра від-
чуває, як голка потрапляє в просвіт 
вени. При певному навикові можна 
проколоти шкіру і вену за один 
прийом. Якщо положення голки у 
вені правильне, з канюлі з'явля-
ється кров, коли ж крові немає, то, 
не виймаючи голки з шкіри, по-
вторюють прокол вени. У разі ви-
конання венопункції для забору 

крові на аналіз під канюлю голки підставляють пробірку. 
При проведенні кровопускання (тільки в присутності лікаря) до гол-

ки приєднують гумову трубку з канюлею (рис. 2.94). Вільний кінець тру-
бки опускають у мірну склянку. Випустивши потрібну кількість крові, 
знімають джгут, а потім виймають голку, обробляють місце уколу і 
пропонують хворому притиснути місце ін'єкції. Показаннями до крово-
пускання є серцева астма, гіпертонічний криз. При цьому зменшується 
об'єм циркулюючої крові, що призводить до зменшення навантаження 
на серце. Об'єм крові при кровопусканні визначає лікар залежно від 
стану хворого (у середньому це 300-500 мл). 

За необхідності внутрішньовенного вливання до голки приєднують 
шприц з лікарськими розчинами або систему для вливання і знімають джгут. 
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Рис. 2.94. Кровопускання. 

 
Рис.  2.93.  Внутрішньовенне введення 
ліків. 

 



Внутрішньовенне вливання проводять краплинно і струменем. Вли-
вання струменем призначають при невеликому об'ємі розчину для вве-
дення, а також у разі необхідності швидкого збільшення об'єму цирку-
люючої крові після крововтрати, при колапсі, шоці. Краплинне вливан-
ня застосовують при внутрішньовенному введенні великих об'ємів рідини, 
крові, крово- або плазмозамінників. 

Для проведення внутрішньовенного вливання струменем потрібні сте-
рильний шприц об'ємом 10-20 мл з голкою, джгут, етиловий спирт і стери-
льний матеріал. Медична сестра миє руки теплою водою з милом, протирає 
етиловим спиртом, а нігтьові фаланги — спиртовим розчином йоду. Одяга-
ють стерильні рукавички. Перед набиранням у шприц призначеного лікар-
ського засобу необхідно обов'язково перевірити напис на ампулі чи фла-
коні, дату виготовлення і дозу. Розчин у шприц набирають безпосередньо 
з ампули через голку великого діаметра. Повернувши шприц вертикально, 
голкою догори, відтягують поршень, збираючи дрібні пухирці у великий 
пухир над розчином ліків. Натискуючи на поршень, повільно видаляють 
повітря зі шприца через голку. Вливання проводять переважно у вени лік-
тьового згину шляхом їх венепункції або венесекції. Деякі ліки можна вво-
дити лише дуже повільно (строфантин). Ті засоби (наприклад, 10 % роз-
чин кальцію хлориду), які вводять суворо внутрішньовенно, при 
потраплянні в підшкірну основу спричиняють пекучий 
біль, подразнення і навіть змертвіння тканин. У таких 
випадках венопункцію обов'язково виконують не тією 
голкою, якою набирали лікарський засіб з ампули, а 
шприц приєднують до канюлі голки, переконавшись, що 
голка знаходиться у вені. Якщо подразнювальний розчин 
потрапив в оточуючі тканини, то вливання слід негайно 
припинити і, не виймаючи голки, промити простір навколо 
вени 10-20 мл 0,25-0,5 % розчину новокаїну, який, крім знеболювальних 
властивостей, зменшує концентрацію подразнювальної речовини, чим 
запобігає некрозу тканин. При пізнішому виявленні надходження 
лікарського засобу в підшкірну основу використовують новокаїнову 
блокаду, зігрівальні компреси, вводять лі-дазу, що прискорює 
розсмоктування. 

Для внутрішньовенного введення великої кількості лікарських 
речовин необхідні стерильні скляні ампули з ліками, система трубок з 
крапельницею або система одноразового користування (рис. 2.95), 
виготовлена фабрично, 1-2 кровозупинні та гвинтовий затискачі, 3-4    Рис 
2 д$ система голки різного калібру для пункції вени. В систему з    ДЛЯ 
внутрішньо-непрозорими трубками нижче крапельниці обов'язко-    
венних вливань. 
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во вставляють скляну трубочку, яка дає змогу своєчасно помітити над-
ходження повітря і запобігти розвиткові ускладнень. Системи для вли-
вань багаторазового користування монтують і перевіряють на герметич-
ність напередодні. Змонтовані системи стерилізують в автоклаві, загор-
нувши кожну окремо у простирадло. Після стерилізації система придатна 
для використання протягом 1-2 діб. 

Системи одноразового користування виготовляють з пластмаси, їх 
стерилізують у промислових умовах і випускають у герметичних пакун-
ках, на яких зазначають серію і дату стерилізації. Перед використан-
ням перевіряють герметичність пакунка і цілість ковпачків на голках. 
Система одноразового користування складається з короткої трубки з 
голкою для надходження повітря у флакон, з якого проводиться пере-
ливання, і довгої трубки з крапельницею. На одному кінці короткої тру-
бки є голка, на другому — фільтр для затримання пилу. На кінці довгої 
трубки є голка для проколювання гумової пробки флакона, на протиле-
жному — канюля до голки, яку вводять у вену. Голки знаходяться у 
спеціальних ковпачках. Систему виймають з пакунка, не знімаючи ков-
пачків з голок. Зривають металевий диск з корка флакона з ліками, 
обробляють етиловим спиртом чи спиртовим розчином йоду і, звільнив-
ши голку короткої трубки від захисного ковпачка, вколюють її у пробку 
флакона якомога глибше (рис. 2.96). Відвідну трубку з фільтром прикрі- 
 

Рис. 2.96. Послідовність підготовки системи для внутрішньовенного краплинного вли-
вання. 
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плюють до стінки флакона лей-
копластиром. Звільняють від ко-
впачка ту голку основної системи, 
що знаходиться ближче до 
крапельниці, і вводять через корок 
у флакон. Затискачем, що є у 
системі, перетискають трубку 
вище від крапельниці. Флакон 
повертають догори дном, закріп-
люють на штативі на висоті 1 м 
від рівня ліжка і заповнюють си-
стему, слідкуючи, щоб були ви-
далені всі міхурці повітря. Розчи-
ном лікарських засобів заповню-
ють крапельницю наполовину, 
піднявши фільтр вище від трубки, 
з якої йде розчин. Потім опу-
скають крапельницю і, знявши 
ковпачок, витісняють повітря з 
нижнього відділу трубки (рис. 
2.97). На трубку перед голкою на-
кладають затискач. Проводять 

венопункцію, систему з'єднують з 
голкою і починають вливання 
розчину (рис. 2.98). Затискачем 
встановлюють швидкість вливання (за кількістю крапель за 1 хв). Декі-
лька хвилин спостерігають, чи не проходить рідина під шкіру (може 
виникнути припухлість), потім голку фіксують лейкопластирем, а ділянку 
пункції закривають стерильною серветкою. 

У разі застосування системи багаторазового користування техніка на-
лагодження крапельниці аналогічна зазначеній вище. Для вливання ліків із 
закритого флакона у його корок, крім верхньої голки системи, з крапель-
ницею вколюють довгу голку для дренажу зовнішнім повітрям. Якщо ріди-
на налита в кухоль Есмарха, то дренажної голки не потрібно, а кухоль під 
час вливання прикривають стерильною марлею в декілька шарів. 

Краплинне вливання дає змогу повільно вводити велику кількість 
рідини (декілька літрів на добу, тоді як при вливанні струменем — 0,5 л). 
Крім того, воно забезпечує повільне всмоктування і тривалішу затрим-
ку в організмі лікарських засобів, що вводяться, та сприяє зменшенню 
навантаження на серце. 

Рідину, яку вводять, слід підігріти до 40 °С. У разі вливання холод-
них рідин у хворих може виникнути лихоманка і підвищитись темпера- 
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Рис. 2.97. Витиснення повітря із крапельниці. 



 
Рис. 2.98. Внутрішньовенне краплинне вливання. Справа показана фіксація голки 

лейкопла стиром. 

тура тіла. Для підтримання необхідної температури до трубки, що під-
водить рідину, прикладають грілку з гарячою водою. Рівень рідини в 
крапельниці завжди повинен бути вищим нижньої канюлі, щоб попере-
дити надходження повітря у кровотік. У зв'язку з тим, що внутрішньо-
венне краплинне вливання триває довго, хворого необхідно зручно 
вкласти у ліжко на спину, кінцівку зафіксувати м'яким бинтом, і, по 
можливості, використовувати вену меншого калібру, ніж ліктьова (вени 
тильної поверхні кисті чи вени ноги). Під час введення маніпуляційна 
сестра контролює правильність роботи всієї системи: відсутність підті-
кання рідини, виникнення інфільтрату в ділянці введення, порушення 
течії рідини через перегин трубок, тромбоутворення у вені. При припи-
ненні надходження рідини через тромбування вени пунктують іншу вену 
і знову приєднують систему. Вливання припиняють, коли рідина пере-
стає надходити в крапельницю. 

За необхідності введення у вену під час вливання іншого лікарсько-
го засобу проколюють голкою трубку системи, попередньо оброблену 
етиловим спиртом чи спиртовим розчином йоду, і вводять зі шприца 
призначений засіб. 
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Ускладнення внутрішньовенних ін'єкцій. Гематома (крововилив під 
шкіру) може виникнути при наскрізному проколі вени або внаслідок 
недостатнього тиску на вену після процедури. У такому випадку пунк-
цію вени треба припинити і притиснути її на декілька хвилин ватою, 
змоченою у спирті, або накласти стисну пов'язку. На ділянку гематоми 
кладуть компрес (напівспиртовий або з гіпертонічним розчином натрію 
хлориду). 

Флебіт або флеботромбоз — запалення венозної стінки з утворенням 
тромбу в просвіті вени. Виникає при тривалому знаходженні голки у про-
світі вени, при постійному використанні для ін'єкції тої самої вени. При-
чиною флебіту може бути подразнювальна дія ліків, використання недо-
статньо гострої голки. Хворий відзначає болючість, місцеве почервоніння 
і утворення інфільтрату за ходом вени. Може виявлятися підвищення 
температури тіла. Лікування проводять тільки за призначенням лікаря. 
Повітряна емболія — тяжке ускладнення внутрішньовенної ін'єкції, 
коли повітря з течією крові надходить в легеневі судини. її ознаками є: 
раптовий (ще під час ін'єкції) напад ядухи, кашель, ціаноз шкіри 
верхньої половини тіла, відчуття тиснучого болю у грудній клітці. Мож-
ливі раптова втрата свідомості, судоми, різке зниження артеріального 
тиску. Необхідно припинити введення засобу, опустити головний кінець 
ліжка, внутрішньовенно ввести глюкокортикоїди, аналгетики, спазмо-
літики, фібринолітичні засоби. Для профілактики цього ускладнення 
необхідно старанно витісняти повітря із шприца перед вливанням ліків. 
Запаморочення, колапс, аритмії можуть бути наслідком швидкого 
введення ліків. 

Алергічні реакції на введення того чи іншого засобу лікування шля-
хом ін'єкції можуть бути з ознаками кропивниці, гострого кон'юнктиві-
ту, гострого нежитю, набряку Квінке. Найтяжча форма алергічної реа-
кції — анафілактичний шок. 

Про виникнення алергічної реакції на ін'єкцію лікарського засобу 
негайно повідомляють лікаря і починають надання допомоги хворому. 
Щоб не втратити час на пошук необхідних для надання невідкладної 
допомоги засобів (фактор часу може бути вирішальним у цьому випад-
ку), в процедурному кабінеті повинна бути напоготові аптечка для на-
дання допомоги при анафілактичному шоці (такий набір ліків повинен 
бути і в дільничної медичної сестри, яка виконує ін'єкції хворим вдома). 

Анафілактичний шок характеризується такою послідовністю ознак: 
загальне почервоніння шкіри, напад кашлю, виражена тривога (неспо-
кій), порушення ритму дихання, блювання, серцебиття, аритмія, зни-
ження артеріального тиску. Ознаки можуть поєднуватись у різний спо-
сіб. Час розвитку ознак 30-40 хв. Чим швидше наростають ознаки, тим 
гірший прогноз для хворого. 
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При появі ознак анафілактичного шоку необхідно: накласти джгут 
на кінцівку вище місця ін'єкції, щоб блокувати венозну течію крові; 
підшкірно ввести 0,5 мл 0,1 % розчину адреналіну. Якщо систолічний 
артеріальний тиск нижче 100 мм рт. ст., вводять 0,5 мл 0,1 % розчину 
адреналіну в 20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньо-
венно. За допомогою маски дають хворому кисень. Для зняття ядухи 
внутрішньовенно вводять 5-10 мл 2,4 % розчину еуфіліну. Інші медика-
менти — за призначенням лікаря. 

Підшкірні вливання використовують при зневодненні, отруєннях, в 
перші дні після оперативних втручань. Звичайно вводять стерильний ізо-
тонічний розчин натрію хлориду, 5 % розчин глюкози. За добу під шкіру 
можна ввести до 3 л рідини, одномоментно — 500 мл. Найзручнішим 
місцем для тривалих підшкірних вливань є передньозовнішня поверхня 
стегна. Техніка заповнення системи не відрізняється від такої при внутрі-
шньовенному вливанні. Після проколювання шкіри перевіряють, чи не 
потрапили в кровоносну судину, і з'єднують голку з системою. 

2.9. КЛІЗМИ. ГАЗОВІДВІДНА ТРУБКА 

У здорової людини кишечник спорожнюється регулярно 1 раз на 
добу приблизно в той самий час. При деяких захворюваннях виникає 
затримка випорожнення (запор). В таких випадках призначають послаб-
лювальну дієту, послаблювальні засоби, а також ставлять клізму.  

Клізма (від грец. Klysma — промивання) — введення у нижній відділ 
товстої кишки через анальний отвір різних рідин з діагностичною і лі-
кувальною метою. Діагностичну клізму застосовують для розпізнання 
кишкової непрохідності. Для рентгенологічного дослідження товстої ки-
шки призначають контрастну клізму, що містить суспензію контрас-
тного засобу. 

Якість постановки клізми і її ефект залежать від такту, професійної 
вправності і відповідальності медичної сестри. Треба добре пояснити хво-
рому необхідність виконання призначеної лікарем процедури, отримати 
згорну хворого иа. та^оъе^еж&я. U^OYS^KJ^VV \ ra.offi'jwa.'m Ілкгсс» тк  ̂шараді. 

Якщо хворий може і йому дозволено ходити, то його супроводжу-
ють у спеціально призначену кімнату, обладнану кушеткою. Якщо клі-
зму необхідно поставити у палаті, бажано відгородити ширмою від ін-
ших хворих (можна попросити інших хворих, якщо вони самостійно 
ходять, вийти з палати). 

Під час процедури хворого не залишають самого і пересвідчуються в 
ефективності постановленої клізми. На завершення процедури ділянку  
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анального отвору обмивають, обсушують. Хворого 
зручно вкладають у ліжку, палату провітрюють. 

З лікувальною метою проводять очисні, сифонні, 
живильні з ліками клізми. Для цього в основному 
використовують кухоль Есмарха — резервуар 
ємністю 1-2 л (рис. 2.99). На дні кухля є сосок, на 
який одягають товстостінну гумову трубку довжи-
ною 1,5 м і діаметром 1 см. На вільний кінець трубки 
надягають скляний, ебонітовий або пластмасовий 
наконечник завдовжки 8-10 см (рис. 2.100). За 
допомогою крана на кінці трубки регулюють надхо-
дження рідини в кишки. Після використання нако-
нечник дезінфікують, добре миють з милом в про-
точній воді і кип'ятять. Зберігають наконечник у 
дезінфекційному розчині. 

Очисні клізми використовують: 
— для очищення нижнього відділу товстої киш 

ки від калу і газів при запорі; 
— для видалення токсичних речовин при отру 

єннях; 
— для підготовки до рентгенологічного дослі 

дження шлунка, кишок, хребта; 
— перед ендоскопічним дослідженням товстої 

кишки (колоноскопія); 
— перед операціями, пологами; 
— перед ректальним введенням лікарських за 

собів. 
Протипоказаннями є: 
— гострі запальні і ерозивно-виразкові уражен 

ня слизової оболонки аноректальної зони; 
— випадання прямої кишки; 
— гострі хірургічні захворювання органів черев 

ної порожнини (гострий апендицит); 
— кровоточивість гемороїдальних вен; 
— розпад пухлини товстої кишки і кишкова  

кровотеча; 
— важка серцева недостатність. 
Для очисної клізми, крім кухля Есмарха, треба 

мати штатив для підвішування його, термометр для 
вимірювання температури рідини, що вводиться, підкладне судно, кле-
йонку, миску. Для постановки очисної клізми дорослій людині треба зви-
чайно 1-1,5 л теплої води (25-30 °С). За необхідності стимулювати мотори- 
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Рис. 2.99. Прилад для 
очисної клізми. 

 щ 

Рис. 2.100. Набір нако-
нечників для клізми. 



ку товстої кишки (при атонічних 
запорах) використовують воду 
нижчої температури (18-20 °С). 
Навпаки, за необхідності 
розслабити гладкі м'язи кишеч-
ника (при спастичних запорах) 
— використовують воду 
температурою 37-42 °С. 

Клізму ставить медична се-
стра. Пацієнту пояснюють необ-
хідність і хід процедури й отри-
мують згоду на її проведення. 
Готують необхідне оснащення і 
одягають рукавички. В кухоль 
Есмарха при закритому вентилі 
наливають воду і, відкривши 

кран, заповнюють резинову 
трубку, витісняючи повітря. 

Кран знову закривають і закріплюють кухоль на штативі на висоті 1 м від 
рівня ліжка чи кушетки. Використовуючи шпатель, змащують наконечник 
вазеліном. Хворого вкладають на кушетку або ліжко ближче до краю на 
лівий бік із зігнутими і підтягнутими до живота ногами (рис. 2.101). Якщо 
хворому не можна рухатись, то він лежить на спині. Під сідниці 
підстеляють клейонку, вільний кінець якої опускають у відро, на 
випадок, якщо хворий не втримає рідину. На клейонку застеляють 
пеленку. Підкладають судно. Пацієнту нагадують про необхідність 
затримати воду в кишках протягом 5-10 хв. Першим і другим пальцем 
лівої руки розсувають сідниці хворого, а правою рукою обережно вводять 
наконечник в анальний отвір. Перші 3-4 

см наконечник вводять у напря 
мку до пупка, потім ще 5-8 см 
паралельно куприку (рис. 2.102). 
Відкривають кран. Кухоль Есма 
рха піднімають на висоту 1-1,5 
м і вода під тиском надходить у 
товсту кишку. Пацієнту пропо 
нують глибоко дихати. При за 
критті просвіту наконечника ка 
ловими масами його виймають, 
прочищають і вводять знову. 

Рис. 2.102. Орієнтири при введенні наконеч- Якщо калові маси настількі тве- 
ника в пряму кишку. рді,   що  поставити  клізму  не 
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Рис. 2.101. Очисна клізма: а) заповнення систе-
ми водою; б) техніка постановки клізми. 

 



вдається, то гумові рукавички змащують вазеліном, кал-з прямої кишки 
медсестра виймає пальцем. При появі відчуття розпирання кухоль опус-
кають нижче рівня хворого, що спричиняє відходження газів, а потім 
знову піднімають його. Після введення води в кишку закрити кран і обе-
режно витягти наконечник. Бажано, щоб хворий утримав воду ще 5-
10 хв після перших позивів на дефекацію. 

Для підсилення дії очисної клізми до води можна додати 1/2 чайної 
ложки подрібненого дитячого мила, 2-3 столові ложки гліцерину, 1-2 
столові ложки кухонної солі або 1 склянку відвару ромашки. Пацієнту 
допомагають підвестися з кушетки і пройти в туалет або пропонують 
судно. Про ефективність процедури свідчить наявність фекалій у воді, 
що витікає з кишок. Наконечник кладуть у посудину з дезінфекційним 
розчином. Знімають рукавички і миють руки. Використані наконечники 
миють теплою водою з милом і кип'ятять. У листку лікарських призна-
чень відмічають виконання процедури. Якщо клізма не подіяла, її мож-
на повторити через декілька годин. 

Гіпертонічні (сольові) клізми використовують для стимуляції випо-
рожнення кишок при атонічному запорі. Завдяки осмотичній дії гіперто-
нічні клізми спричиняють вихід води із тканин у просвіт кишок. їх вико-
ристовують при набряках. 

Протипоказаннямиє запальні і виразкові процеси в нижньому від-
ділі товстої кишки. 

Для гіпертонічної клізми необхідні грушо-
подібний балон або шприц Жане (рис. 2.103), 
стерильна газовідвідна трубка, шпатель, ва-
зелін, рукавички, клейонка, судно, ширма 
(якщо процедура виконується в палаті). Ви-
користовують 50-100 мл 10 % розчину хлориду 
натрію або 100 мл 20-30 % розчину магнію 
сульфату. Пацієнту пояснюють суть і хід 
процедури, інформують його про розчин, що 
вводиться, і отримують згоду на процедуру. 
Флакон із розчином у посуді підігрівають до 38 
°С, щоб запобігти посиленій передчасній 
перистальтиці кишок на холодове подразнення. 
Набирають в грушоподібний балон або у 
шприц Жане підготовлений теплий розчин, 
після чого медична сестра одягає рукавички. 

Пацієнта вкладають на лівий бік (якщо 
цього не дозволяє стан хворого, то клізму 
ставлять у положенні хворого лежачи на    рис, 2.103. Прилади для поста-
спині). Вводять газовідвідну трубку. До труб-    новки гіпертонічної клізми. 
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ки приєднують грушоподібний балон чи шприц Жане і повільно вводять 
розчин. Нагадують пацієнту, що він повинен затримати розчин у киш -
ках 20-30 хв. 

Не розтискаючи грушоподібний балон, його від'єднують від газо -
відвідної трубки і кладуть у лоток. Повільно виймають газовідвідну тру-
бку і поміщають у лоток.  

Через 20-30 хв пацієнту пропонують судно або допомагають дійти 

до туалету. Переконавшись в ефективності процедури (вода містить 

фекалії), пацієнту допомагають у гігієні ділянки промежини.  
Емульсгйніктзми. дають добрий спорожнювальний ефект. Готують 2 скля-

нки настою ромашки (1 столова ложка ромашки на 1 склянку окропу); потім 

змішують жовток одного яйця з чайною ложкою гідрокарбонату натрію і 

заливають настоєм ромашки, додають 2 столових ложки вазелінової олії 

або гліцерину. Грушоподібним балоном емульсію вводять у пряму кишку.  
Олійні клізми призначають при запорі спастичного походження. Для 

цього використовують 50-100 мл підігрітої на водяній бані до 37-38 °С олії 

(соняшникової, конопляної, вазелінової). Олію вводять у пряму кишку за 

допомогою гумового балона або шприца Жане через катетер, просуну -
тий на 10 см у пряму кишку. Олія розтікається по стінці кишки, розсла -
блює її м'язи і обволікає кал. Ставлять олійну клізму ввечері, після чого 

хворий повинен полежати 20 хв. Проносний ефект настає через 10-12 год. 
Сифонні клізми використовують:  
— з лікувальною метою при різних отруєннях;  
— при інтоксикації продуктами обміну речовин (при хронічній нир  

ковій недостатності); 
— при динамічній і механічній кишковій непрохідності (в останньо 

му випадку для передопераційної підготовки);  
— у разі неефективності очисних 

клізм. 
Сифонні клізми не можна 

робити при підозрі на тромбоз 

чи емболію судин брижі.  
Для сифонної клізми викори 

стовують велику лійку ємністю 
0,5-2 л, а також продезінфікова 
ну гумову трубку довжиною 100- 
150 см з діаметром не менше  
1 см, з'єднану з гнучким наконе  
чником або гумовою трубкою до 
вжиною 20-30 см. Замість нако- 

Рис. 2.104. Сифонна клізма: а) необхідне облад- нечника можна використати тов- 
нання; б) схема постановки клізми. стий шлунковий зонд (рис. 2.104). 

290 

 



Медична сестра, отримавши згоду пацієнта на проведення процеду-
ри, одягає рукавички і фартух. Положення хворого таке, як при очис-
ній клізмі (на лівому боці з приведеними до живота ногами). Під сідниці 

підстеляють клейонку так, щоб вона звисала в миску, поверх неї сте-
лять пеленку. Розсунувши сідниці першим і другим пальцями лівої руки, 

правою рукою гнучкий кінець гумової кишкової трубки або товстого 

шлункового зонда, змащений вазеліновою олією, обертальними рухами 

вводять у пряму кишку на 20-30 см. 
Дія сифонної клізми грунтується на принципі з'єднаних судин. При-

єднавши лійку до зовнішнього кінця трубки, утримують її дещо вище 

від тіла хворого в нахиленому стані та із дзбанка заповнюють рідиною 

для промивання (чистою перевареною водою, слабким розчином калію 

перманганату, 2 % розчином натрію гідрокарбонату). Лійку повільно 

піднімають догори приблизно на 50-100 см вище від рівня тіла, після 

чого рідина починає надходити у кишки. Як тільки рідина в лійці дося-
гає місця її звуження, лійку опускають нижче від рівня тіла хворого і 

вона починає заповнюватися рідиною разом з каловими масами. Вилив-
ши з лійки вміст у підготовлене відро, процедуру знову повторюють до 

того часу, поки з кишок у лійку не будуть надходити чисті промивні 

води. На одну сифонну клізму використовують 10-12 л рідини. Після 

закінчення процедури лійку знімають, а гумову трубку залишають у 

прямій кишці на 10-12 хв, опустивши її зовнішній кінець у миску для 

стікання рідини і відходження газів. Поступальними рухами виводять 

зонд чи трубку з кишки і занурюють в посудину з дезінфекційним роз-
чином. Використані лійку і трубку промивають у проточній воді з ми-
лом, кип'ятять. Хворому допомагають у гігієні промежини. Промивні води 
виливають у каналізацію. 

Клізми використовуються для введення лікарських засобів через пря-
му кишку, де вони всмоктуються через гемороїдальні вени і швидко 

надходять у кров, обминаючи печінку. Розрізняють клізми місцевої та 

загальної (резорбтивної) дії. Перші використовують з розрахунку на мі-
сцевий ефект ліків. Так, при проктосигмоїдиті використовують клізми з 

настоєм ромашки і коларголом, при запаленні передміхурової залози — 
мікроклізми з олією. Клізми загальної дії використовують при неможли-
вості чи небажаності введення ліків через рот. За допомогою лікарських 

клізм вводять, наприклад, хлоралгідрат, препарати наперстянки.  
За 30-40 хв до клізми з ліками ставлять очисну клізму. Найчастіше 

це мікроклізми, для проведення яких використовують гумовий грушо-
подібний балон або шприц Жане з катетером. Рідину треба підігріти до 

40 °С, бо при нижчій температурі виникають позиви до дефекації і ліки 

не встигають всмоктатися. Хворий лежить на лівому боці, ноги зігнуті в 

колінах і підтягнуті до живота. Розсуваючи лівою рукою сідниці, пра- 
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вою обертальними рухами вводять змащений стерильною вазеліновою 
олією катетер на 15-20 см в пряму кишку. Катетер з'єднують зі шпри-
цом чи гумовим балоном, в якому знаходяться ліки, і повільно витиска-
ють цей розчин малими порціями під невеликим тиском. Потім, перети-
снувши зовнішній кінець катетера, щоб попередити витікання з нього 
ліків, обережно від'єднують шприц чи балон, насмоктують в нього по-
вітря, знову вставляють в катетер і продувають для проштовхування 
рідини, що залишилась. Для запобігання подразненню кишки ліки вво-
дять у порівняно малій концентрації в теплому ізотонічному розчині чи 
з обволікаючими засобами (50 г відвару крохмалю). 

Крохмальні клізми використовують для зменшення перистальтики і 
як обволікаючий пом'якшувальний засіб при гострому коліті. Для цієї 
процедури 5 г крохмалю розводять в 100 мл прохолодної води і, розмі-
шуючи, додають 100 мл окропу. Розчин охолоджують до 40 °С і вводять 
у пряму кишку. 

Хлоралгідратні клізми призначають при різкому збудженні і судо-
мах. Хлоралгідрат (1 г) розводять у 25 мл дистильованої води і додають 
25 мл завареного крохмалю, бо хлоралгідрат подразнює слизову оболонку 
прямої кишки. 

Краплинні клізми використовують із замісною метою при зневод-
ненні, коли внутрішньовенне введення рідини утруднене. Звичайно, 
краплинно вводять 5 % розчин глюкози з ізотонічним розчином натрію 
хлориду. Для краплинної клізми використовують те саме обладнання, 
що й для очисної клізми, тільки в гумову трубку, що з'єднує наконеч-
ник з кухлем Есмарха, вставляють крапельницю із затискачем. Його 
закручують таким чином, щоб рідина надходила в пряму кишку не стру-
менем, а краплями. Затискачем регулюють частоту крапель (найчасті-
ше 60-80 крапель за хв). За добу краплинним способом можна ввести до 
З л рідини. Кухоль з розчином підвішують на висоту 1 м над рівнем 
ліжка. Необхідно стежити, щоб трубка не перегиналась. Розчин пови-
нен мати температуру 40-42 °С, тому до задньої стінки кухля Есмарха 
прикріплюють грілку і стежать, щоб вона була теплою.  

Жгсвильні клізми є одним із способів штучного годування. Застосуван-
ня живильних клізм обмежене, бо в нижньому відділі товстої кишки всмо-
ктується лише вода, ізотонічний розчин натрію хлориду й розчин глюкози. 

За 30-40 хв до живильної клізми ставлять очисну. Об'єм живильної 
клізми не повинен перевищувати 200-250 мл. Теплі розчини набирають 
у гумовий балон, змащують вазеліновою олією носик балона, витиска-
ють повітря і вводять носик у пряму кишку. Натискувати на балон по-
трібно повільно, щоб не подразнювати слизову оболонку. Пацієнт пови-
нен лежати спокійно для запобігання позивам до дефекації. За добу 
можна поставити 3-4 клізми. 
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Газовідведення проводять у 
разі скупчення великої кількості 
газів у кишках. Проводять його за 
допомогою спеціальної м'якої 
товстостінної гумової трубки до-
вжиною 30-50 см і діаметром 3-5 
мм. Один кінець трубки заок-
руглений і має отвір, а протиле-
жний косо зрізаний. Перед 
введенням газовідвідної трубки 
ставлять клізму з гліцерином чи 
відваром квіток ромашки. Стери-
льну змащену жиром трубку вво-
дять в задній прохід. Для полег- Рис. 2.105. Введення газовідвідної трубки: 
шення введення хворого вклада- а) газовідвідна трубка; б) положення хворого, ють 
на лівий бік або на спину із  
зігнутими в колінах і розведеними кінцівками (рис. 2.105). Трубку вво-
дять у пряму кишку на 20-30 см, а зовнішній кінець опускають у під-
кладне судно. її можна тримати у кишці до 2 год. За необхідності через 
1-2 год процедуру повторюють. 

Після використання трубку дезінфікують, миють теплою водою з 
милом і стерилізують кип'ятінням. При подразненні анального отвору 
його окружність змащують вазеліном. 

2.10. КАТЕТЕРИЗАЦІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА. 
ЗАСТОСУВАННЯ СЕЧОПРИЙМАЧА 

Затримка сечі (ішурія) полягає в неспроможності хворого самостійно 
спорожнити сечовий міхур. Причини затримки сечі: 

— порушення прохідності сечовивідного каналу (при аденомі перед 
міхурової залози, при нирковій коліці); 

— в післяопераційному періоді після операції на органах черевної  
порожнини; 

— в післяпологовому періоді; 
— при порушенні нервової регуляції функції сечового міхура вна 

слідок захворювань нервової системи. 
Гостра затримка сечі проявляється сильним болем в надлобковій ді-

лянці з частими нерезультативними позивами до сечовипускання, неспо-
коєм хворого. Якщо затримка сечі пов'язана з порушенням функції нерво- 
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вої системи, то вона може перебігати безсимптомно і проявлятися лише 
відсутністю сечовипускання і ознаками переповненого сечового міхура. 

Невідкладна допомога при затримці сечі полягає у виведенні сечі із 
сечового міхура, при цьому спосіб її виведення залежить від захворю-
вання, що викликало затримку сечі.  

Якщо затримка сечі виникла в післяопераційному чи післяпологово-
му періоді, то слід спробувати спорожнити сечовий міхур пацієнта, не 
застосовуючи катетеризації. У таких випадках, якщо дозволяє стан хво-
рого, на ділянку сечового міхура або промежини кладуть теплу грілку. 
Іноді хворому важко здійснити сечовипускання, перебуваючи в лежа-
чому положенні на спині. З дозволу лікаря хворого садять у ліжку або 
ставлять на ноги, що полегшує рефлекс на сечовипускання.  

Сечовипусканню може сприяти шум води, що ллється з крана, зро-
шення статевих органів теплою водою, у чоловіків можна опустити ста-
тевий член у теплу воду, а жінці — ввести 100 мл теплої води у пряму 
кишку. 

Якщо гострій затримці сечі передувала ниркова коліка, то хворому 
можна призначити гарячу ванну або за призначенням лікаря ввести 
спазмолітики (баралгін, бускопан). 

За неефективності запропонованих заходів слід провести катете-
ризацію сечового міхура. 

Катетеризація — введення катетера в сечовий міхур. Проводиться 
з лікувальною та діагностичною метою. 

Цілі катетеризації: 
— виведення сечі з міхура при гострій затримці сечі; 
— промивання сечового міхура; 

— в
веден
ня 
лікарс
ьких 
засобі
в в 

сечовий міхур; 
— забір сечі для дослідження, при 

неможливості виконання цієї маніпу 
ляції за загальними правилами. 

Використовують м'які і тверді кате-
тери (рис. 2.106). М'який катетер — ела-

стична гумова трубка завдовжки 25-30 см і діаметром від 0,33 до 10 мм 
(№№ 1-30). Кінець катетера, який вводять в сечовий міхур, 
заокруглений, сліпий, з овальним отвором збоку; зовнішній кінець 

косо зрізаний або лійкоподібно розши- 
Рис. 2.106.  ВИДИ катетерів: а) м'який;     
рений, щоб легше було з'єднати його 
зі шприцом за необхідності введення у 

сечовий міхур лікарських засобів. 
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 б) металевий чоловічий; в) металевий жіно-
чий. 



Послідовність стерилізації катетерів 
Відразу після процедури катетери занурюють у дезінфекційний роз-

чин на ЗО хв. 
Після цього їх кладуть у мийний розчин на 15 хв (розд. 2.1). 
Механічно (щіткою) обробляють катетери в теплому мийному роз-

чині. 
Промивають катетери в проточній, а потім дистильованій воді.  
Кип'ятять катетери в дистильованій воді протягом ЗО хв.  
Еластичні катетери стерилізують у пароформаліновій камері.  
Зберігають гумові катетери в довгій склянці з кришкою у 2 % розчи-

ні борної чи карболової кислоти. 
Твердий катетер (металевий) складається з ручки, стержня і дзьо-

ба. Уретральний кінець сліпий, заокруглений, з двома боковими оваль-
ними отворами. Довжина катетера для чоловіків становить ЗО см, для 
жінок — 12-15 см. 

Перед процедурою медична сестра миє руки теплою водою з милом, 
а нігті протирає спиртом, одягає рукавички. За необхідності ввести ка-
тетер жінці треба стати справа від хворої, яка лежить на спині з напів-
зігнутими в колінах і розведеними ногами. Проводять туалет зовнішніх 
статевих органів. Лівою рукою розсувають губи, а правою протирають 
отвір сечовипускального каналу ватним тампоном, змоченим дезінфек-
ційними розчинами (0,1 % розчин етакридину лактату, розчин сулеми 
1:1000). Пінцетом беруть катетер, змащений стерильною вазеліновою 
олією, знаходять зовнішній отвір сечовипускального каналу і обереж-
но вводять катетер (рис. 2.107). Поява сечі з катетера, опущеного в 
судно чи лоток, свідчить про знаходження його в сечовому міхурі. При 
різкому переповненні сечового міхура (знаходженні в ньому більше 1 л 
сечі) його спорожнюють поступово: 
сечу випускають порціями (по 300-
400 мл), перетискаючи катетер на 2-
3 хв. Такий прийом попереджує 
раптову зміну тиску в порожнині се-
чового міхура, що може призвести 
до швидкого наповнення кров'ю 
розширених та склеротично змінених 
вен сечового міхура, їхнього розриву 
та кровотечі. 

Коли сеча перестає самостійно 
виділятися через катетер, можна 
злегка натиснути через черевну стінку 

на ділянку сечового міхура для     рис, 2.107. Катетеризація сечового міху-
виведення з нього залишкової сечі,    ра у жінки. 
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а вже потім повільно вивести катетер так, щоб невелика кількість сечі 
вийшла і облила сечовипускальний канал після видалення катетера.  

При катетеризації нестерильним катетером чи недостатньо чисти-
ми руками в сечовий міхур висхідним шляхом заносять інфекцію, що 
призводить до запалення слизової сечового міхура, що погіршує стан 
хворої. 

Введення катетера чоловікові — дещо складніша процедура, бо се-
човивідний канал у чоловіка має довжину 22-25 см і два фізіологічних 
звуження, що створюють перепону для просування катетера. Хворий під 
час катетеризації лежить на спині з трохи зігнутими в колінах і розведе-
ними ногами, між стопами розміщують сечоприймач, лоток чи інший 
посуд для збору сечі. Під таз хворого підстеляють клейонку і пелюшку.  

Медична сестра, отримавши згоду хворого на виконання катетериза-
ції, миє руки, одягає рукавички і допомагає хворому набути необхідного 
для процедури положення. Проводять гігієнічну обробку промежини і зо-
внішнього отвору сечовипускального каналу. Після цього змінюють ру-
кавички на стерильні, крайню плоть зсувають і оголюють голівку стате-
вого члена. Між третім і четвертим пальцями лівої руки захоплюють ста-
тевий член, а першим і другим пальцями розсувають зовнішній отвір 
сечовипускального каналу, який дезінфікують з використанням 0,1 % 
розчину етакридину лактату, 0,02 % фурациліну чи 2 % борної кислоти. 
Правою рукою стерильним пінцетом беруть катетер зі стерильного лот-
ка. Зовнішній кінець катетера утримують між четвертим і п'ятим пальця-
ми тієї ж руки. Перед введенням просять помічника змастити катетер 
стерильною вазеліновою олією. Кінчик катетера вводять у зовнішній отвір 
сечовипускального каналу і, потроху перехоплюючи його, просувають 
глибше в сечовипускальний канал. Лівою рукою статевий член підтягу-
ють доверху, ніби натягуючи його на катетер. Проштовхують катетер 
повільно за кожен рух на 1,5 см. Швидкість введення катетера зростає в 
міру того, як катетер наближається до проксимального відділу сечови-
пускального каналу. При досягненні катетером зовнішнього сфінктера 
рекомендують хворому глибоко дихати, розслабитись. Поява сечі із кате-
тера свідчить про те, що досягнуто порожнини сечового міхура; зовніш-
ній кінець катетера опускають в сечоприймач. Витягують катетер з уре-
три, щільно затиснувши його зовнішній кінець. 

Введення еластичного чи металевого катетера — це лікарська ма-
ніпуляція. 

Ускладнення після маніпуляції: 
— кровотеча, яка виникає при травмуванні слизової оболонки сечо 

випускального каналу; 
— інфікування сечовипускального каналу внаслідок недотримання  

правил асептики; 
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— уросепсис при швидкому всмоктуванні інфікованої сечі у кров'я 
не русло через пошкоджену слизову сечовипускального каналу.  

Для попередження можливих інфекційних ускладнень після катете-
ризації сечового міхура, особливо повторної, промивають порожнину 
сечового міхура 0,05 % розчином риванолу або 0,02 % розчином фура-
циліну; іноді профілактично призначають антибактеріальні засоби.  

При неможливості катетеризувати сечовий міхур (пошкодження 
уретри, стискання її аденомою передміхурової залози) вдаються до над-
лобкової пункції сечового міхура або накладають штучний отвір (цис-
тостому) з введенням цистостомічної трубки. 

Користування сечоприймачами. 
Хворі, яким призначений ліжковий режим, змушені лежачи здійсню-

вати фізіологічні потреби, користуючись підкладним судном та сечоприй-
мачем. Розміщують підкладне судно та сечоприймач на низькому ослінчи-
ку під ліжком або у спеціальному гнізді під сіткою функціонального ліжка. 

Сечоприймач — скляна чи з поливаного металу довгастої форми посу-
дина для збору сечі, що закінчується короткою трубкою з отвором. Чоло-
вічий та жіночий сечоприймачі відрізняються будовою і розміщенням цієї 

трубки. У сечоприймачі для чоловіків під гострим кутом розташована коро-
тка трубка з отвором. У сечоприймачі для жінок на кінці горизонтальніше 

розміщеної та дещо ширшої трубки є лійка з відігнутими краями.  
Теплий сухий сечоприймач розміщують між ногами пацієнта. Жін-

кам сечоприймач ставлять таким чином, щоб отвір сечовипускального 

каналу знаходився у лійці трубки. Чоловічий статевий член вводять в 

отвір трубки. Хворого прикривають ковдрою і залишають на 5-10 хв. 
Після закінчення сечовипускання сечоприймач виймають, вміст його 

виливають в унітаз. Сечоприймач миють теплою водою, дезінфікують 

З % розчином хлораміну. Один раз на добу його споліскують слабким 

розчином калію перманганату чи хлористоводневої кислоти для усунен-
ня запаху аміаку. 

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.  
Нетримання сечі клінічно проявляється періодичним мимовільним 

виділенням сечі, іноді краплями, а частіше у значній кількості, причо -
му хворі не можуть контролювати сечовипускання. 

Причини нетримання сечі: 
— ушкодження або порушення тонусу сфінктера сечового міхура;  
— вади розвитку сечового міхура та сечовипускального каналу;  
— випадання жіночих статевих органів; 
— захворювання центральної нервової системи; 
— загальне виснаження. 
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Хворі з нетриманням сечі потребують особливої уваги. Внаслідок 
мацерації шкіри в них швидко можуть розвиватися пролежні.  

Для хворих з нетриманням сечі, які не ходять, використовують спе-
ціальний трисекційний матраці із заглибленням, у середній секції його, 
де розміщають підкладне судно. Цю секцію матраца обгортають клейон-
кою і обкладають пелюшками, що економить білизну при необхідності 
частої зміни її. Можна використовувати гумові підкладні судна, які мо-
жна залишати під хворим на більш тривалий період. Сечоприймач, суд-
но слід регулярно спорожнювати. 

Хворого декілька разів на день підмивають, після чого обсушують 
шкіру, при забрудненні змінюють постільну і натільну білизну.  

Хворі з нетриманням сечі, які самостійно ходять, можуть викорис-
товувати сечоприймачі індивідуального користування — гумові або по-
ліетиленові резервуари, які за допомогою стрічок кріпляться до тулуба 
чи стегон (рис. 2.108). Хворого або родичів навчають використовувати 

сечоприймачі і доглядати за ними. їх 
періодично спорожнюють, ретельно 
миють і знов закріплюють на тілі. 

Для усунення стійкого запаху 
аміаку у палаті, де перебуває хворий 
з нетриманням сечі, сечоприймачі 

ретельно миють та дезінфіку-ють 
(після спорожнення занурюють у 0,5 % 
освітлений розчин хлорного вапна 
або 1 % розчин хлораміну на 1 год); 
у палаті регулярно проводять вологе 
прибирання,' ча- 
Рис. 2.1 OS. Індивідуальні сечоприймачі:       

сто змінюють натільну і постільну 
а) жіночий; б) чоловічий. білизну, провітрюють палату. 

2.11. ЛАБОРАТОРНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

УЧАСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

Методи лабораторної діагностики набувають все більшого значення 

у клінічному обстеженні хворого. Достовірність результатів лаборатор -
ного дослідження значною мірою залежить від правильно проведеного 

збору матеріалу, способу доставки його в лабораторію і чіткого запов -
нення супровідного направлення.  
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Медична сестра повинна: 
— знати, який матеріал слід збирати при тих чи інших захворюваннях 

для лабораторного дослідження; 
— вміти: 

а) пояснити хворому ціль лабораторного обстеження і отримати його 
згоду на проведення обстеження; 

б) провести інструктаж хворого з підготовки до обстеження і мето  
дики забору матеріалу (якщо пацієнт буде виконувати це само 
стійно); 

в) підготувати необхідну кількість відповідно підготовленого посуду 
та інструментів; 

г) заповнити направлення з визначенням профілю лабораторії, мети  
дослідження; 

д) своєчасно відправити біологічні матеріали на дослідження;  
є) проконтролювати своєчасність отримання результатів лаборатор-

ної діагностики із фіксацією їх у медичних документах пацієнта.  
Забір крові на дослідження. 
Значення крові, як тканинної системи, що забезпечує транспорт 

дихальних газів, продуктів обміну речовин, ферментів і гормонів, активна 

участь її у формуванні захисних організму визначають практичну цін-
ність дослідження складу крові. Дослідження крові допомагають своєчас-
ному розпізнанню захворювань, полегшують контроль за ефективністю 

лікування і часто є об'єктивним критерієм видужання хворого.  
Медична сестра повинна правильно зібрати кров для лабораторного 

дослідження і правильно документувати направлення матеріалу в лабо-
раторію. 

Кров досліджують морфологічно (клінічний аналіз крові), біохіміч-
но, серологічно, бактеріологічно. 

Для клінічного аналізу крові достатньо взяти кров із пучки пальця 

кисті. Забір звичайно проводить лаборант клінічної лабораторії, який 

почергово обходить клінічні соматичні відділення. Медична сестра попе-
реджує хворого, що кров на аналіз потрібно здати натще. Хворі, яким 

дозволено ходити, почергово підходять на сестринський пост, де лабо-
рант, використовуючи портативну валізу з необхідним обладнанням, 

проводить забір крові. 
Попередньо помивши руки і одягнувши стерильні рукавички, дез-

інфікують шкіру м'якоті 3-4 пальців лівої руки ватною кулькою, змоче-
ною в етиловому спирті. Укол роблять швидким рухом голкою або спеці-
альним ланцетом на глибину 2-3 мм, так щоб площина скарифікатора 

була перпендикулярною до дактилоскопічних ліній. Першу краплину 

крові знімають сухою стерильною ватою. Із наступних краплин прово-
дять забір крові для визначення еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів,  
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ШОЕ, а також готують мазки. Після закінчення процедури кінчик паль-
ця загортають у вату, змочену в етиловому спирті, і пропонують прити-
снути його до долоні для зупинки кровотечі. 

У хворих, які перебувають на ліжковому режимі, забір крові про-
водять у палаті. 

За необхідності за призначенням лікаря забір крові проводять у будь-
яку пору доби без спеціальної попередньої підготовки хворого. При важ-
ких розладах периферичного кровообігу (шок, колапс), опіках, трав-
мах кінцівок доцільно брати кров із мочки вуха. Техніка забору крові з 
мочки вуха суттєво не відрізняється від взяття її з пальця.  

Для отримання мазків крові беруть краплю крові на предметне скло. 
Для приготування мазка до краю краплини крові прикладають чисте 
знежирене, насухо витерте предметне скло. Коротким краєм другого 
предметного скла, поставленого під гострим кутом до розміщеної на 
склі краплі, останню рівномірно розподіляють по поверхні скла, утво-
рюючи мазок для дослідження. Після підсихання мазка спеціальним олів-
цем для скла на ньому записують прізвище хворого, дату.  

Щоб приготувати мазок "товстої краплі" (дослідження крові для 
виявлення малярійних плазмодіїв) на предметне скло збирають три 
краплі крові, після чого кутиком іншого предметного скельця з'єдну-
ють їх в одну краплю. Краплині дають висохнути, записують прізвище 
хворого і, нещільно загорнувши у папір, відправляють у лабораторію.  

Медична сестра повинна вміти самостійно визначати час згортання 
крові, тому що це дослідження може бути необхідним при масивній кро-
вотечі і тоді його проводить черговий медичний персонал. Забір крові про-
водять із описаними вище застереженнями. Після зняття першої краплини 
крові 6-8 крапель збирають в підставлене знежирене ефіром предметне 
скло і зазначають час. Кожні ЗО секунд проводять по цій крові тонкою 
скляною паличкою чи голкою, злегка піднімаючи її. Поява при цьому нитки 
фібрину є початком згортання, повне ж випадання фібрину — закінчення 
згортання. Зазначають час згортання, який становить 5-6 хв. 

Кров для біохімічних і серологічних досліджень беруть із вени методом 
венопункціг (роз. 2.8) в кількості 5-20 мл залежно від мети дослідження. 

Залежно від характеру дослідження техніка забору крові може ви-
дозмінюватися. Кров можна отримати при самовільному витіканні її че-
рез голку або шляхом засмоктування через голку шприцем. Для дослі-
дження складових частин сироватки кров беруть сухою голкою і сухим 
шприцем в суху пробірку, взяту з лабораторії. Виливають кров із шпри-
ца повільно по стінці пробірки, щоб не утворювалася піна і не травму-
вались формені елементи. 

Кількість взятої крові залежить від того, які і скільки досліджень 
будуть проведені. На одне дослідження в середньому необхідно 0,5-2 мл 
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сироватки або у три рази більше крові, бо сироватка складає 1/3 крові. 

Краще брати центрифугальні пробірки, щоб відцентрифугувати фор -
мені елементи крові.  

За необхідності бактеріологічного дослідження крові її беруть мето -
дом венопункції в стерильну пробірку.  

Для дослідження крові на ВІЛ-інфекцію у спеціалізовану лаборато-
рію направляють 2 мл сироватки не пізніше 24-72 год після забору крові 

разом з двома примірниками направлення встановленого взірця. Мате -
ріали транспортують у контейнерах з холодоагентом в пластмасових 

або металевих штативах. Штативи вміщують у металеві бікси або коро-
бки, які герметично закриваються і легко дезінфікуються.  

НАПРАВЛЕННЯ 
на дослідження зразків сироваток крові на наявність 

антитіл до ВІЛ 
в _______________________________  

(назва установи та лабораторії) 

(назва медичного закладу, який направляє зразки сироваток крові) 

№      Реєстраційний      Стать Код, Дата Результат 
за/п номер діагноз взяття дослідження 

Посада, прізвище, підпис особи, яка направила матеріал 

20~~р! 

Забір виділень на дослідження. Матеріал для бактеріологічного до -
слідження слід збирати з дотриманням асептики, в стерильний посуд і 

швидко відправляти в лабораторію.  
Для забору матеріалу із зіва притискають язик шпателем і беруть 

наліт на дужках стерильним ватним тампоном, який опускають в сте -
рильну пробірку і закорковують. За 2 год до збирання матеріалу не слід 

використовувати дезінфекційні розчини для споліскування горла і вжи -
вати їжу. 

Мазок із кон'юнктиви ока беруть вранці до вливання і закапування 

крапель. Платинову петлю або зонд стерилізують над полум'ям. Після 

вистигання проводять інструментом по нижній витягнутій перехідній 

складці. Матеріал наносять тонким шаром на чисте знежирене предме - 
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тне скло, мазок фіксують над полум'ям. Місце, де розміщений мазок, 
окреслюють олівцем. У разі необхідності посіву петлю з матеріалом опу-
скають у пробірку з поживним середовищем. Після розподілу матеріалу 
пробірку закорковують. 

Виділення із сечовипускального каналу у чоловіків беруть вранці до 
першого сечовипускання. Попередньо готують чисті знежирені предмет-
ні скельця. Зовнішній отвір сечовипускального каналу обтирають ватою, 
змоченою стерильним ізотонічним розчином натрію хлористого. Натиску-
ючи на задню стінку сечовипускального каналу, знімають на предметне 
скельце краплю виділень і петлею готують мазки для бактеріоскопії. 

У жінок беруть виділення з сечовипускального каналу, піхви і ший-
ки матки. Спочатку стерильним корнцангом, металевим шпателем або 
дротяною петлею забирають виділення із сечовипускального каналу. Для 
цього вводять палець у піхву і натискають на задню стінку сечовипус-
кального каналу. Виділення наносять тонким шаром на предметне ске-
льце, позначене літерою U (уретра). Потім вводять в піхву стерильне 
дзеркало і різними інструментами беруть для дослідження матеріал із 
заднього склепіння піхви і з каналу шийки матки. Предметні скельця з 
мазками позначають літерами V (піхва) і С (шийка). Мазки фіксують над 
полум'ям і відправляють в лабораторію для дослідження. За необхідно-
сті посіву забір проводять з дотриманням правил стерильності та з ви-
користанням стерильних пробірок. У супровідному направленні в лабо-
раторію зазначають паспортні відомості обстежуваної, відділ лікарні чи 
дільницю, мету дослідження, дату.  

Мокротиння ■— патологічний матеріал, що виділяється при кашлі 
та відхаркуванні із дихальних шляхів. 

Збір для клінічного аналізу — проводять найчастіше вранці. 
Перед тим пацієнт повинен: 
— почистити зуби; 
— прополоскати ротову порожнину гідрокарбонатом натрію, фура- 

циліном (1:5000) або 0,01 % розчином перманганату калію. 
Хворий відкашлює у суху чисту скляну банку 3-5 мл мокротиння. На 

банці етикетка із зазначенням прізвища, ініціалів, відділення. Відправ-
ляють в лабораторію протягом 2-х год, бо тривале стояння сприяє роз-
множенню мікрофлори, лізису тканин. До відправлення зберігати в про-
холодному місці. 

Збір харкотиння на мікобактерії Коха — методом флотації (оса-
дження). Збирають 1-3 доби, бо мікобактерії можна виявити лише тоді, 
коли їх в 1 мл більше 100 тис. Після цього в лабораторії гомогенізоване 
лугом мокротиння збовтують з легким вуглеводнем (толуол, ксилол, 
бензин), дрібні краплини якого захоплюють бактерії і випливають дого-
ри. Відстояний шар відсмоктують піпеткою і наносять на підігріте скло  
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краплю за краплею на одне і те саме місце. Потім після підсихання 
препарат фіксують і фарбують за Ціль-Нільсоном. 

II метод — електрофорез. При пропусканні постійного струму через 
розріджене харкотиння мікобактерії туберкульозу спрямовуються до 
катода, з поверхні якого роблять мазок і фарбують за Ціль-Нільсоном. 

Люмгнгсцентна мікроскопія — звичайним способом зроблений і фі-
ксований мазок забарвлюють люмінісцентними барвниками (родамін, 
акридиновий жовтий), а потім іншим барвником, який гасить світіння 
фону (кислий фуксин). В ультрафіолетовому світлі мікобактерії тубер-
кульозу світяться яскраво, їх можна помітити під сухим об'єктивом (х 40), 
що має більше поле зору.  

Для простого бактеріоскопічного дослідження грудку мокротиння 
розтирають між двома предметними скельцями. Мазок фіксують, про-
водячи його 3 рази над полум'ям газового пальника і фарбують за Гра-
мом чи для пошуку БК за Ціль-Нільсоном. 

Клітини злоякісних пухлин можна виявити у нативному препараті, 
особливо при ендобронхіальному рості. Вони відрізняються атипізмом, 
якщо є їх комплекси і якщо вони на волокнистій основі або з еластич-
ними волокнами (останні є ознакою розпаду легеневої тканини). Для їх 
пошуку мокротиння розводять подвійною кількістю їдкого натрію, а потім 
центрифугують і фарбують еозином. 

В нативному препараті можна побачити Candida albicaus — брунькуючі 
дріжджоподібні клітини і гіллястий міцелій, з розміщеними на них спорами. 

Промивні води бронхів — досліджують для пошуку мікобактерій 
туберкульозу, у хворих, що не виділяють мокротиння, або клітин зло-
якісних пухлин. 

Після анестезії розчином дикаїну глотки і гортані хворому, який 
лежить на боці ураженої легені, гортанним шприцом на середину осно-
ви висунутого язика повільно вливають 10-20 мл підігрітого фізіологіч-
ного розчину. Розчин стікає у бронх і викликає кашель. Виділені з каш-
лем промивні води і слиз збирають у стерильний посуд. Мікобактерії 
виявляють методом флотації. 

Для цитологічного дослідження промивні води цинтрифугують і з 
осаду готують нативні препарати і мазки. 

Промивні води можна отримати при бронхоскопії (20-30 мл харко-
тиння). 

Для дослідження сечі використовують вранішню порцію, як най-
більш концентровану. Жінки перед збором сечі для дослідження обов'я-
зково повинні підмитися. В дні місячних бажано не брати сечу для до-
слідження, а у разі нагальної потреби проводять катетеризацію.  

У хворих на цукровий діабет для регулювання дієти, інсулінотерапії 
і кількісного визначення виділюваного цукру за добу сечу збирають  
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протягом доби. Вимірюють добову кількість сечі (показник записують у 
температурному листку) і після перемішування порцію її (200 мл) на-
правляють в біохімічну лабораторію. 

Для дослідження глюкозуричного профілю сечі збирають за визна-
чені проміжки часу: І порція — з 9-ї до 14-ї години; II — з 14-ї до 
19-ї години; III — з 19-ї до 23-ї години; IV — з 23-ї до 6-ї години; V — 
з 6-ї до 9-ї години. Визначають об'єм кожної порції і 100 мл з кожної 
порції направляють в лабораторію. 

Сечу для бактеріологічного дослідження збирають у стерильну про-
бірку після ретельного туалету зовнішніх статевих органів. Якщо при 
цьому не проводять катетеризацію, то для дослідження беруть серед-
ню порцію сечі. 

При дослідженні сечі за методом Нечипоренка визначають кількість 
формених елементів в 1 мл сечі. У чисту посудину збирають середню 
порцію вранішньої сечі, яку ще теплою направляють в лабораторію. 

Забір сечі на дослідження входить в обов'язок медичної сестри ніч-
ної зміни, тому що частіше досліджують вранішню сечу. Первинному 
хворому сестра сама може написати направлення на дослідження. Сес-
тра повинна знати, що хворим, які отримують в лікуванні гепарин, а 
також після переливання крові обов'язково проводять дослідження сечі. 

Для дослідження сечі на діастазу (при захворюваннях підшлунко-
вої залози) потрібно 5-Ю мл свіжовипущеної сечі, яку відразу направ-
ляють в лабораторію. 

Пробу Зимницького найчастіше використовують як функціональ-
ний метод дослідження нирок. Сестра напередодні звечора готує 8 чис-
тих посудин, на які наклеює етикетки із зазначенням прізвища хворо-
го, віділення, номера палати, номера порції та проміжку часу, за який 
заповнюється посуд. 

Дослідження проводять на звичайному водному і харчовому режимі. У 
день дослідження хворому не призначають сечогінних засобів. Протипока-
зань до проведення проби немає. Хворого необхідно звечора попередити, 
щоб о 6 год ранку він випустив сечу в туалет. Після цього хворий протягом 
З год збирає сечу у першу, а потім — другу посудину і так до 6 год ранку 
наступного дня. Вночі медична сестра повинна розбудити хворого. 

Вранці наступного дня медична сестра вимірює об'єм кожної порції 
і урометром питому густину кожної порції. Результати записує у спеці-
альному бланку. 

При дослідженні сечі у чоловіків беруть дві порції (двосклянкова 
проба) з метою виявлення патологічного процесу у сечовипускальному і 
початкових відділах сечовивідних шляхів (перша порція) або у верхніх 
відділах сечовивідних шляхів — тоді патологічні елементи виявляються 
в обох порціях. 
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Для діагностики захворювання передміхурової залози збирають сечу 
трьома порціями. Перед забором другої і третьої порції сечі хворому 
необхідно пояснити, що він повинен мочитися у різний посуд, не пере-
риваючи струмка сечі. 

Кал для дослідження збирають зразу ж після дефекації в чистий 
сухий, краще скляний посуд. У направленні необхідно вказати паспор-
тні дані обстежуваного, відділ, мету дослідження, дату.  

Щоб виявити приховану кров у калі, хворого готують 3 дні, виклю-
чивши з раціону м'ясо, рибу і приготовлені з них страви. Хворий не 
повинен чистити зуби, приймати лікарські засоби, що містять залізо. 
На 4-ту добу ранковий свіжовиділений кал переносять у суху чисту 
посудину і направляють з відповідним направленням у лабораторію.  

Кал для дослідження на яйця глистів беруть безпосередньо після 
випорожнення із трьох різних місць і ще теплим відправляють в лабора-
торію. При підозрі на ентеросорбіоз скляною паличкою зішкрібають мате-
ріал зі складок навколо анального отвору і вміщують його у краплю 
гліцерину або ізотонічного розчину натрію хлориду на предметному склі. 

Для забору калу з метою виявлення дизентерії необхідно мати пробі-
рку із сумішшю гліцерину і нашатирю, всередині якої знаходиться скля-
на ректальна трубка. Хворого вкладають на лівий бік із зігнутими в колі-
нах ногами, притягнутими до живота. Пальцями лівої руки розводять 
сідниці, а правою рукою вводять в анальний отвір трубку на 5-6 см. Обе-
режно виймають трубку і опускають в пробірку, не торкаючись стінок. 
Закриту пробірку з направленням відправляють в лабораторію. 

Підготовка хворих до інструментальних методів обстеження 

Достовірність та інформативність результатів інструментальних ме-
тодів дослідження залежать значною мірою від якості підготовки хво-
рих до цих досліджень. 

Підготовка до рентгенологічних досліджень. 
Бронхографія — рентгенологічне дослідження бронхів і трахеї за 

допомогою контрастних речовин. Під час підготовки перевіряють чутли-
вість хворого до препаратів йоду, проводять дренаж бронхів, дають 
відхаркувальні та бронхолітичні засоби. Перед процедурою підшкірно 
вводять атропіну сульфат, за необхідності — десенсибілізувальні засо-
би. Бронхографію проводять під наркозом або місцевою анестезією. Після 
процедури хворому протягом 2 год не дають їсти. Катетери для вве-
дення контрастної речовини стерилізують кип'ятінням.  

Підготовка до дослідження шлунка і тонкої кишки. За 2-3 дні до 
дослідження з раціону виключають продукти, що викликають метео-
ризм (чорний хліб, молоко, капуста, картопля). Напередодні дослідження 
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хворий вечеряє о 18-й годині, після чого його попереджають, що він 
не повинен їсти, пити, вживати ліки (за необхідності застосовують па-
рентеральне введення). О 19-20-й годині хворий приймає ЗО г рицинової 
олії, а через 2-3 год йому ставлять очисну клізму. Вранці за 2-3 год до 
дослідження проводять повторну очисну клізму і натще направляють 
хворого в рентгенологічний кабінет. Перед дослідженням хворий не по-
винен вживати рідини, палити. Якщо в шлунку натще виявляють вели-
ку кількість рідини, її мозкна відсмоктати зондом. При великому скуп-
ченні газів за ЗО хв до дослідження повторно ставлять очисну клізму.  

Підготовка до дослідження жовчного міхура і жовчних проток.  
Протягом 2 днів перед холецистографією хворі вживають тільки лег-

ку їжу, що не містить клітковини і не викликає метеоризму. Кишки 
очищають за допомогою клізм. Напередодні дослідження хворий востаннє 
приймає їжу о 16-17-й годині. Ввечері ставлять очисну клізму. Контрастні 
речовини (1,5-3 г холевіду) вводять за спеціальною схемою за 12-14 год 
до рентгенографії. Вранці за 2-3 год до дослідження ставлять очисну 
клізму. Хворий приносить з собою в рентгенівський кабінет 2 сирих яйця. 

При проведенні внутрішньовенної холецистографії напередодні ви-
значають чутливість хворого до контрастної речовини — внутрішньо-
венно вводять 1-2 мл 20 % розчину білігносту. При появі висипки на 
шкірі, свербіння, підвищення температури тіла від внутрішньовенного 
введення відмовляються. За відсутності реакції у день дослідження до-
рослому вводять 30-40 мл ЗО % розчину білігносту, попередньо підігрі-
того до температури тіла, протягом 3-5 хв. Через 10-15 хв після введен-
ня білігносту на рентгенограмі можуть бути виявлені контрастовані жо-
вчні протоки, а через 40-45 хв починає заповнюватися жовчний міхур.  

Підготовка до дослідження товстої кишки. 
Товсту кишку обстежують, наповнюючи її барієм через клізму або 

оглядаючи кишки на другу добу після приймання контрастної речовини 
для дослідження шлунка. Хворого попереджують, що на дослідження 
потрібно прийти до випорожнення кишок. Уранці дають сніданок для 
рефлекторного просування барію і через 2 год проводять рентгенологіч-
не дослідження. Для виявлення змін у сліпій кишці хворому признача-
ють прийом барію (200 г на 1 склянку води) о 3-й годині ночі з наступ-
ним рентгенологічним дослідженням через 7-8 год. 

Підготовка до дослідження сечовидільної системи.  
Для визначення положення нирок, їх розмірів, наявності каменів чи 

пухлин проводять оглядовий знімок нирок. Для цього протягом 2-3 днів 
виключають з раціону газоутворюючі продукти, не призначають сольо-
вих проносних і лікарських засобів, що містять йод. Напередодні дослі-
дження о 22-й годині ставлять очисну клізму. В день дослідження до 
процедури не можна приймати їжу і рідину. Вранці за 3 год до процеду- 
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ри знову ставлять очисну клізму. Перед процедурою хворий звільняє 
сечовий міхур. Якщо в рентгенівському кабінеті виявляють велику кіль-
кість газу в кишках, то ще раз ставлять очисну клізму і через 45 хв 
після неї роблять знімок. 

Ендоскопічні методи обстеження дозволяють за допомогою спеціа-
льних оптичних приладів (ендоскопів) оглянути слизову оболонку шлун-
ково-кишкового тракту (стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки — 
езофагогастродуоденоскопія), прямої і сигмоподібної кишок (ректоро-
маноскопія), товстої кишки (колоноскопія), органів черевної порожнини 
(лапароскопія). 

Ендоскопічні методи дозволяють за необхідності: 
— провести біопсію (взяти кусочок тканини) з наступним гістологіч 

ним дослідженням; 
— здійснити лікувальні маніпуляції (видалення сторонніх тіл, полі  

пів, перев'язування кровоточивих судин). 
Всі ендоскопічні дослідження можуть супроводжуватись ускладненнями: 
алергічною реакцією на анестетики, кровотечею, непритомністю. Тому 
медична сестра під час процедури постійно контролює стан хворого. При 
езофагогастродуоденоскопії хворий не потребує спеціальної підготовки. 
Планову гастроскопію проводять вранці, натще. Невідкладну 
гастроскопію (з діагностичною і лікувальною метою при шлунковій кро-
вотечі) виконують без підготовки у будь-який час. 

Напередодні хворому пояснюють, що під час процедури не буде 
можливості розмовляти, ковтати слину. Знімають знімні зубні протези. 
За ЗО хв до обстеження хворому вводять підшкірно 1 мл 0,1 % розчину 
атропіну сульфату. Безпосередньо перед дослідженням проводять міс-
цеву анестезію слизової оболонки глотки розчином дикаїну. Хворого 
вкладають на універсальний операційний стіл на лівий бік. Медична се-
стра стежить за станом хворого. Після езофагогастродуоденоскопії 1-
1,5 год хворому не дозволяють вживати їжу (до повного відновлення 
ковтання). Якщо під час дослідження проводилась біопсія, то їжу в цей 
день вживають тільки охолодженою. 

Підготовка до ректороманоскопгі включає постановку очисних клізм 
напередодні ввечері і вранці за 1,5-2 год до обстеження з наступним 
введенням газовідвідної трубки. При гострих запальних захворюваннях, 
наприклад дизентерії, а також при значній кровоточивості слизової обо-
лонки сигмоподібної і прямої кишок обстеження проводять без попере-
дньої підготовки. 

Підготовка до колоноскопгі аналогічна тій, що передує їригоскопїі. 
Напередодні дослідження хворому вдень дають 30-50 мл рицинової олії, 
ввечері і вранці (за 2 год до дослідження) повторно ставлять очисну 
клізму. За необхідності проведення невідкладної колоноскопії (для при- 
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кладу, при підозрі на непрохідність товстої кишки) підготовку обмежу-
ють сифонною клізмою; через 0,5-1 год після неї проводять колоноско-
пію. Хворого вкладають на лівий бік з зігнутими у колінах та підігнути-
ми до живота ногами. Якщо введення колоноскопа або його просування 
утруднене, то хворого можна повернути на спину, правий бік. 

Медична сестра слідкує за станом хворого.  
Лапароскопія — огляд органів черевної порожнини та малого таза 

для розпізнання патологічних процесів. 
Напередодні ввечері і безпосередньо перед дослідженням хворому 

ставлять очисну клізму. Медична сестра привозить хворого на каталці і 
після дослідження відвозить його назад в палату.  

Бронхоскопія — метод візуального дослідження внутрішньої повер-
хні трахеї бронхів за допомогою оптичного приладу — бронхоскопа. Ді-
агностичну бронхоскопію проводять з метою встановлення або уточнен-
ня діагнозу при пухлинах трахеї чи бронхів, гнійних захворюваннях 
бронхів і легень, туберкульозі легень, наявності сторонніх тіл у трахеї 
та бронхах. При лікувальній бронхоскопії видаляють сторонні тіла, брон-
хіальний секрет і вводять у бронхи лікарські засоби. 

Бронхоскоп складається з металевих трубок з отворами на кінці та 
освітлювальних і оптичних систем. У наборі є пристрої для проведення 
знеболювання розпилюванням, трубки для вливання розчину в бронх, 
відсмоктування рідини з бронха, щипці для видалення сторонніх тіл. До 
початку дослідження перевіряють роботу освітлювальної системи і сте-
рилізують трубки, гачки, щипці. 

Бронхоскопію проводять натще в перев'язувальній або ендоскопіч-
ній кімнаті. Підготовка рук, як до операції. Для премедикації застосову-
ють 0,1 % розчин атропіну сульфату чи метацину. Місцевої анестезії 
при бронхоскопії досягають змащуванням слизової оболонки знеболю-
вальним засобом або розпилюванням чи вливанням розчину анестезую-
чої речовини (дикаїн, кокаїну гідрохлорид, тримекаїн). Анестезію про-
водять у 2-3 етапи з інтервалом 2-3 хв. Спочатку знеболюють слизову 
оболонку глотки, потім гортані та голосових зв'язок і, врешті, вливають 
анестезуючий розчин у трахею за допомогою гортанного шприца.  

Бронхоскопія у положенні хворого сидячи здійснюється під місце-
вою анестезією. Хворий сидить навпроти лікаря, дещо нахиливши ту-
луб уперед. Руки опущені між ногами (цим досягається розслаблення 
м'язів шиї і плечового пояса), голова злегка закинута назад. Хворого 
попереджують, що зміна положення тіла утруднює введення бронхо-
скопа, і стежать за тим, щоб при бронхоскопії він не втягував голову і 
не прогинався вперед. 

При бронхоскопії в положенні лежачи на спині під плечі пацієнта 
підкладають щільну подушку розміром 60x40x5 см. Голову і шию підні- 
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мають спеціальним головотримачем або валиком завтовшки 10-12 см, 

чим досягається розгинання в ділянці шиї. Після процедури апарат роз-
бирають, трубки промивають і протирають.  

Пункція — прокол порожнини, органа, тканини. Абдомінальна пункція 

— прокол черевної порожнини з діагностичною і лікувальною метою. 

Належить до лікарських процедур. Напередодні проколу хворому споро-
жнюють кишки, а перед самою пункцією — сечовий міхур. Готують тро-
акар для проколу черевної порожнини з гострокінцевим мандреном, шпри-
ци ємністю 5-10 мл, голки, 0,5 % розчин новокаїну чи хлоретил, дрена-
жну гумову трубку, затискач, спиртовий розчин йоду, етиловий спирт, 

стерильні бинти, серветки, клеол, лейкопластир, стерильні пробірки і 

таз чи відро для асцитичної рідини. Лікар обробляє свої руки та шкіру 

хворого, як перед операцією. Хворий сидить, спершись лопатками на 

спинку стільця. При тяжкому стані пацієнта абдомінальну пункцію прово-
дять у його положенні лежачи. Місце проколу: по середній лінії живота 
нижче від середини відстані між пупком і лобком або по лінії, що з'єд-
нує пупок з передньоверхньою остю здухвинної кістки, на 3-5 см вище 

від останньої. Шкіру у місці проколу знеболюють хлоретилом або новока-
їном. Троакар з мандреном беруть всією правою долонею (як шило), вка-
зівний палець розміщують вздовж троакара, обмежуючи його проник-
нення вглиб на 2-4 см (залежно від товщини передньої черевної стінки).  

Шкіру у ділянці проколу розтягують лівою рукою і притискають до 

черевної стінки. Різким коротким рухом перпендикулярно черевній стін-
ці встромляють троакар, виймають мандрен і перші порції рідини, що 

витікає, збирають у стерильні пробірки для дослідження. На троакар 

надягають трубку і спускають асцитичну рідину у відро. Швидкість виті-
кання рідини регулюють, періодично перетискаючи трубку, щоб кіль-
кість її не перевищувала 1 л за 5 хв. При сповільненні витікання рідини 

хворого, що перебуває у положенні лежачи, злегка повертають на бік, у 

хворого, що сидить, обережно притискають черевну стінку. В кінці про-
цедури при зменшенні струменя рідини живіт стискають рушником чи 

простирадлом. Після виймання троакара місце проколу обробляють спир-
товим розчином йоду й етиловим спиртом, накладають асептичну пов'я-
зку. Декілька годин хворий лежить на правому боці. Якщо після виймання 

мандрена в троакарі з'являється кров, а далі домішка крові у рідині, яку 

видаляють, збільшується, то слід терміново запросити хірурга.  
Плевральна пункція. У здорових людей у плевральній порожнині 

знаходиться до 50 мл рідини. При захворюванні плеври між її листками 

може скупчуватися значна кількість рідини, що обтяжує стан хворого 

і є показанням до пункції. 
У тому разі, коли кількість рідини невелика, проводять діагностич-

ну плевральну пункцію для визначення характеру рідини і наявності  
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патологічних клітин. Для діагностичної пункції звичайно застосовують 
шприц об'ємом 20 мл, який з'єднують з голкою (довжина 7-10 см, діа-
метр 1-1,2 мм) з круто скошеним кінцем, що сполучається зі шприцом 
через гумову трубку. Один кінець трубки надягають на муфту голки, в 
інший кінець вставляють канюлю для з'єднання з корпусом шприца. На 
сполучну гумову трубку накладають затискач Мора, щоб під час пунк-
ції повітря не потрапило в плевральну порожнину. Готують 2-3 стери-
льні пробірки. Пункцію проводять, дотримуючись усіх правил асептики. 
Інструменти стерилізують, миють руки з милом, змащують нігтьові 
фаланги спиртовим розчином йоду, одягають рукавички. Шкіру хворо-
го протирають етиловим спиртом, місце пункції змащують розчином 
йоду. Потім йод знімають стерильним тампоном, змоченим спиртом. Хво-
рий сидить на стільці верхи, обличчям до спинки. На ребро спинки 
кладуть подушку, на яку хворий спирається зігнутими у ліктях руками. 
Голову можна нахилити вперед або опустити на руки.  

Місце проколу знеболюють новокаїном. Голкою з гумовою трубкою 
проколюють грудну стінку по верхньому краю ребра (уздовж нижнього 
краю ребра проходить судинно-нервовий пучок). Проникнення голки в 
плевральну порожнину відчувається як провал. Під'єднують шприц до 
канюлі на кінці гумової трубки, знімають і відсмоктують рідину шпри-
цом у пробірки для дослідження. Попередньо краї пробірки проводять 
над полум'ям і закривають її стерильною пробкою. На пробірці повинно 
бути направлення з паспортними даними хворого, а також із зазначен-
ням мети дослідження. 

На столику поруч з хворим мають знаходитися розчин аміаку (на-
шатирний спирт) і набір лікарських засобів, необхідних для надання 
невідкладної допомоги, бо в ослаблених хворих під час процедури може 
виникнути запаморочення. 

Після закінчення процедури голку швидко виймають, місце проко-
лу змащують йодом і заклеюють лейкопластиром. Хворого доставляють 
у палату і вкладають у ліжко, де він перебуває не менше ніж 2 год. 

Відсмоктування рідини з плевральної порожнини з лікувальною ме-
тою здійснює лікар за допомогою апарата Потена. Готують необхідне 
обладнання й інструменти. Фельдшер асистує лікареві, стежить за ста-
ном хворого, після закінчення процедури вимірює кількість евакуйова-
ної рідини, відправляє пунктат на дослідження в лабораторію.  

Люмбальну (спинномозкову) пункцію проводить лікар з діагностич-
ною і лікувальною метою. Готують голку Біра з мандреном або звичайну 
голку довжиною 5-6 см, йод, ефір, спирт, 0,25-0,5 % розчини новокаї-
ну, шприци, перев'язувальний матеріал, лейкопластир, стерильні про-
бірки. Хворого вкладають на бік, ближче до краю ліжка, голову нахи-
ляють до грудей, ноги притискають до живота. При цьому спина виги- 
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нається дугою і остисті відростки хребців максимально розходяться. Руки 
готують, як для операції. Місце проколу обробляють спиртом і йодом. 
Прокол роблять між III і IV поперековими хребцями. У пробірку беруть 
5-10 мл рідини для дослідження. В нормі спинномозкова рідина має ви-
гляд чистої води і витікає з швидкістю близько 60 крапель за 1 хв. Після 
виймання голки місце проколу обробляють спиртом і заклеюють лейко-
пластиром. Хворий протягом 2-3 год після пункції повинен лежати на 
животі без подушки. 

Стернальна пункція проводиться для прижиттєвого вивчення кіст-
кового мозку та діагностики гематологічних захворювань. Готують голку 
Касирського, шприци, голки, предметні скельця, спирт, йод. Хворого 
вкладають горілиць на твердій кушетці. Після обробки шкіри спиртом і 
йодом місце пункції (найчастіше посередині груднини на рівні ІІ-ІП між-
ребер'я) знеболюють розчином новокаїну. Голкою Касирського проко-
люють м'які тканини і, встановивши щиток на відстані 5 мм від поверхні 
шкіри, проходять через зовнішню пластинку груднини. Рука отримує 
відчуття "провалу". Вийнявши мандрен, до голки приєднують сухий 
шприц на 10-20 мл і насмоктують 0,5-1 мл кісткового мозку, який вили-
вають на предметні скельця. Дрібні крупинки кісткового мозку розмина-
ють і готують мазки, які відправляють у лабораторію. Голку виймають, 
місце пункції обробляють спиртом і заклеюють. 

2.12. ЗОНДОВІ МАНІПУЛЯЦІЇ: ПРОМИВАННЯ ШЛУНКА, ШЛУНКОВЕ 
ТА ДУОДЕНАЛЬНЕ ЗОНДУВАННЯ 

Шлункове зондування (введення зонда в шлунок) застосовують з 
діагностичною і лікувальною метою: 
— для отримання шлункового вмісту і його наступного дослідження;  
— для відсмоктування шлункового вмісту (при гострому розширенні  

шлунка, при гострому панкреатиті); 
— для штучного харчування (через зонд); 
— для промивання шлунка. 

Промивання шлунка проводять: 
— при отруєнні недоброякісною їжею, грибами; 
— при вживанні (випадковому чи навмисному) отруйних речовин; 
— при звуженні (стенозі) вихідного отвору шлунка; 
— при ендогенній інтоксикації (хронічна ниркова недостатність). 

Протипоказання: 
— органічні звуження стравоходу; 
— гострі стравохідні та шлункові кровотечі; 
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— важкі хімічні опіки слизової оболонки глотки, стравоходу, шлунка концен 
трованими кислотами і лугами (через декілька годин після отруєння); 

— інфаркт міокарда; 
— розлади мозкового кровообігу. 

Обладнання для промивання шлунка: простерилізований товстий шлу-
нковий зонд довжиною 1-1,5 м, діаметром 1-1,5 см, стерильна лійка 
ємкістю 0,5-1,0 л, посудина ємкістю 7-10 л з водою для промивання 
(перекип'ячена і охолоджена до кімнатної температури вода, 2 % роз-
чин натрію гідрокарбонату, слабкий розчин калію перманганату), дзбан, 
миска або відро, водонепроникний фартух, рукавички.  

Якщо це можливо, пацієнту пояснюють необхідність і суть проце-
дури і отримують згоду на її проведення. Медична сестра миє руки, 
одягає рукавички. 

Хворому пропонують, а за необхідності допомагають сісти на стілець, 
щільно притулившись до спинки, злегка нахиливши голову вперед і роз-
вівши коліна, щоб можна було поставити миску або відро (рис. 2.109). 
Виймають знімні зубні протези. Прикривають груди і живіт пацієнта во-
донепроникним фартухом. Визначають відстань, на яку слід ввести зонд: 
від губ до мочки вуха і вниз по передній черевній стінці так, щоб остан-
ній отвір зонда був нижче епігастральної ділянки. Пацієнту пояснюють, 
що під час введення зонда можливі нудота і позиви до блювання. Щоб 
полегшити ці неприємні відчуття, слід намагатися глибоко вдихати через 
ніс. Не слід перетискати просвіт зонда зубами і висмикувати його. 

Медична сестра стає справа від хворого і пропонує хворому відкри-
ти рот і вимовляти "а-а" та глибоко дихати носом. 

Лівою рукою притримують 
шию пацієнта, а правою кладуть 
зволожений кінець зонда за 
корінь язика. Хворому про-
понують зробити декілька ко-
втальних рухів, під час яких 
обережно просувають кінець 
зонда в стравохід. Хворий за-
криває рот і робить ковтальні 
рухи, при цьому зонд просу-
вається по стравоходу. 

Якщо зонд скрутився чи 
впав, то заспокоївши пацієнта, 
роблять спробу повторного 
введення. В разі потрапляння 
зонда в гортань хворий 
починає кашляти, задихаєть- 
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Рис. 2.109. Промивання шлунка: а) схема проми-
вання шлунка; б) техніка промивання. 



ся, синіє. В таких випадках зонд негайно виймають і через декілька 
хвилин вводять повторно. Зонд вводять до мітки, яку визначили перед 
процедурою, плюс 5-10 см. 

Після введення зонда до нього приєднують лійку, опустивши її до 
рівня шлунка, що попереджує виливання шлункового вмісту. Проми-
вання шлунка здійснюється за принципом з'єднаних судин: якщо лій-
ку, наповнену водою, тримати вище від шлунка, то з неї в шлунок 
буде надходити вода (перший етап промивання), якщо опустити лійку 
нижче за рівень шлунка, то щойно введена рідина потече зворотно у 
лійку (другий етап промивання). 

Спочатку лійку тримають на рівні колін хворого, дещо похило, щоб 
не ввести повітря в шлунок і наливають в неї розчин, поступово піді-
ймаючи лійку на 1 м. Рідина швидко проходить у шлунок і при зниженні 
її рівня до шийки лійки останню опускають до рівня колін хворого. При 
наповненні лійки вмістом шлунка його виливають у приготовлену сте-
рильну посудину, щоб відправити за призначенням лікаря промивні води 
на дослідження. 

У всіх інших випадках промивні води виливають у таз чи відро. Про-
цедуру повторюють до отримання чистих промивних вод (для цього 
використовують приготовлені 8-10 л розчину). 

Після закінчення процедури від'єднати лійку і витягти зонд із шлунка. 
Використані предмети занурюють в посудину з дезінфекційним розчи-
ном Знімають рукавички. Допомагають хворому зняти фартух, вмитися 
і сісти у зручному положенні. 

Оформивши направлення, відправляють промивні води в лаборато-
рію. Решту промивних вод виливають у каналізацію.  

Ослабленим хворим промивання шлунка роблять у ліжку. Хворого 
кладуть на бік з низько опущеною головою, щоб промивні води не заті-
кали в гортань. 

При масових отруєннях або якщо хворий не може проковтнути 
зонд, то йому дають випити 6-8 склянок промивної рідини. У такому 
разі, коли блювання не виникло самостійно, його викликають подраз-
ненням кореня язика шпателем, пальцем. Процедуру повторюють декі-
лька разів. Повністю видалити вміст шлунка при цьому не вдається.  

Якщо промивання шлунка з приводу харчового отруєння проводиться 
через декілька годин після споживання їжі і частина її вже перейшла в 
кишки, то, закінчивши промивання, слід ввести через зонд розчин со-
льового проносного засобу (60 мл 25 % розчину магнію сульфату). Остан-
ній не можна застосовувати при отруєнні припікаючими речовинами.  

При отруєнні концентрованими лугами чи кислотами зонд необхідно 
змастити вазеліновою олією і ввести потерпілому підшкірно 1 мл 1 % 
розчину промедолу (за призначенням лікаря). 
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Під час промивання пілунка медична сестра слідкує за станом хво-
рого і промивними водами. При появі там прожилок крові необхідно про 
це повідомити лікаря і, звичайно, процедуру припиняють.  

Стерилізують зонд і лійку методом кип'ятіння протягом 15-20 хв, 
після чого їх кладуть у холодну перекип'ячену воду.  

Допомога хворому при блюванні. 
Блювання — рефлекторне мимовільне викидання вмісту шлунка або 

кишечника через стравохід, глотку, рот і носові ходи, зумовлене зво-
ротною перистальтикою м'язів шлунка. 

Блювання може виявлятися при: 
— отруєннях; 
— захворюваннях органів травлення; 
— підвищенні артеріального тиску; 
— гестозі вагітних. 
При наявності блювання деталізують час його виникнення, об'єм 

блювотних мас, їх запах, колір, характер залишків їжі (перетравлена, 
неперетравлена), наявність патологічних домішок (згустків крові, домі-
шок жовчі). 

Під час блювання важливо своєчасно надати допомогу хворому, тому 
що блювотні маси можуть попасти в дихальні шляхи, викликати аспі-
раційну пневмонію. 

Хворого зручно садять або вкладають набік, нахиляють голову до-
низу, закривають груди і коліна рушником. На підлогу ставлять миску, а 
до кутика рота підкладають лоток. Якщо у хворого є зубні протези, їх 
виймають. Медичний працівник підтримує хворого за плечі, дещо нахи-
ливши його вперед (рис. 2.110). Щоб попередити забруднення постільної 

білизни блювотними масами ле-
жачого хворого, на подушку під-
кладають складений у декілька 
разів рушник або пеленку. 

Після блювання хворому 
дають прополоскати рот теплою 
водою, протирають йому губи, 
кутики рота. Ослабленим хворим 
протирають ротову порожнину 
серветкою, змоченою водою або 2 
% розчином натрію гідрокар-
бонату, 0,01 % розчином калію 
перманганату. 

Якщо під час блювання у 
хворого виникає запаморочення, 
непритомність, йому дають 
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Рис. 2.110. ДОГЛЯД за хворими при блюванні: 
а) положення хворого лежачи; б) положення 

хворого сидячи. 



понюхати нашатирний спирт. Для припинення блювання хворому дають 

м'ятні краплі, холодну підкислену лимонним соком воду, 0,5 % розчин 

новокаїну, ковтати кусочки льоду.  
Блювотні маси за необхідності лабораторного (бактеріологічного) до-

слідження збирають в окремий посуд і відправляють в лабораторію. 
При невпинному блюванні може виникати зневоднення організму, 

тоді за призначенням лікаря проводять внутрішньовенні вливання елек-
тролітних розчинів. 

При блюванні з домішками крові чи у вигляді "кавової гущі" блювотні 

маси залишають для огляду лікаря, якого викликають терміново. Хворого 

вкладають в ліжко горизонтально, на живіт кладуть міхур з льодом. Забо-
роняється годувати хворого, давати ліки всередину до приходу лікаря.  

Забір шлункового вмісту проводиться за допомогою тонкого зонда. Ме-
тод одномоментного забору шлункового вмісту товстим зондом має лише 

історичне значення і тепер не використовується. Напередодні досліджен-
ня треба попередити обстежуваного, що повечеряти він має до 18-ї год 

вечора, об'єм їжі повинен бути помірним. У день дослідження не слід ку-
рити, вживати ліки, їжу. Тонкий зонд — це гумова трубка завдовжки 

1,5 м із зовнішнім діаметром 3-5 мм, внутрішнім — 2-4 мм. Один кінець 

трубки заокруглений, сліпий з двома отворами збоку, протилежний — 
відкритий. На відстані 40-45 см від сліпого кінця на зонд нанесена мітка. 

Для стандартизації подразнювальної дії "сніданку" в останні роки 

використовують парентеральні стимулятори шлункової секреції. З цією 

метою підшкірно вводять 12 ОД інсуліну чи гістамін — 0,1 % розчин із 

розрахунку 0,1 мг на 10 кг маси тіла хворого. 
Для забору шлункового вмісту необхідно приготувати чистий, про-

митий, простерилізований кип'ятінням зонд, шприц ємністю 20 мл, три 

склянки і штатив з 8-10 пробірками. Зондування проводять у спеціально 

обладнаній кімнаті чи палаті. Знімні зубні протези виймають. Обстежува-
ний сидить, злегка закинувши голову. Медична сестра стоїть справа від 

хворого і в правій руці тримає зонд, як перо для писання. Сліпий зволо-
жений водою кінець зонда вводять глибоко за корінь язика і просять 

обстежуваного робити ковтальні рухи. Зонд просувається у стравохід, 

обстежуваний глибоко дихає через ніс. Після того, як хворий проковтнув 

зонд до мітки, до його зовнішнього кінця приєднують шприц і відсмок-
тують шлунковий вміст у склянку (рис. 2.111). У здорової людини натще в 

шлунку міститься до 50 мл рідини. По закінченні випорожнення шлунка 

впродовж години, з інтервалом 15 хв, у відповідно пронумеровані пробірки 

збирають чотири порції шлункового соку, які становлять базальну секре-
цію. Для попередження побічної дії гістаміну хворому попередньо (після 

отримання третьої порції базальної секреції) вводять 2 мл 2 % розчину 

супрастину. Після цього вводять стимулятор секреції (найчастіше гіста- 

315 



мін із розрахунку 0,1 мг на 10 кг маси 
тіла) і знову протягом години через 
кожні 15 хв отримують чотири порції 
стимульованої секреції. 

При наявності протипоказань до 
застосування гістаміну (захворювання 
серцево-судинної системи, бронхо-
спазм, алергічні реакції) використо-
вують пентагастрин у дозі 6 мкг на 1 кг 
маси тіла. 

Отримавши вісім порцій, зонд легко 
виймають, дають хворому пропо-
лоскати рот. Пробірки у штативі ну-
мерують і направляють в лабораторію 
для дослідження. 

Ускладнення при зондуванні то-
нким зондом: 
— позиви до блювання та кашель (зні-
маються при анестезії слизової оболонки 
глотки, змащуючи її 2 % розчином 
новокаїну або 1 % розчином дикаїну); 

— спазм стравоходу та глотки (не виймаючи зонда, влити через нього  
трохи теплої води); 

— поява у шлунковому вмісті значної кількості крові (зондування при  
пиняють), хворого вкладають в ліжко, а на ділянку живота кладуть 
міхур з льодом; 

— запаморочення (на хворого бризкають холодною водою, дають поню 
хати водний розчин нашатирю). 
Висновок про кислотоутворювальну функцію шлунка дає внутрішньо-

ъилункова рН-метрія. Перевагою методу є його вища чутливість порів-
няно з титраційним методом, а також можливість визначати кислотоут-
ворювальну функцію у пацієнтів з резекованим шлунком. 

Внутрішньошлункову рН-метрію виконують з використанням комплек-
су "гастраскан-24" (РФ), що дозволяє визначити рН в стравоході, шлунку і 
дванадцятипалій кишці. При цьому використовують зонд, на кінці якого є 
олива з вмонтованими в неї сурм'яно-каломелевими електродами. При вияв-
ленні анацидного стану цим методом застосування гістаміну чи пентагастри-
ну дозволяє відповісти на питання, чи це істинна ахлоргідрія, чи відносна. 

Беззондові методи дослідження секреторної функції шлунка є ма-
лоінформативними, дозволяють лише орієнтовно судити про неї. Ці 
методи використовують, коли протипоказане зондування шлунка: 
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Рис. 2.111. Взяття шлункового соку: а — 
необхідне приладдя (1 - пробірки, 2 - тон-
кий зонд, 3 - пробний сніданок, 4 - лоток, 

5 — шприц); б - вимірювання необхідної 

довжини зонда; в - відсмоктування шлун-
кового соку. 



— декомпенсовані вади серця; 
— ішемічна хвороба серця; 
— аневризма аорти; 
— артеріальна гіпертензія високого рівня; 
— бронхіальна астма 
Десмогдна проба Салі базується на здатності шлункового соку пере-

травлювати кетгут. Хворому натще пропонують проковтнути мішечок з 
метиленовим синім, зав'язаний кетгутом. Після цього збирають сечу че-
рез 3, 5, 20 годин. Інтенсивне забарвлення всіх трьох порцій свідчить 
про підвищену кислотність; другої і третьої — про нормальний рівень 
кислотності, забарвлення лише третьої порції сечі вказує на ахлоргідрію. 

Дуоденальний вміст забирають за допомогою тонкого еластичного 
зонда довжиною 1,5 м і діаметром 3-5 мм, що має на кінці металеву 
оливу з кількома отворами. Необхідні також штатив з пробірками, сте-
рильні пробірки для посіву жовчі, 20-грамовий шприц і подразники (40 мл 
25 % розчину сульфату магнію, 40 мл 40 % розчину глюкози, сорбіт 
(30 г), ксиліт (40 г). Перед дослідженням зонд стерилізують кип'ятінням. 

Дуоденальне зондування проводять натще в процедурному кабінеті. Па-
цієнту пояснюють хід процедури і отримують згоду на проведення її. В поло-
женні хворого стоячи вимірюють на зонді відстань від пупка до різців. Після 
цього обстежуваний сідає на стілець або на кушетку. Медсестра на вимиті 
руки одягає рукавички, застеляє груди хворого рушником. Медична сестра 
бере зонд і вводить його металеву оливу за корінь язика, пропонуючи хво-
рому робити декілька ковтальних рухів і глибоко дихати через ніс. При появі 
позивів до блювання хворий повинен губами затиснути зонд і глибоко диха-
ти носом, намагаючись проковтнути зонд до необхідної мітки. Ковтати зонд 
слід повільно, щоб він не скрутився. Коли зонд потрапить в шлунок, хворо-
го вкладають на правий бік на кушетку без подушки під головою. Під праве 
підребер'я підкладають подушку, поверх якої необхідно покласти гарячу 
грілку, загорнуту в рушник. Хворий згинає ноги в колінах і продовжує зако-
втувати зонд. Про місце знаходження зонда судять за вмістом, який отри-
мують із нього. У разі знаходження зонда в шлунку виділяється прозорий 
злегка мутний шлунковий сік (лакмусовий папірець, змочений ним, черво-
ніє). Через 50-60 хв повинна з'явитися жовч. При виділенні із зонда вмісту 
жовтого кольору вважають, що олива просунулась у дванадцятипалу киш-
ку. Знаходження в ній зонда підтверджується лужною реакцією вмісту, що 
виділяється. Якщо зонд скрутився у шлунку і жовч не виділяється, то зонд 
частково витягають і пропонують ковтати його знову. Контролем місцезна-
ходження зонда може бути проба з введенням шприцом повітря: при знахо-
дженні зонда в шлунку хворий відчуває введення повітря, а якщо зонд 
знаходиться у дванадцятипалій кишці, то ні (рис. 2.112). Для визначення 
місцезнаходження зонда використовують і рентгенологічний метод.  
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Якщо протягом тривалого часу не 
вдається отримати жовч, то можна 
підшкірно ввести 1 мл 0,1 % ■ 
розчину атропіну сульфату, що 
сприяє розкриттю сфінктера зага-
льної жовчної протоки. Хворому 
пропонують випити 100-200 мл 2 % 
розчину натрію гідрокарбонату, 
після чого на 10-15 хв зав'язують 
зонд. Це сприяє розкриттю воротаря 

шлунка. 
Якщо олива потрапила в киш-

ку, то починає виділятися золотисто-жовта прозора рідина — порція А (су-
міш кишкового соку, секрету підшлункової залози і жовчі). Рідина вільно 
витікає із зовнішнього кінця зонда, опущеного в пробірку, або її відсмокту-
ють шприцом. Для дослідження відбирають пробірку з найпрозорішим вміс-
том. Через зонд вводять один із подразників (найчастіше 40-50 мл теплого 
25 % розчину магнію сульфату). Якщо хворий погано переносить сульфат 
магнію, то можна ввести сорбіт, ксиліт (40 г) або 40 % розчин глюкози у 
такій самій кількості. Цим викликають міхуровий рефлекс, тобто скоро-
чення жовчного міхура при розкритті сфінктера Одді. Внутрішньовенно 
можна ввести 5 ОД пітуїтрину або 75 ОД холецистокініну в 10 мл ізотоні-
чного розчину натрію хлориду. Зонд затискують або зав'язують вузлом на 
5-10 хв, потім відкривають, опускають зовнішній кінець у пробірку і зби-
рають концентровану темно-оливкову міхурову жовч (друга порція — В). 
Якщо цього не сталося, то можна через 15-20 хв повторити введення 
магнію сульфату. Після повного спорожнення жовчного міхура в пробірки 
починає надходити золотисто-жовта (світліша від порції А) прозора, без 
домішок порція С жовчі — суміш жовчі із печінкових жовчних шляхів і 
соків дванадцятипалої кишки. Після отримання цієї порції зонд виймають, 
поміщають в дезінфекційний розчин, знімають рукавички, миють руки. 

Характер і швидкість жовчовиділення можна деталізувати при про-
веденні фракційного дуоденального зондування, яке краще проводити 
двоканальним зондом. Збір жовчі проводять в пронумеровані пробірки 
кожні 5 хв. Техніка введення зонда така сама, як при звичайному дуо-
денальному зондуванні. 

Процедура дуоденального зондування довготривала і стомлююча для 
хворого. Якщо протяягом 1-1,5 год жовч не з'являється, то зондування 
припиняють і повторну процедуру проводять через 24 год. 

Для бактеріологічного дослідження необхідно брати невелику кіль-
кість жовчі кожної порції у стерильні пробірки з дотриманням правил 
забору матеріалу. До наповнення пробірки і після його закінчення про- 
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водять краї пробірки над полум'ям спиртівки і закривають її стериль-
ним корком. 

Отримані порції дуоденального вмісту слід якомога швидше відпра-
вити в лабораторію, бо під дією протеолітичних ферментів підшлунко-
вої залози руйнуються лейкоцити. В охолодженому дуоденальному вмі-
сті важко виявити лямблії, бо вони перестають рухатися. Щоб запобіг-
ти охолодженню, пробірки вміщують у склянку з водою, підігрітою до 
39-40 °С. 

Для вірогідного розпізнання міхурової жовчі використовують хро-
матодіагностичне дуоденальне зондування: за 12 год до дослідження 
(звечора о 22-й годині, але не раніше ніж через 2 год після приймання 
їжі) хворому дають 0,15 метиленового синього в желатиновій капсулі. 
Вранці при зондуванні міхурова жовч буде забарвлена у синій колір, бо 
метиленовий синій, проникаючий через кров'яне русло в печінкову жовч, 
знебарвлюється, а при надходженні у жовчний міхур відновлює синій 
колір і забарвлює міхурову жовч.  

Ускладнення: 
— поява крові в дуоденальному вмісті, що потребує припинення процедури; 
— вегетативні реакції (слабкість, запаморочення, зниження артеріаль  

ного тиску). 
Медична сестра повинна не залишати хворого без нагляду і контро-

лювати самопочуття хворого, колір і домішки дуоденального вмісту.  

2.13. ВТРАТИ, СМЕРТЬ, ГОРЕ 

Тема ставлення людини до смерті має загальнолюдське значення. Тут 
інтереси медицини переплітаються з інтересами релігії, філософії, мис-
тецтва, психології і т.д. Відповідно до християнських поглядів душа лю-
дини безсмертна, смерть існує тільки в межах земного (гріховного) світу, 
а в кожному конкретному випадку питання про життя і смерть, у кінце-
вому рахунку, в руках Творця (Бога). З численних філософських пояс-
нень таємниці смерті наведемо матеріалістичне міркування старогрець-
кого мудреця Епікура (341-270 pp. до н.е.): "Найстрашніше зло, смерть, 
не має до нас ніякого відношення, тому що коли ми існуємо, смерть ще 
не присутня; а коли смерть присутня, тоді ми вже не існуємо".  

Смерті завжди передує виникнення кризової ситуації. І дуже важ-
ливим є для медичної сестри вміння пояснити пацієнтові та його родині 
психологію кризового стану. 

Деяка плутанина може легко виникнути зі словом "криза", тому 
що ми можемо вживати термін "криза", щоб описати три зовсім різні 
ситуації: 
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1. Критичну (надзвичайну) ситуацію, в якій що-небудь необхідно роби 
ти негайно. Наприклад, коли в будинку пожежа або хтось має ін  
фаркт (серцевий напад, смерть), або аварія автомобіля.  

2. Ситуацію, яка вимагає зміни способу життя або прийняття рішення,  
яке буде довготривалим, таке, як одержання певної роботи, здобут 
тя освіти або пошук супутника життя. 

3. Результат неефективних або нерозумних методів опанування ситуа  
цією, які використовуються при зіткненні з вищезазначеними про  
блемами. Наприклад, одержання роботи, яка не передбачає навиків  
або талантів особи, що може призводити до великого невдоволен 
ня, нудьги та нещастя. 

Що таке криза ? 
Криза — це ситуація, коли людина зустрічається з перепонами на 

шляху до важливої життєвої мети, яка на даний час є недосяжною, 
при використанні звичайних методів вирішення проблеми. Коли не мо-
жна використати звичні методи, вирішення проблем неефективне, щоб 
справитися з повсякденними турботами життя, баланс, або рівновага 
особистості порушуються. Людина відчуває внутрішню напругу, стур-
бованість, які в результаті призводять до періоду емоційного розладу. 

Криза є самообмежуючою і триває від чотирьох до шести тижнів. 
Це становить перехідний період, який є періодом підвищеної психологі-
чної вразливості і водночас дає можливість для особистого росту і роз-
витку. Іншими словами, досвід і життя в кризі має потенціал поліпшення 
або погіршення емоційного здоров'я людини. 

Індивід проходить пошук шляхів, оволодіння та вирішення проблеми 
або кризових ситуацій. Коли хтось справляється ефективно, відбувається 
розвиток, коли хтось не справляється, — розвиток не відбувається. Резуль-
тат кризи визначається типом взаємодії, яка відбувається між індивідом та 
ключовими особами в його емоційному оточенні. До цього значною мірою 
причетні люди обслуговуючих професій (професії, які пов'язані з наданням 
допомоги), особливо медсестри. Збереження здоров'я людини та попере-
дження хвороби вимагає взаємодії з людьми, що переживають кризу. Бажа-
но, щоб це відбувалося відразу на початку кризи. Люди, які входять в ліка-
рню або в будь-який інший заклад охорони здоров'я, найбільш імовірно, 
переживають тривогу, а деякі — кризу. Медсестра — ключова особа в емо-
ційному оточенні пацієнта. Через це медсестра може мати значний вплив на 
психологічне здоров'я пацієнта під час його перебування у лікарні. 

ТИПИ КРИЗ. 
Є два типи криз. 
1. Кризи росту (дозрівання). 
Кризи дозрівання є нормальними процесами росту та розвитку. Вони 

розвиваються протягом тривалого періоду (наприклад, перехід з ди - 
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тинства в юність, який супроводжується суттєвими характерологічни-
ми змінами). 

Під цю категорію попадають: початок навчання в школі, одружен-
ня, народження дитини, нова робота, досягнення певних вікових дат, 

вихід на пенсію та інші, які є звичними для більшості з нас.  
2. Ситуаційні кризи. 
Ситуаційні кризи відносяться до тих подій, які трапляються в ото-

ченні, що може бути стресовим для індивіда і, таким чином, спричинити 

кризу. Ці кризи асоціюються із значною втратою статусу (становища), 

заощаджень, коханої людини.  
Більшість людей переживають такий тип кризи в певні періоди свого 

життя. Однак у кожної людини це відбувається індивідуально. На-
приклад, якщо ви живете досить довго, ви переживете смерть своїх 

батьків. Але криза втрати батьків у п'ятирічному віці відрізняється від 

такої ж, але у зрілому віці.  
ВТРУЧАННЯ В КРИЗУ. 
Втручання в кризу — це ситуаційна допомога для людини в кризі, 

яку здійснює медсестра, друзі або сім'я. Вона грунтується на одній або 

більше запланованих діях, щоб розпочати зміну в стресовій ситуації.  
Первинна мета догляду за хворим — повернути людину на оптима-

льний рівень психологічного та фізіологічного балансу в рамках обме-
жень, які накладені кризою.  

ФАЗИ КРИЗИ.  
Криза має такі чотири фази:  
1. Психологічний шок. Емоційний баланс, або рівновага, особистості 

порушена. Людина знаходиться в стані оціпеніння, відчуває спустошен 
ня, тривогу і страх. Виникає відчуття нереальності того, що відбуваєть  
ся, з'являються думки про самогубство. Важко вдається зосередитись,  
людина часто плаче, кричить чи сміється. Для неї характерні зорові і  
слухові галюцинації, відчуття присутності померлого. 

2. Заперечення (відчай). 
У цій фазі індивід не здатний оцінити реальність проблеми або си-

туації, що постала перед ним. Під час цієї фази ми чуємо, що люди 

кажуть так: "Я не можу повірити, що це трапилося", або "Неможли -
во, щоб це трапилося", або ж "Це нереально". Ця фаза характеризу-
ється відчуттям гніву, ВИНИ, гострої туги, відчуттям несправедливості 

того, що відбувається. Людина починає уникати оточуючих, порушу-
ється пам'ять. Особливо важкі перші 6 тижнів. З часом замінюється 

смутком і відчуттям безпорадності. 
3. Визнання. 
У цій фазі індивід не може більше заперечувати реальні проблеми, що 

постали перед ним. Людина признається собі та іншим: "Так, це трапилося". 
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4. Адаптація (пристосування). 
Коли особа визнає проблему або ситуацію, вона розпочинає активно 

справлятися з нею або пристосовуватися до неї для того, щоб послабити 
наростання стресу та занепокоєння. Тут потрібна допомога медсестри. 

Заходи щодо подолання кризи  
Існують дві основні відмінності між процесом догляду за хворим та 

подоланням кризи. 
1. Ми збираємо тільки інформацію про те, що сталося і що призвело  

до кризи. В той час, коли ми доглядаємо за хворим, ми збираємо  
максимально можливу інформацію про індивіда. 

2. Наша мета в боротьбі з кризою є короткотерміновою і спрямованою, в 
основному, на вирішення негайних проблем індивіда, в той час як  
процес догляду за хворим пов'язаний як з короткотерміновими, так і  
з довготерміновими наслідками для пацієнта. 

Природа особливої (ситуаційної) кризи буде значною мірою визна-
чати дію, яку необхідно буде здійснити, щоб допомогти людині, яка цю 
кризу переживає. Однак є певні рекомендації, які необхідно виконува-
ти, коли ви намагаєтеся допомогти людині, яка переживає кризу.  
1. Допоможіть людині осмислити кризову ситуацію. Деякі люди не ба 

чать зв'язку між тим, що вони відчувають, і ситуацією. Допоможіть  
індивіду висловити свої почуття. Дослідіть (критично оцініть) його  
шляхи оволодіння ситуацією. Допоможіть людині розглянути альтер 
нативні варіанти подолання стресу. Розширте соціальний діапазон.  
Якщо є втрата людини, було б ефективним знайти людей, які б  
заповнили цю порожнечу. 

2. Слухайте уважно. Постарайтесь зрозуміти, що людина переживає, і  
співпереживайте їй. 

3. Вчіть. Допоможіть людині зрозуміти, що вона відчуває, і дайте їй нові 
завдання, які можуть допомогти їй подолати труднощі. Іноді людині 
корисно розуміти, що вона переживає кризу і багато її почуттів та  
переживань є звичними для будь-кого, хто переживає, долає кризу. 
Наприклад, люди, які пережили втрату родичів, відчувають фізичну  
втому і вимагають значно більше часу на відпочинок і сон. 

4. Вкажіть шлях до здорової поведінки. Заохочуйте людину вести здоро 
вий спосіб життя. Оскільки немає стандартів здорової поведінки, ви  
можете дати рекомендації щодо того, що є корисним для здоров'я, а  
що ні. Ви можете помилитися. Існує можливість помилки. Однак мож 
ливість позитивного впливу вартує того, щоб, ризикуючи, зробити  
помилку. Пропозиції варто підкріпити позитивними прикладами. 

5. Остерігайтесь безвихідної ситуації. Стережіться приймати рішення,  
при яких людина, ймовірно, змогла б подолати кризу, але які відвер 
нули б її від розвитку або створили б проблеми у майбутньому. На- 
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приклад, для того, щоб подолати біль розлуки з коханою (коханим), 
людина може прийняти рішення — ніколи більше не бути близькою 
ні з ким. Це може заспокоїти до певної міри, але додасть проблем у 
майбутньому — самотності та відчуття відсутності сенсу життя. 

6. Уникайте ярликів. Відраджуйте людей від того, щоб вони ховалися за 
хворобу. Ярлики хвороби, такі, як невроз, депресія або шизофренія,  
можуть спонукати людину відкинути будь-які спроби у намаганні 
подолати кризу. Інша справа, коли вже хтось хворий, то з цим вже  
нічого не можна зробити і про нього повинні потурбуватися. Біль  
шість криз, для того, щоб їх вирішити конструктивно, потребують  
активної співпраці людини, яка переживає кризу.  

7. Приймайте рішення. Якщо людина приголомшена або збентежена,  
може виникнути короткочасна необхідність вирішувати за неї. На  
приклад, після пожежі або аварії автомобіля людина може бути за  
надто приголомшена, тому може виникнути необхідність приймати 
за неї рішення. 

8. Сприяйте тому, щоб людина перебувала у своєму звичному життєво 
му режимі. Це може допомогти їй подолати кризу, вийти з шоку  
значно швидше. Наприклад, приймати їжу три рази на день або вдя  
гатися кожного ранку. 

Медичні сестри можуть допомагати долати кризу в багатьох різних 
ситуаціях. На роботі ми можемо мати справу з кризами пацієнтів, роди-
чами пацієнтів та персоналом установ. Вдома ми можемо мати справу з 
нашими власними кризами або кризами сім'ї, родичів, друзів та сусідів. 
Розпізнаючи кризи та фази криз і розуміючи, як можна їх долати, ми 
можемо бути дієвими в тому, щоб краще розробляти для людей навички 
швидшого подолання розвитку кризи, які не менш важливі, ніж 
навички швидшого подолання самої хвороби. 

Відчуття втрати — це глибоке і сильне страждання, викликане 
втратою близької людини. Рафаель описує емоційну реакцію на втрату 
як поєднання душевного болю, смутку, гніву, безпорадності, відчуття 
вини і розпачу. 

Патологічні реакції втрати. 
Реакція втрати вважається патологічною, якщо вона супроводжу-

ється надмірним емоційним вибухом, надто довгим чи повністю відсут-
нім. Гнів — це емоційна реакція, яка відтворює неприйняття того, що 
відбувається. 

При патологічній реакції втрати людина може годинами розповіда-
ти про померлого й обставини його смерті.  

Мета втручання в кризових ситуаціях. 
Відновити психологічну рівновагу, допомогти пацієнтові контролю-

вати себе і ситуацію. 
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Принципи: 
— втручання повинно бути своєчасним, активним і рішучим;  
— створіть атмосферу духовної близькості, боріться з відчуженням; 
— шукайте підтримки сім'ї та суспільства; 
— пам'ятайте, що найбільш важкі переживання виникають у перші  

дні після смерті близької людини; 
— не посилюйте страждань хворого; 
— не затягуйте лікування, плануйте курс психотерапії на шість  

тижнів (одна бесіда на тиждень). 
Ви можете дати людині, яка переживає втрату і горе, такі поради:  

1. Дайте вихід хвилюванням, не стримуйте почуттів, не соромтесь пла  
кати. 

2. Поговоріть про своє горе з друзями. Не приховуйте того, що сталося. 
Попросіть поради, але не переобтяжуйте друзів скаргами.  

3. Зосередьтесь на сьогоденні. Постарайтесь не думати про нещастя,  
яке сталося. Дивіться у майбутнє з надією. 

4. Не старайтесь вирішувати відразу всі труднощі. 
5. Якщо знаєте, що робите, дійте швидко  і рішуче. Дійте згідно з  

розробленим планом. 
6. Не залишайтесь на самоті, постарайтесь зайнятись чимось іншим.  

Будь-яке заняття — спорт, театр, клуби — піде вам на користь. 
7. Не зганяйте зла на інших. Стримуйте в собі злість і ворожість, особ  

ливо спрямовані на членів сім'ї. 
8. Щоденно займайтесь фізкультурою: ходьбою, плаванням, гімнасти  

кою. 
9. Дотримуйтесь розпорядку дня. Звичний уклад життя (регулярне при- 

ймання їжі, робота в домі) приносить відчуття захищеності. Не заси-
джуйтесь допізна і постарайтесь перед сном не думати про своє горе. 

10. Якщо потрібна допомога, зверніться до лікаря, вам також можуть  
допомогти у церкві. 
Медичному працівникові доводиться повідомляти родичів про 

нещастя чи втрату.  
— лікар або співробітник міліції повинен повідомити родичів особи 

сто, а не телефоном; 
— розмову з родичами треба вести в окремій кімнаті; 
— за необхідності повідомити телефоном, це повинна робити досвід 

чена людина; 
— родичам потрібно детально і зрозуміло викласти причини і об  

ставини смерті хворого, не треба приховувати від них результа 
тів чи необхідності патологоанатомічного обстеження. 

Рекомендації для людини, яка повідомляє про нещастя. 1. 
Дайте родичам можливість: 
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а) усвідомити те, що сталося; 
б) відреагувати; 
в) вільно висловити емоції; 
г) побути в тиші; 
д) дати запитання; 
є) побачити померлого. 

2. Уникайте: 
а) поспіху; 
б) різкості; 
в) брехні; 
г) банальності. 

3. Дайте відповіді на всі запитання. 
4. Не приховуйте причини смерті. 

Допомога. 
♦ Реакції можуть бути найрізноманітніші — від гнітючого мовчан 

ня і небажання вірити в те, що сталося, до сильного гніву і від  
чуття провини. 

♦ Дайте можливість виплакатися. 
♦ На знак втіхи візьміть родича за руку чи покладіть руку на плече.  

 

♦ Запропонуйте чашку чаю чи води. 
♦ Запитайте співбесідника про самопочуття. 
Помираючий хворий. 
Лікування помираючого хворого — важке випробування для кож-

ного медичного працівника, тому що важко усвідомлювати своє без-
силля. В цей період життя він стає для хворого найближчою людиною, 

допомагає жити, не втрачаючи людської гідності, задовольняючи свої 

фізичні, емоційні, духовні потреби, відчувати останні радощі.  
Основні складники допомоги включають: 
— емоційну, соціальну і духовну підтримку;  
— симптоматичне лікування; 
— психотерапію. 
Медична сестра, доглядаючи за помираючим хворим, повинна бути 

готовою дати відповідь на такі запитання пацієнта:  
♦ В чому суть хвороби ? 
♦ Що можна зробити для поліпшення загального стану ? 
♦ Чи будуть у мене страждання? 
♦ Скільки я проживу ? 
♦ Чи зможу я залишитися вдома, чи помру в лікарні ? 
Це найважчі запитання. Для того щоб обговорювати їх  з хворим 

потрібні чесність, такт і досвід.  
До захворювань, при яких радикальне лікування не можливе, від-

носять: злоякісні новоутворення в термінальній стадії, ВІЛ-інфекція на 
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стадії СНІДу, пізні стадії серцевої, ниркової, дихальної і печінкової 
недостатності, важкі нервово-психічні захворювання. 

Допомога хворим і їх родичам.  
Медична сестра повинна: 
— вміти слухати; 
— розуміти невербальну мову; 
— надавати емоційну підтримку; 
— спілкуватися з хворим відкрито, довірливо, ставитись до хворо  

го зі співчуттям; 
— чесно відповідати на питання, не подавати надій, які не збува  

ються; 
— давати можливість запитувати; 
— розуміти потреби хворого; 
— старатись задовольнити потреби хворого; 
— передбачити труднощі і бути готовою до їх вирішення.  
Хворий хоче відчувати себе захищеним. Він чекає, щоб його заспо-

коїли, сказали, що він не буде страждати. Пацієнту важливо знати, 
що робиться все можливе, він не повинен почувати себе в ізоляції, не 
повинен відчувати, що від нього щось приховують. Найгірше для хво-
рого — це відмова медичного працівника від допомоги. Найбільш часті 
проблеми у помираючих хворих:  

— пригнічений настрій; 
— тривожність; 
— біль; 
— анорексія (відсутність апетиту); 
— нудота, блювання; 
— запори. 
Е. Кюблер-Росс виділяє чотири стадії психоемоційних пережи-

вань вмираючої людини: 
— заперечення; 
— гнів; 
— депресія; 
— прийняття. 
Стадії можуть видозмінюватись, окремих стадій може не бути, проте 

схема в цілому дозволяє зрозуміти, що переживає людина, яка поми-
рає, і правильно спланувати консультацію.  

Основні принципи консультації такі: 
— будьте завжди готові надати допомогу; 
— проявляйте терпіння; 
— дайте можливість висловитись; 
— скажіть декілька втішних слів, поясніть хворому, що його відчуття 

зовсім нормальні; 
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— спокійно ставтесь до його гніву; 
— уникайте недоречного оптимізму; 
— порадьте членам сім'ї бути разом. 
Для людей, які стоять перед обличчям неминучої смерті, духовне 

життя має особливо важливе значення. Віруючі легше миряться з не-
минучою смертю. Багато невіруючих перед лицем смерті шукають зміст 
прожитого життя. 

Оточуючі повинні зрозуміти, наскільки збентеженою є хвора люди-
на, повинні бути готові простягнути їй руку допомоги. Величезну роль 
тут відіграє священик. Допомогти хворому обпертись на свої духовні 
сили — означає допомогти йому піднятись над своєю хворобою. 

Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими. 
За тяжкохворими, які знаходяться на лікуванні у відділенні, необ-

хідно організувати невідступний нагляд вдень і вночі. Саме тому історії 
хвороби цих хворих знаходяться у спеціальній папці. Черговий лікар 
починає обхід у відділенні саме з цих хворих. Середній медичний персо-
нал зобов'язаний знати стан усіх тяжкохворих у будь-який момент. При 
цьому слід контролювати забарвлення шкіри і слизових (наростання ін-
тенсивності чи розширення ціанозу шкіри і слизових оболонок, поява 
раптової блідості чи інтенсивного плеторичного забарвлення), частоту, 
ритм і наповнення пульсу, величину артеріального тиску і його зміни, 
частоту і зміни глибини дихання. Про всі виявлені зміни слід негайно 
повідомляти лікувальника або чергового лікаря. 

Велике значення для тяжкохворих мають гігієнічні заходи. Кожному 
такому хворому потрібно щоденно обтирати тіло теплою водою з дода-
ванням спирту, оцту чи одеколону. Під простирадло підкладають клейонку. 
Для запобігання переохолодженню шкіру відразу витирають насухо. Не-
охайним хворим, а також при мимовільному сечовипусканні і нетриманні 
випорожнень обтирання повторюють після кожного забруднення шкіри. 
За відсутності протипоказань хворий за допомогою медичної сестри чи 
санітарки вмивається вранці і миє руки перед прийманням їжі. 

Тяжкохворим необхідно дбайливо протирати зуби і язик, промива-
ти ротову порожнину, особливо, якщо хворий дихає ротом або при 
обмеженому вживанні рідини. Язик захоплюють стерильною марлевою 
серветкою і лівою рукою витягують з рота, а правою рукою серветкою, 
змоченою слабким розчином натрію гідрокарбонату, затиснутою пінце-
том, обтирають язик, ясна. При ознаках стоматиту використовують 7 % 
розчин бури у гліцерині. Для запобігання запаленню вивідних проток 
слинних залоз не рекомендують протирати слизову щік, а хворому да-
ють смоктати кусочки лимона, що збільшує слиновиділення.  

Для промивання ротової порожнини, за відсутності протипоказань, 
хворому допомагають звестися в ліжку з нахиленою вперед головою.  
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Шию і груди прикривають клейонкою, під підборіддя підкладають ло-
ток. В іншому випадку хворий зберігає горизонтальне положення, а го-
лову повертають набік. Кутик рота відтягують шпателем і промивають 
рот, використовуючи шприц чи гумовий балон, слабким (0,5-1 %) роз-
чином натрію гідрокарбонату, бури (2-3 %), калію перманганату (1: 10000). 
Слід остерігатися попадання рідини в дихальні шляхи. Перед протиран-
ням язика і промиванням рота слід вийняти знімні зубні протези. їх 
ретельно миють і зберігають сухими. Зубні протези обов'язково зніма-
ють у хворих без свідомості. 

Догляд за очима, носом, вухами здійснюють за методиками, описа-
ними в розділі 2.4. "Особиста гігієна пацієнта". 

Ліжко хворого повинно бути зручним і чистим, білизна без швів, 
добре розправлена, без складок. Кожні 2-3 год хворому допомагають 
змінити положення тіла. Чисту шкіру спини і попереково-крижової ді-
лянки протирають камфорним спиртом. Щоб не створювати незручнос-
тей у догляді, на хворого без свідомості вдягають сорочку-розлітайку 
або не одягають натільної білизни, а прикривають простирадлом. Ліж-
кова білизна повинна бути легкою. 

Важливою частиною догляду є забезпечення зручного положення 
хворого з використанням функціонального ліжка, яке може бути пере-
творене у крісло. При психоемоційному збудженні до ліжка приєдну-
ються бокові стінки. Все, що є необхідним для пацієнта (плювальниця, 
чашка з чаєм, серветки), на приліжковій тумбочці розміщують так, 
щоб хворий без напруження зміг дістати. 

Випорожнення кишечника. Неспроможність випорожнення кишеч-
ника створює дискомфорт. Чим тривалішим є відкладання акту дефека-
ції, тим важчою стає ця процедура пізніше. Якщо дозволяє стан хворо-
го, то за дозволом лікаря може бути використаний санітарний стілець, 
який має круглий отвір у сидінні, під який підставляють відро чи судно. 
Медична сестра чи санітарка допомагають хворому перейти з ліжка на 
стілець. Після випорожнення кишечника проводять підмивання хворого 
і вкладають його в ліжко. Судно випорожнюють, миють, дезінфікують і 
повертають до ліжка тяжкохворого. За необхідності застосовують свіч-
ки з гліцерином, на ніч призначають 200 мл однодобового кефіру з 1 
столовою ложкою рослинної олії, відварений чорнослив. При неефекти-
вності призначуваних заходів хворому проводять очисну клізму за зага-
льноприйнятою методикою. 

Старанного догляду і нагляду потребують хворі, які перебувають в 
непритомному стані. Причини непритомного стану різноманітні: він може 
виникати при порушеннях мозкового кровообігу, лихоманці. Слід пам'я-
тати, що раптова втрата свідомості у хворого, стан якого до цього був 
задовільним, дуже часто є ознакою тяжкого ускладнення:  тромбозу  
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великої судини, кровотечі, отруєння. Тому при раптовій втраті хворим 
свідомості необхідно негайно викликати лікаря, при цьому середній 
медичний персонал не може залишати хворого без нагляду. Наступні 
заходи залежать від тієї причини, яка викликала втрату свідомості.  

У тяжкохворих можуть спостерігатися судоми і паралічі. Судоми — 
це мимовільне скорочення м'язів певної ділянки або всього тіла. При 
догляді таких хворих не потрібно обмежувати в рухах, а для профіла-
ктики травм пацієнта кладуть на м'яку поверхню.  

При паралічі втрачається рухомість певної частини тіла. Паралічі 
виникають при ураженнях головного, спинного мозку чи периферичних 
нервів. Такі хворі змушені тривало перебувати в ліжку, при цьому у 
частині тіла, де є ознаки паралічу, значно погіршується живлення тка-
нин, що сприяє швидкому виникненню пролежнів. 

Інтенсивна терапія (IT) — невідкладна частина сучасної прогресив-
ної організації охорони здоров'я. IT використовує різні способи лікуван-
ня, спрямовані на усунення порушень життєво важливих функцій ор-
ганізму хворих, що знаходяться у критичному стані. У цих відділеннях 
працюють висококваліфіковані спеціалісти, які володіють сучасними 
технологіями підтримання життя хворого. 

У відділенні IT можуть лікуватися пацієнти з однаковим діагнозом, 
такі відділення називаються спеціалізованими (інфарктні, токсикологіч-
ні, ниркові). Створюють також відділення IT загального профілю для 
хворих, які потребують спеціального догляду та лікування. Тут можуть 
лікуватися хворі з гострою нирковою чи дихальною недостатністю, опе-
ровані чи важкотравмовані, з післяопераційними ускладненнями чи ме-
таболічними кризами. У такому відділенні найчастіше займаються син-
дромною терапією порушень, які є прогностично несприятливими для 
життя хворого. Сюди можуть госпіталізувати хворих з приймального 
відділення або переводити з інших відділень лікарні. При відновленні 
життєвих функцій хворих переводять у профільні відділення.  

Відділення IT оснащене контрольно-діагностичною апаратурою (мо-
нітори, сучасна апаратура для лабораторних досліджень). Тут є постій-
ний запас лікувальних засобів (свіжа донорська кров, гормональні засо-
би, адреналін, інсулін, лазикс, наркотичні середники, міорелаксанти) 
та стерильних шприців і голок, систем краплинного вливання, облад-
нання для реанімації. 

Організовує роботу відділення лікар-анестезіолог. Медичні сестри 
повинні пройти спеціальне навчання і оволодіти навиками застосуван-
ня відповідної апаратури і обладнання при загрозливих для життя хво-
рого станах. Слід пам'ятати, що найсучасніша апаратура не може 
замінити візуального спостереження, яке є важливим методом оцінки 
стану хворого. Увагу зосереджують на таких ознаках: стан свідомості,  
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наявність лихоманки, стан серцево-судинної системи (пульс і артеріа-
льний тиск), частота дихання. Особливу увагу звертають на ознаки, 
яких попередньо не виявляли у хворого (біль в животі, блювання, 
кровотеча, аритмія). 

У відділенні знаходиться 4-6 ліжок, які обслуговує одна сестра. На 
центральному пункті відділення розміщують сестринський пост. Тут є 
електронний реєстратор і контрольний пункт для моніторів усіх хворих 
відділення. Зручно розміщують аптечну шафу і сейф, невеликий лабо-
раторний стіл, стіл з телефоном для роботи медсестри. У відділенні об-
ладнують реанімаційний зал. 

До того часу, як денна зміна заступить на чергування, проводять 
спільний обхід з сестрами, що чергували вночі. Вивчають записи спо-
стережень на кожного хворого. В першу годину після передачі чергу-
вання медсестри проводять забір проб для досліджень і виконують не-
відкладні призначення. Молодші медичні сестри збирають проби для 
досліджень, вимірюють виділену кількість сечі, виділень з дренажів і 
відправляють їх у лабораторію. Медичні сестри підраховують показники 
водно-електролітного обміну, на основі яких лікар визначить потребу в 
рідині та електролітах на наступну добу. Після цього лікарі виконують 
вранішній обхід, у разі потреби запрошують консультантів, проводять 
консиліуми, під час яких обґрунтовують терапію на наступні 24 год. 
Лікар у листку призначень погодинно визначає послідовність діагнос-
тичних і лікувальних маніпуляцій і передає його медичній сестрі.  

Медичні сестри проводять індивідуальний догляд за хворими, у разі 
потреби змінюють положення тіла, відсмоктують слиз, здійснюють за-
ходи, необхідні для функціонування катетерів чи проводять внутріш-
ньовенні вливання. Втрата рідини з блювотою, кровотечею, з сечею, 
виділеннями з рани через дренуючі трубки фіксується у листку індиві-
дуальних спостережень. При штучній вентиляції легень і при догляді за 
хворими з інтубаційною трубкою або трахеостомою виконують вказів-
ки, зазначені лікарем у призначеннях. 

Медичні сестри забезпечують харчування хворих, найчастіше рід-
кою їжею з напувалки; у разі необхідності призначається парентераль-
не харчування. 

Санітари після вранішніх і вечірніх процедур провітрюють і приби-
рають палати, виносять використану білизну, порожні флакони. Ін-
струменти та інші предмети миють і дезінфікують. Поповнюють запаси 
постільної білизни, мийних і дезінфекційних засобів. Допомагають ме-
дичним сестрам виконувати поточні призначення. 

Спілкування медиків з хворими у відділеннні IT має свої особливос-
ті. У відділення госпіталізуються хворі у важкому стані. Факт термінової 
госпіталізації більшості хворих заподіює психічну травму, викликає сер- 
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йозні побоювання за життя, сприймається як катастрофа життєвих планів 

і надій. Часто психотравма поєднується з важкими фізичними страж-
даннями. Медичній сестрі, що тривало залишається наодинці з такими 

хворими, належить створювати сприятливий психологічний клімат, крі-
пити віру хворого у свої сили. 

Оточення хворого у відділенні інтенсивної терапії є чужим і лякли-
вим для нього. Важко відрізнити день від ночі, коли постійно увімкнуті 

лампи. Обмеження рухів внаслідок приєднання до електродів, крапель-
ниць та інших приладів, відсутність спілкування з родичами і друзями 

видаються хворим обтяжливими. Медперсонал допомагає пацієнту спра-
витись з усіма цими труднощами. Потрібна тиша, використовують што-
ри, щоб пацієнт міг бачити лише персонал, а не сторонніх. У разі по-
треби використовують місцеве світло. Відчуття ізоляції хворого змен-
шують знайомі йому предмети, які дозволяється поставити на тумбочку 

біля ліжка (годинник, радіо, фото).  
Медична сестра є посередником між хворим і відвідувачами. Потрі-

бно готувати родичів до зустрічі з хворим: попередити про його стан, 

про необхідність утриматись від несприятливої для нього інформації. 

Медсестра має право перервати візит, якщо відвідувачі змушують хво -
рого проти його волі підписати документ чи заповіт.  Про причину, з 

якої був перерваний візит, повідомляють лікаря.  
Робота медичного персоналу у відділенні IT має свою специфіку, 

яка зумовлена малим робочим простором, важким контингентом хво -
рих, високою смертністю, частими критичними ситуаціями. Зважаючи 

на це, медичний персонал повинен вивчати не тільки новітні технології 

допомоги, але і психологію пацієнтів і свою власну. Складні діагностичні 

прилади, увага до них, заступають особистість пацієнта і його пережи-
вання. Прилади і стрічки можуть робити медиків холодними і байдужи-
ми. Всі призначення необхідно виконувати з м'якою настирністю, впев-
нено, без тіні переляку і розгубленості в очах, якими б не були обстави-
ни. Хворі болісно сприймають недостатньо аргументований оптимізм. 

Необхідно орієнтувати їх на те, що захворювання важке, але хворий 

перебуває під надійним захистом і пильною увагою і повинен розуміти 

необхідність виконання вказівок медичного персоналу.  
Слід пам'ятати, що хворий слідкує за словами і мімікою, тому всі 

службові розмови ведуться поза палатою. Пацієнт з потьмареною свідо-
містю може чути, якщо до нього звернутися з поясненням, що з ним 

сталося. Для хворого є стресом, коли він бачить перешіптування лікаря 

і медичної сестри замість того, щоб говорити з ним самим. Неминуче 

деякі пацієнти помруть. Медичні працівники повинні привести в поря-
док оточення ліжка і померлого до прощального огляду родичами, якщо 

вони бажають цього. 
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Термінальні стани. 
Припинення життя відбувається поступово, навіть при, здавалося 

б, миттєвій смерті. Отже, смерть є процесом, і в цьому процесі можна 
виділити кілька стадій: преагонію, агонію, клінічну і біологічну смерть.  

Преагонія характеризується різною тривалістю (години, доби). В цей 
період спостерігається задишка, зниження артеріального тиску до 
60 мм рт. ст. і нижче, тахікардія. У людини спостерігається затьмарення 
свідомості. При розвитку у пацієнта термінального стану необхідно обо-
в'язково проінформувати про це родичів. 

Агонія (від грецького agonia — боротьба) спочатку спостерігається де-
яке підвищення артеріального тиску, збільшення частоти серцевих скоро-
чень, іноді навіть відновлення свідомості (недовготривале, до декількох 
хвилин). Потім за цим, здавалося б, покращанням настає різке падіння 
артеріального тиску (до 10-20 мм рт.ст.), серцеві скорочення сповільню-
ються до 20-40 за хвилину, дихання стає нерівномірним, поверхневим, з 
рідкими короткими і глибокими дихальними рухами і, нарешті, зовсім 
припиняється, свідомість втрачається. Відбувається мимовільне сечови-
пускання і дефекація. Зіниці розширюються, зникає рогівковий рефлекс. 
Спостерігаються загальні тонічні судоми, температура тіла знижується 
на 1-2 °С. Тривалість агонального періоду в пацієнтів, які помирають від 
хронічних захворювань — декілька годин. Ця стадія характеризується 
припиненням усіх функцій організму і водночас надзвичайним напружен-
ням захисних пристосувань, що вже втрачають свою доцільність.  

Клінічною смертю називають такий стан, коли всі видимі ознаки 
життя вже зникли (припинилося дихання і робота серця), однак обмін 
речовин, хоч і на мінімальному рівні, але ще триває. На цьому етапі 
життя може бути відновлене. 

Ознаками клінічної смерті є:  

— відсутність реакції зіниць на світло; 

— відсутність дихання; 
 

— відсутність пульсу на сонній артерії; 

— відсутність свідомості. 
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Клінічна смерть триває 5-6 хвилин. 
Саме тому в стадії клінічної смерті проводять реанімаційні заходи з 

метою повернення людини до життя. 
Біологічна смерть характеризується незворотними змінами в орга-

нізмі. 
Краще не залишати близьких наодинці з помираючим або помер-

лим. Медична сестра повинна бути готова надати їм психологічну під-
тримку, посадити, дати води. Вмирання — це розпад цілісності органі-
зму. Організм перестає бути саморегулюючою системою. Спочатку руй-
нуються ті елементи, які об'єднують організм у єдине ціле. Це, 
насамперед, нервова система. Найчутливіша до гіпоксії — кора великих 
півкуль головного мозку. Спочатку виникає активація клітин головного 
мозку, яка спричиняє рухове збудження, прискорення дихання і пуль-
су, підвищення артеріального тиску, а потім настає гальмування. 

Біологічна смерть супроводжується:  
— зупинкою діяльності серця; 
— зупинкою дихання; 
— розслабленням м'язів; 
— охолодженням тіла до температури навколишнього середовища.  
З'являються трупні плями синього кольору на нижніх частинах тіла. 

Лікар фіксує факт смерті, записує в карті стаціонарного хворого день 
і час. 

Після того, як лікар зареєстрував факт смерті, необхідно:  
1) поставити ширму біля ліжка померлого або вивезти ліжко в інше  

приміщення; 
2) забрати подушку; 
3) зняти одяг з померлого; 
4) покласти померлого на спину, закрити очі, підв'язати нижню щеле  

пу, розігнути кінцівки; 
5) накрити померлого простирадлом. 

Згідно з чинним законодавством, якщо померлий при житті дозво-
лив використовувати свої органи для трансплантації, його забирають з 
відділення після констатації "смерті мозку". У всіх інших випадках піс-
ля виконання вищезазначених дій труп залишають у відділенні на дві 
години. Після цього його оглядають, і при наявності так званих достовір-
них ознак смерті (трупне закостеніння, трупні плями, зниження темпе-
ратури тіла нижче 20 °С) медична сестра записує чорнилом на стегні 
померлого його прізвище та ініціали, номер карти стаціонарного хво-
рого. Труп перевозять на спеціальній каталці в патологоанатомічне від-
ділення для наступного розтину із супровідним документом, який запов-
нює лікар. Речі померлого, які були в нього у відділенні, збирають, 
описують і передають родичам. Цінності з померлого медична сестра  
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знімає в лікувальному відділенні в присутності чергового лікаря, оформ-
люючи це актом, і також передає родичам. 

Білизну з ліжка померлого, включаючи матрац, подушку й ковдру, 
кладуть у мішок і віддають на дезінфекцію. 

Ліжко і тумбочку протирають відповідно до вимог санітарно-проти-
епідемічного режиму. 

Смерть, що настала вдома, констатує дільничний лікар чи лікар 
швидкої допомоги, який видає довідку — діагноз і причини смерті. Без-
надійні, некурабельні і помираючі пацієнти можуть знаходитись як в 
лікувальних закладах, так і в домашніх умовах.  

В останні роки в Україні створюються особливі лікувальні закла-
ди — хоспіси — для перебування в них безнадійних, некурабельних 
пацієнтів. У хоспісі працюють спеціально підготовлені медичні сестри, 
яким часто доводиться вирішувати не стільки фізичні проблеми пацієн-
та, скільки психологічні, соціальні, духовні. Досить важкою і делікат-
ною є проблема підготовки рідних і близьких пацієнта до його смерті.  

Як правило, у безнадійних, неоперабельних і помираючих пацієнтів 
свідомість може бути збережена до самої смерті. Частина пацієнтів не 
усвідомлює і не хоче усвідомлювати, що настає смерть, деякі пацієнти 
відчувають страх перед болем, жалість до себе, злість до оточуючих, 
самотність. 

Допомога таким хворим повинна бути спрямована на створення фі-
зичного й емоційного комфорту. Всі маніпуляції, пов'язані з неможли-
вістю (чи небажанням) само догляду (самообслуговування), медична сес-
тра повинна виконувати особливо делікатно. 

В тому випадку, якщо в палаті у пацієнта знаходяться рідні, слід 
постаратись переконати їх триматися спокійно, не метушливо, попере-
дити їх про недоцільність вести розмови про передсмертні розпоря-
дження (якщо про них не заговорить пацієнт з власної ініціативи).  

В питанні вмирання і смерті існує значна кількість етичних проблем. 
Одна з них — автопсія. 

Автопсія ( від грецького autos — сам і opsis — бачення) — розтин 
трупа для встановлення причин смерті або для вилучення органів і тка-
нин із метою трансплантації. Загальна етична вимога ставлення медич-
ного працівника до мертвого пацієнта, тіла покійного — недопускати 
ніяких проявів неповаги. При обробці тіла необхідно враховувати куль-
турні і релігійні традиції. 

У контексті сучасної біомедичної етики центральна етична проблема 
при автопсії — чи необхідна для цього згода родичів. У радянський час 
це питання регулювалося "Інструкцією про порядок розтину трупів у 
лікувальному закладі" Міністерства охорони здоров'я СРСР. Основна 
вимога цього документа: 
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"Всі трупи мертвих у стаціонарних лікувальних закладах, як пра-
вило, піддаються розтину". Скасувати розтин міг у "виняткових випад-
ках" головний лікар, проте і він не міг цього зробити, якщо пацієнт 
провів у стаціонарі менше доби, у всіх випадках незрозумілого при-
життєвого діагнозу і, звичайно, у судово-медичних випадках (якщо 
смерть насильницька). Таким чином, прямої вказівки про згоду родичів 
на розтин в інструкції взагалі не було. 

Медичні працівники зобов'язані знати про ставлення до розтинів 
різноманітних релігійних конфесій. З погляду католицької моралі, вла-
да лише у виняткових випадках (наприклад, при насильницькій смерті) 
має право піти проти волі сім'ї, що заперечує проти розтину. Протестанти 
вважають, що це питання вирішується тільки відповідно до законо-
давства країни. Відповідно до іудейської релігійної моралі, згода роди-
чів на розтин є обов'язковою. Авторитети ісламу підкреслюють, що роз-
тин допустимий тільки при наявності серйозних підстав (інтереси медич-
ної науки або правосуддя), при цьому особлива увага приділяється 
процедурі видачі дозволу на автопсію (у деяких країнах це робить комі-
сія лікарів, у яку не входить лікар-куратор). 

Смерть мозку людини — це стан, що розвивається іноді при реані-
маційній допомозі пацієнту, що характеризується незворотною відсут-
ністю усіх функцій головного мозку (включаючи довгастий) при збережен-
ні серцевої діяльності. Хворий, звичайно, знаходиться на штучній вен-
тиляції легень. Вперше такий стан був описаний у 1959 р. у Франції, де 
він одержав назву "позамежна кома", згодом для його позначення у 
світовій медичній літературі закріпився термін "смерть мозку". Філо-
софське питання — жива чи мертва людина, яка знаходиться в такому 
стані, одночасно стає питанням етичним, у чому полягає фаховий обов'я-
зок медичних працівників — продовжувати реанімацію чи припинити її. 

Медико-клінічні критерії смерті мозку були вивчені і сформульовані 
вже наприкінці 60-х років: атонія всіх м'язів, зникнення будь-яких ре-
акцій на зовнішнє подразнення і будь-яких рефлексів, які замикаються 
вище рівня спинного мозку, стійке розширення й ареактивність зіниць, 
пряма лінія на електроенцефалограмі і т.д. Були вироблені також проце-
дури надійної діагностики, щоб виключити помилку. Всі ознаки, влас-
тиві смерті мозку, повинні зберігатися протягом 12 годин (при відклю-
ченні штучної вентиляції легень спонтанне дихання не відновлюється). 
Якщо ж такий стан виник через отруєння ліками, тривалість спостере-
ження для винесення діагнозу смерті мозку повинна бути не менше 
трьох діб. 

Протягом сторіч смерть констатувалася тільки після зупинки серця 
і припинення дихання. У 60-70 pp. у багатьох країнах почали визнавати, 
що смерть мозку — це вже смерть людини. Спочатку такий погляд 
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