
нозу (стернальна пункція з наступним вивченням клітинного складу кі-
сткового мозку при гематологічних захворюваннях).  

Сучасні інструментальні методи обстеження, що базуються на новіт-
ніх досягненнях наукової думки та технічного прогресу, найчастіше ви-
користовують для вирішення складних діагностичних проблем в окремих 
пацієнтів. Організовані діагностичні центри, які акумулюють найновішу 
апаратуру, що дозволяє використовувати її більш ефективно, з більшим 
навантаженням. У цьому розділі розглядаємо лише загальні відомості 
про принципи застосування лабораторно-інструментальних методів. 

Рентгенологічне обстеження — інструментальний метод, що найча-
стіше застосовується у клінічній практиці і базується на просвічуванні окре-
мих частин тіла рентгенівськими променями за рентгенівським екраном (рен-
тгеноскопія). Використовуючи цей метод, на екрані можна побачити тіні різ-
ної прозорості: на фоні прозорих за рентгенівським екраном легень можна 
визначати розміри і конфігурацію серця, виявляти ділянки ущільнення 
легеневої тканини. Для фіксації виявлених змін проводять рентгеногра-
фію — знімають зображення на плівку, що засвічується рентгенівськими 
променями. На рентгенівській плівці отримують негативне зображення 
(світлі на рентгенівському екрані місця на плівці — темні і навпаки). 

Для дослідження порожнистих органів, що дають на екрані порівня-
но густу однорідну тінь (шлунок, кишечник, жовчний міхур, ниркові 
миски), проводять їх контрастування. При дослідженні шлунково-кишко-
вого тракту пацієнтові дають випити сульфат барію у воді, а при дослі-
дженні товстої кишки вводять цю суміш клізмою (іригографія). Для дослі-
дження жовчного міхура і внутрішньопечінкових жовчних ходів (холеци-
стографія, холеграфія) пацієнтові дають випити контрастні речовини 
(холевід, білітраст) або вводять їх внутрішньовенно (білігност). Ці речо-
вини заносяться у печінку і накопичуються у жовчних протоках і жовч-
ному міхурі. Рентгенологічне дослідження ниркових мисок (пієлографія) 
проводять з використанням уротрасту. Рентгенологічне дослідження брон-
хів (бронхографія) можливе лише після заповнення часткових і сегмен-
тарних бронхів ураженої ділянки контрастною речовиною (йодліпол). До-
слідження судин (ангіографія) проводять з використанням кардіотрасту. 

Значним досягненням, що вдосконалює рентгенівське досліджен-
ня, є томографія або пошарова рентгенографія, що дозволяє отримати 
зображення окремих шарів досліджуваної ділянки, розташованих на 
певній глибині. Тіні органів і утворів, розміщених на меншій чи більшій 
глибині, не накладаються на основне зображення, що дозволяє чітко 
локалізувати пухлини, запальні інфільтрати. 

Комп'ютерна томографія — рентгенологічний метод обстеження, що 
полягає в круговому просвічуванні об'єкта рентгенівськими променями з 
наступною побудовою пошарового зображення. Комп'ютерна томогра- 
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фія дає змогу чітко диференціювати структури тканин і середовищ за 
щільністю (кров, рідина, пухлина, межі тканин), завдяки чому можна 
визначити локалізацію і поширення патологічних процесів в органах і 
тканинах. Здійснюють дослідження на спеціальному комп'ютерному то-
мографі, який складається із здатного до переміщення рентгенівського 
випромінювача, ЕОМ і реєстратора. 

Комп'ютерна томографія зробила доступною діагностику патологіч-
них процесів у головному мозку, дослідження органів грудної клітки, в 
тому числі середостіння, органів черевної порожнини і розміщених за-
очеревинно. Ділянки організму, недоступні дослідженню іншими мето-
дами, дають для лікаря інформацію про їхній стан.  

Ендоскопічні методи дослідження — методи інструментального 
дослідження слизової оболонки порожнистих органів за допомогою спе-
ціальних оптичних приладів — ендоскопів. Часто ендоскопію поєднують 
із біопсією і морфологічними дослідженнями отриманого матеріалу. Ен-
доскопи почали застосовувати ще в XIX ст. з метою огляду слизової 
кишок і шлунка. На зміну "жорстким" ендоскопам прийшли ендоскопи з 
волоконною оптикою, що забезпечує гнучкість світловодів і здатність їх 
передавати зображення і світло викривленим шляхом.  

За допомогою ендоскопії досліджують бронхи (бронхоскопія), шлу-
нок і дванадцятипалу кишку (гастродуоденоскопія), жовчні шляхи (хо-
ледохоскопія), кишки (колоноскопія) тощо. Найбільшого поширення на-
була ендоскопія в гастроентерології: її застосовують для огляду страво-
ходу (езофагоскопія), дванадцятипалої кишки (дуоденоскопія), прямої 
кишки (ректороманоскопія), товстого кишечника (колоноскопія). Для 
діагностики і лікування захворювань органів дихання використовують 
ларингоскопію (огляд трахеї), бронхоскопію (дослідження бронхів), то-
ракоскопію (дослідження порожнини плеври). 

Ендоскопічні методи впроваджені в урологічну практику — цистос-
копія, нефроскопія; застосовують для дослідження суглобів — артро-
скопія, судин — ангіоскопія, порожнини серця — кардіоскопія. 

Ендоскопія знайшла своє застосування в ургентній невідкладній діа-
гностиці і лікуванні: для виявлення причин внутрішньої кровотечі, ви-
далення каменів чи сторонніх тіл. За допомогою ендоскопії здійснюють 
бужування, зрошення та аплікації лікарськими засобами оболонок по-
рожнин, електрохірургічні та кріохірургічні маніпуляції, лазеротера-
пію, ультразвукове опромінення. 

Радіоізотопна діагностика — сукупність методів для вивчення 
патологічних змін органів і систем з використанням спеціальних радіо-
активних ізотопів. Вводять в організм людини радіоактивні сполуки, які, 
поширюючись в ньому, накопичуються в певних органах, що дає змогу 
вивчати обмін речовин, функцію органів, секреторно-екскреторні про- 
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цеси. До радіоізотопних методів належать радіометрія, радіографія, 
сканування, сцинтиграфія. 

Радіометрію (метод визначення концентрації радіоізотопів в органах 
і тканинах) застосовують для вивчення функціонального стану щито-
подібної залози, визначаючи накопичення радіоактивного йоду.  

Радіографію (реєстрація накопичення, розподілу та виведення з ор-
гана ізотопу) використовують для дослідження функції легень, печін-
ки, нирок, для аналізу стану кровообігу і вентиляції легень.  

Сканування і сцинтиграфія — отримання топографічного зображення 
органів, які вибірково накопичують відповідний ізотоп. Розподіл радіоак-
тивної речовини в тканинах органа і гаммавипромінювання реєструються 
за допомогою детектора, гамматопографа або сканера. Детектор (лічиль-
ник випромінювання) переміщується над досліджуваним органом, що 
накопичив радіонуклідний засіб. Електронний пристрій перетворює потік 
імпульсів у графічне зображення чорно-білого або кольорового штриху-
вання чи друкованих цифр (комп'ютерне сканування). У разі дифузного 
ураження паренхіматозних органів на сканограмі суцільне зменшення 
густини рисок. Вогнищеві патологічні процеси проявляються різної вели-
чини дефектами поглинання радіоактивного індикатора. 

В гастроентерології радіоізотопну діагностику застосовують при до-
слідженні печінки, підшлункової залози. Сканування і сцинтиграфію 
печінки здійснюють препаратами радіоактивного золота, що дає змогу 
визначити величину, вогнищеві і дифузні зміни органа. Для отримання 
інформації про функціональний стан гепатобіліарної системи викорис-
товують "бенгальський рожевий" з радіоактивним йодом.  

У гематології за допомогою радіоактивного дослідження визначають 
тривалість життя еритроцитів. Використовуючи ізотопи, які вибірково 
накопичуються у міокарді, можна побачити зону некрозу. Радіоізотопи 
використовують для визначення функції зовнішнього дихання, аналізу 
легеневого кровообігу, функціонального й анатомічного стану нирок. За 
допомогою радіоізотопного дослідження визначають концентрацію гормо-
нів, ферментів та інших біологічно активних речовин в крові і тканинах. 

Ультразвукове дослідження (УЗД) — ультразвукова ехолокація, 
ехографія — метод дослідження внутрішніх органів з використанням уль-
тразвукових сигналів, відбитих від тканин організму, ультразвукові коли-
вання по-різному поглинаються і відбиваються тканинами організму зале-
жно від щільності тканин, в яких вони поширюються. Ехолокатор посилає 
ультразвукові імпульси в тіло людини і вловлює відбиті від нього сигнали, 
посилаючи їх на осцилоскоп. Зображення реєструється на поляроїдній плівці. 
Цим методом досліджують серце, печінку, жовчний міхур, підшлунко-
ву залозу, селезінку, нирки, надниркові залози, щитоподібну залозу. 
Метод дозволяє виявляти рідину в плевральній і черевній порожнинах.  
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Ехокардіографія, для прикладу, дозволяє визначити об'єм шлуноч-
ків, рухомість, функцію стулок клапанів, їх структурні зміни, скоро-
тливу здатність міокарда, стан міжшлуночкової перетинки, діаметр 
отворів, наявність випоту у порожнині перикарда.  

Доплерівська ультрасонографія дозволяє визначити різні параметри 
руху клапанів серця, його відділів та руху крові в судинах. Сонографія 
черевної порожнини та її органів має особливе значення для діагности-
ки захворювань гепатобіліарної системи і нирок. Ультразвукове обсте-
ження у більшості випадків не потребує спеціальної підготовки, відно-
ситься до неінвазивних методів і набуває широкого застосування не 
тільки у клініці внутрішніх хвороб (акушерство і гінекологія, хірургія).  

Для більш об'єктивної оцінки стану здоров'я людини проводять функ-
ціональні проби. Вони дозволяють визначити резервні можливості лю-
дини, адаптацію її різних систем до фізичних навантажень. Якщо ре-
зультати функціональної проби оцінюють під час її проведення, то 
судять про ступінь адаптації організму чи певної системи до фактора 
впливу; якщо оцінюють після закінчення дослідження — визначають 
характер відновлювальних процесів. 

Інструментально-функціональні методи дослідження дозволяють ви-
значити зміни функціонуючих систем у процесі розвитку захворювання, 
оцінити стан здоров'я людини і визначити адаптацію його систем до фізи-
чних навантажень. Якщо результати функціональної проби оцінюють під 
час її проведення, то судять про ступінь адаптації організму чи певної 
системи до фактора впливу; якщо оцінюють після закінчення досліджен-
ня, визначають характер відновлювальних процесів. У клінічній практиці 
реєструють рухову функцію різних органів (сфігмографія, спірографія, 
артеріальна осцилографія); біоелектричні струми, які виникають у пра-
цюючих органах (електрокардіографія, електроенцефалографія); зву-
кові явища, пов'язані з функціонуванням органа (фонокардіографія). 

Термографія — метод визначення інтенсивності інфрачервоного 
випромінювання за допомогою тепловізора. Тканини різних органів ха-
рактеризуються неоднаковим тепловим (інфрачервоним) випромінюван-
ням. Тканина злоякісної пухлини характеризується інтенсивним ін-
фрачервоним випромінюванням ("гарячі" осередки на теплокартограмі). 
Доброякісні утвори і кісти мають слабке інфрачервоне випромінювання 
("холодні" осередки). Асиметрія на термограмі може виявлятися при 
порушенні кровопостачання окремих ділянок тіла.  

Найновішим досягненням є впровадження у клінічну практику ядер-
ної магнітної томографії (магнітно-резонансне зображення, радіомаг-
нітний резонанс, ядерно-магнітний резонанс), що базується на реєст-
рації відбитих радіохвиль від намагнічених протонів атомного ядра хіміч-
ного елемента. Частота відбитих коротких радіохвиль залежить від  
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густини протонів (водню) у тканинах, зосереджених у внутрішньо- і 
позаклітинній рідині та ліпідах досліджуваного органа. Структурні і ме-
таболічні зміни в тканинах змінюють радіомагнітний резонанс. Метод 
дозволяє діагностувати не тільки вади серця, але і аневризми (в т.ч. роз-
шаровуючі), аномалії розвитку, внутрішньосерцеві тромби.  

Лабораторні методи обстеження. Широко застосовується в клі-
ніці для підтвердження чи заперечення правильності шляху діагностич-
ного пошуку. Досліджують кров, ексудати, транссудати, випорожнен-
ня, секрети організму. 

Лабораторні дослідження проводять у таких напрямках: вивчення 
фізичних властивостей досліджуваного матеріалу; мікроскопічне дослі-
дження; визначення у досліджуваному матеріалі тих чи інших речовин — 
найчастіше це хімічні чи біохімічні дослідження; бактеріологічне дослі-
дження і серологічне дослідження. Можливості лабораторної діагностики 
значно розширились з впровадженням у клінічну практику методів іму-
нної діагностики. Використання окремих методів лабораторної діагности-
ки є обов'язковим для верифікації діагнозу захворювання: мієлограма при 
захворюваннях крові, біопсія при підозрі на злоякісну пухлину.  

Для прикладу подаємо перелік інструментальних і лабораторних 
досліджень пацієнта, який вперше звернувся за медичною допомогою в 
поліклініку чи лікується стаціонарно: А — інструментальні методи (рен-
тгенологічне дослідження органів грудної клітки, найчастіше флюоро-
графія, електрокардіографія, вимірювання артеріального тиску); Б — 
лабораторні методи (загальний аналіз крові, визначення цукру крові, 
групи крові, дослідження крові на реакцію Вассермана; загальний ана-
ліз сечі і копрограма). Для жінок є обов'язковим огляд гінеколога. Для 
чоловіків віком 40 років і старше — огляд уролога для виявлення про-
блем з передміхуровою залозою. Для пацієнтів старших 40 років вимі-
рювання очного тиску для виключення глаукоми. У разі необхідності 
пацієнт консультується зі стоматологом. 

Інтерпретація отриманої інформації 
Коли інформація зібрана, її варто проаналізувати і проінтерпретува-

ти, щоб визначати можливості людини у плані надання самодопомоги, 
допомоги вдома і її потребу в сестринському втручанні. Для цього потрі-
бен визначений рівень знань про фізичну, психологічну і соціальну дія-
льність, розуміння того, як медичний або соціальний діагноз впливають 
на саму людину, і володіння основними знаннями сестринської справи. 

Відповідальність за інтерпретацію і визначення потреб на основі да-
них оцінки лежить насамперед на сестрі, яка проводить оцінку. Водно-
час іноді корисно обговорити результати роботи з іншими членами бри-
гади, скористатися їх розумінням і досвідом, поглибивши тим самим 
розуміння підготовленого плану догляду. 
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Актуальні проблеми. 
Як правило, оцінка виявляє деякі види діяльності, які людина може 

здійснювати самостійно. Часто людина прекрасно усвідомлює свої ак-
туальні проблеми, де їй необхідна допомога, наприклад: біль, утрудне-
не дихання, втрата ваги або поганий апетит. Крім цього, в пацієнта  
можуть бути проблеми, про які сестра не здогадується: можливо, лю-
дина вважає цю інформацію занадто особистою, щоб поділитися нею з 
ким-небудь, або просто боїться поділитися своїми здогадами. Сестра 
теж може виявити проблеми, про які сам обстежуваний не здогадуєть-
ся, наприклад, прискорений пульс чи ознаки інфекції.  

Потенційні проблеми. 
Крім цього, пацієнти можуть усвідомлювати потенційну небезпеку 

розвитку в них порушень здоров'я і можуть поводитися відповідним 
чином, щоб зводити небезпеку до мінімуму. Наприклад, людина, хвора 
на цукровий діабет, може дотримуватись визначеної обережності, щоб 
уникнути ускладнень. Аналогічним чином сестринська справа спрямова-
на на зміцнення здоров'я і профілактику або мінімізацію виникнення 
будь-яких проблем, а сестра часто передбачає можливість їхньої появи. 

Визначені дії сестер можуть запобігти або знизити небезпеку вини-
кнення цих проблем. Важливо пам'ятати, що визначення потенційних 
проблем проводиться індивідуально для кожної конкретної людини. На-
приклад, існує величезний список проблем, які можуть виникнути у 
вагітних жінок. Ретельна індивідуальна оцінка допоможе акушерці про-
вести межу між потенційними проблемами, які можуть виникнути у 
будь-якої вагітної жінки, і конкретними проблемами, які можуть загро-
жувати окремо взятій жінці. 

Для того, щоб залучити пацієнта до усвідомленої участі в реалізації 
плану догляду, важливо надати йому інформацію про потенційні про-
блеми і втручання, що передбачені для їхньої профілактики, або зве-
дення до мінімуму. 

Визначення першочергових завдань догляду.  
Природно, першочерговим вважається вирішення проблем, які за-

грожують життю людини. Іноді буває неможливо провести подальшу 
оцінку стану людини, поки ці проблеми не будуть вирішені, і її стан не 
стабілізується. При стабільному стані пацієнта головні завдання варто 
визначати разом із ним, а при необхідності з його сім'єю.  

Якщо у пацієнта багато проблем, звичайно не вдається розв'язати 
їх усі відразу. Концепція участі пацієнта в розробці плану догляду озна-
чає таке: коли головні, з точки зору людини, завдання не збігаються з 
пріоритетами, які визначені сестрою, сестра повинна обговорити ситу-
ацію з пацієнтом. За даних обставин важливо вислухати побажання 
людини й врахувати їх насамперед, якщо це взагалі можливо.  
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Участь пацієнтів у вирішенні питань, які впливають на стан їх 
здоров'я, має величезне значення для досягнення цілі стратегії ВООЗ 
«Здоров'я для усіх до 2000-го року» і Алма-Атинської декларації 1978 
року. Вони вимагають від сестер та інших робітників медико-санітар-
ної допомоги сприяти людям у вільному вираженні потреб із метою 
зміцнення здоров'я, надавати їм можливість критично вивчити і за-
довольнити ці потреби найбільш прийнятним, з їх точки зору, спосо-
бом. 

Дуже важливо підкреслити цю точку зору, оскільки традиційно в 
багатьох закладах охорони здоров'я пацієнту відводиться, іноді навіть 
насильно, лише пасивна роль у визначенні власного догляду і лікуван-
ня. Ідея участі і партнерства в рамках сестринського процесу передба-
чає насамперед зміну нашого мислення, і, по-друге, зміну практики 
нашої роботи. На самому початку такого роду змін залучення людей як 
партнерів до обслуговування самого себе було утруднене, тому що ні 
сестри, ні пацієнти не звикли до такого підходу.  

В результаті проведеного першого етапу медсестринського проце-
су — обстеження пацієнта — медична сестра заповнює карту сестрин-
ського обстеження пацієнта. 

КАРТА СЕСТРИНСЬКОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА 
СЕСТРИНСЬКА ІСТОРІЯ ХВОРОБИ 

Відділення_ 
Палата 

Прізвище ________________ Дата народження _  
Ім'я _____________________ Дата госпіталазації_ 
По батькові ______________ Дата виписування _  
Стать ______________________________     ___  
Хто направив____________________________________________  
Лікувальний діагноз ______________________________________  
Близькі родичі (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон)_  

Соціальні відомості 
Страховка _________________________________________________  
Сімейний стан ______________________________________________  
Матеріальне становище: добре   □, задовільне   □, незадовільне  □ 
Професія __________________________________________________  
Місце роботи _______________________________________________  
Стаж роботи _______________________________________________  
Фактори ризику: професійні □, екологічні □, спадкові G 
Шкідливі звички □ 
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Інші звички □ 
Умови життя (тип квартири, поверх, ліфт та інше)_ 

Віросповідання_ 
Захоплення __  
Основні скарги_ 

Історія теперішньої проблеми_ 

Історія здоров'я пацієнта 
Дитячі захворювання 

Захворювання в дорослому віці _________________________________________  
Проведені щеплення (імунізація): _______________________________________  
Алергія: медикаментозна □, харчова □, побутова □, інша □ 
Проведені переливання ________________________________________________  
Проведені госпіталізації _______________________________________________  
Нещасні випадки (травми) _____________________________________________  
Інформація, що стосується акушерства (кількість вагітностей, пологів, абор 
тів) _________________________________________________________________  
Які медикаменти пацієнт приймає і які методи лікування застосовує_ 

Історія сім'ї (генограма) 

Фізичне обстеження пацієнта (обстеження органів та систем органів) 
Загальний огляд 
Загальний стан хворого: 
добрий □, задовільний □, незадовільний □ 
Свідомість: збережена □, затьмарена □ 
Положення у ліжку: активне Q, вимушене □, пасивне □ 
Конституція тіла: нормостенічна □, гіперстенічна □, астенічна Q 
Стан живлення: задовільне  □, знижене  □, надмірне  □ 
Зріст _____________ Вага ______________ Температура тіла _________  
Артеріальний тиск _____________________ мм рт.ст. Пульс ____________  
Розвиток м'язової системи: добрий □, атрофічний □, гіпертрофічний □ 
Кісткова система (наявність болючості при пальпації): так □, ні □ 
Обличчя: симетричне Q, асиметричне  □ 
Вираз обличчя", пасивний О, маскоподібний □, страх □, гнів □, страждання О 
Колір шкіри обличчя: тілесного кольору □, бліде □, землисте □, ціанотич- 
не  □, жовте   □ 
Очі: очна щілина звужена □, розширена □ 
Екзофтальм □, ендофтальм □ 
Повіки: птоз □, набряклість □ 
Склери: звичайні □, жовтяничні □, гіперемовані □ 
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Кон'юнктива: звичайна □, жовтянична □ 
Реакція на акомодацію: жвава □, відсутня □, сповільнена □ 
Ніс: величина звичайна □, збільшена □. 
Дихання носом: вільне □, утруднене □ 
Вуха: колір звичайний □, червоний □, ціанотичний □ 
Наявність вузликів: так □, ні □ 
1. Дихання. 
Форма грудної клітки: нормостенічна   □, астенічна  □, гіперстенічна  □, інші 
види □ 
Симетричність обох половин грудної клітки: так □, ні □ 
Кількість дихальних рухів за хв: ____________________  
Чи є проблеми з органами дихання: так □, ні □ 
Кашель: так □, ні G 
Чи потребує кисню: так □, ні □ 
Чи потребує спеціального положення у ліжку: так □, ні □ 
2. Серцево-судинна система. 
Чи є біль в ділянці серця: локалізація ____________________________________  

іррадіація ________________________ , інтенсивність ___  
характер ____________________________ , частота появи_ 
тривалість __________________ , з чим пов'язаний _____  
що зменшує біль __________________________________  
Серцебиття: частота _____________________ , тривалість ___________________ , 
умови виникнення: при фізичному навантаженні   □, при зміні положення 
тіла □, в спокої □, при хвилюванні □, без видимої причини Q Задишка: при 
фізичному навантаженні О, в спокої □ 
Тривалість ______________ , характер: нападоподібна   □, постійна   □, утруд 
нює вдих □ чи видих □ 
Набряки: де з'являються _ , коли з'являються 
 ______ , ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ у 
з чим пов'язані _______________ , як довго тримаються ___________________ , 
після чого зникають  _   __   __     __  
3. Харчування та вживання рідини. 
Чи гарний апетит: так □, ні □ 
Чи вживає достатньо рідини: так □, ні D 
Водний баланс: ________________________  
Чи потрібно звертатись до дієтолога: так □, ні □ 
Чи потрібні спеціальні поради з приводу дієти: так □, ні □ 
Чи є зуби: так □, ні □, верх _______ , низ _______ , протези: так □, ні □ 
Чи є сухість в роті: так □, ні □ 
Чи збережений смак: так □, ні □ 
Чи хворий на діабет: так □, ні □ 
Ковтання: вільне  □, болюче  □, утруднене  □, неможливе  □. 
Біль в животі: локалізація ________________________________ , 
іррадіація _________________________ , інтенсивність ____________________  
характер _________________________ , час появи ________________________  
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тривалість _______________ , зв'язок з прийманням їжі_ 
що зменшує біль _________________________________  
Диспептичні явища: нудота □, блювання □, печія □, відрижка □ 
Чи полегшує блювання стан хворого: так □, ні □ Чи є вздуття 
живота: так □, ні □ 
4. Фізіологічні потреби. 
Функціонування сечового міхура: добова кількість сечі ___________ , 
співвідношення денного ______________ і нічного __________________ діурезу. 
Запах ___________________ , колір ____________________ ,осад
 ________________________ . 
Болючість при ____________ сечовипусканні: так □, ні □ 
Біль в поперековій чи надлобковій ділянках: так □, ні □ Чи 
стоїть постійний катетер: так □, ні О Чи є нетримання 
сечі: так Q, ні □ 
Випорожнення: частота ______________ , кількість ________ , консистенція: рід 
ке □ , оформлене □, кашоподібне □. Запор: так G, ні □ 
Колір _____________ , запах _____________ , домішки слизу ________________ , 
домішки крові ________________________________________________________  
Чи використовуються легкі проносні засоби: так □, ні □ 
Вказати які __________________________________________________________  
Наявність штучного отвору (колоностома, цистостома): так □, ні □ 
Зауваження (вказати, яке обладнання використовується) 

Нетримання калу: так □, ні □ 
5. Рухова активність. 
Пацієнт залежний: повністю □, частково □; не залежний: так □, ні □ Чи 
застосовуються пристрої для ходьби: так □, ні □ 
Зауваження (які саме) _________________________________________________  
Як далеко може ходити пішки __________________________________________  
Пересування за допомогою: однієї □ чи двох □ осіб 
Ходьба за допомогою: однієї □ чи двох □ осіб 
Ходьба без сторонньої допомоги: так □, ні □ 
Чи є варикозне розширення вен: так Q, ні □ 
Чи є зміна конфігурації шкірних покривів над суглобами: так Q, ні О 
6. Сон, відпочинок. 
Картина сну: тривалість _____________ , вживання снодійних: так □, ні О 
Спить у ліжку: так □, ні □; у кріслі: так □, ні □ 
Кількість подушок __________________________ 
Чи є безсоння: так □, ні □ 
Чи потрібний денний відпочинок у ліжку: так □, ні □ 
Як довго ___________________________________________  
7. Здатність одягатися та роздягатися. Особиста гігієна. 
Чи здатний одягатися і роздягатися самостійно: так □, ні □ Чи 
є складності під час роздягання: так □, ні □ 

одягання: так □, ні □ 
Пацієнт: залежний □, не залежний □ Чи 
користується допомогою: так □, ні Q 
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Зауваження (яка допомога необхідна) ____________________  
Чи піклується про свій зовнішній вигляд: так □, ні □ 
Здатність самостійно мити все тіло: так □, ні □; 
ванна: так □, ні □; гігієна ротової порожнини: так □, ні □ 
Стан шкіри: виразки: так □, ні □; сухість: так □, ні G 
Чи є ймовірність виникнення пролежнів: так □, ні □ 
Чи є тиск на кісткові виступи: так □, ні □ 
Зауваження __________________________________________  
8. Здатність підтримувати нормальну температуру тіла. 
Температура тіла ____________  
При підвищеній температурі: чи знижують температуру тіла жарознижуючі  
засоби: так   □, ні   Q; як надовго
 ____________________________________________________________________ 
; 
які жарознижуючі засоби використовуються _______________________________  
9. Здатність підтримувати безпечне навколишнє середовище. 
Чи може самостійно підтримувати свою безпеку: так □, ні □ 
Чи є які-небудь рухові або сенсорні відхилення (вади): так □, ні □ 
Чи є які-небудь складності в розумінні: так □, ні Q 
Зауваження __________________________________________________________  
Чи має здатність орієнтуватися в часі і просторі: так □, ні □ 
Зауваження ___________________________________________  
При необхідності проведіть оцінку ризику падіння: так □, ні □ 
Зауваження _____________________________________________  
10. Потреба в праці та відпочинку. 
Працездатність збережена: так □, ні □ 
Чи є потреба в праці: так □, ні □ 
Чи приносить праця задоволення: так □, ні □ 
Чи є можливість відпочинку: так Q, ні □ 
Якому відпочинку надається перевага _________  
Захоплення 
Чи є можливість реалізації своїх захоплень: так Q, ні □ 11. 
Можливість спілкування. 
Мова, якою розмовляє ______________________________  
Чи є які-небудь складності при спілкуванні: так □, ні Q 
Чи є які-небудь складності зі слухом: так □, ні □ 
Зауваження _______________________________________  
Чи потрібний слуховий апарат: так □, ні □ 
На яке вухо ____________________________  
Чи є які-небудь порушення зору: так □, ні □ 
Зауваження ______________________________  
Окуляри: так □, ні □; контактні лінзи: так □, ні □ 
Чи є які-небудь відхилення від норми: так □, ні Q 
Зауваження ___________________________________  
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Таким чином, проаналізувавши перший етап сестринського процесу, 
можна зрозуміти принципові відмінності в діяльності медичної сестри сьо-
годні і в недалекому майбутньому, і ті труднощі і завдання, які стоять 
перед цією новою генерацією медичних сестер у розробці і затвердженні 
на державному рівні сестринської документації на новому етапі реформу-
вання охорони здоров'я. Тому завжди актуальними і сучасними є слова 
Флоренс Найтінгейл, яка в 1859 році писала: «Найважливіший практичний 
урок, який може бути даний медичним сестрам, — це навчити їх того, за 
чим спостерігати, як спостерігати, які симптоми вказують на погіршення 
стану, які ознаки є істотними, які можна прогнозувати, які ознаки вказу-
ють на недостатній догляд, чим проявляється неякісний догляд». 

4.2. ДРУГИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: 
ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА 

Необхідно відзначити, що мета даного етапу складна і різноманітна.  
Це, по-перше, визначення проблем, які виникають у пацієнта. Про-

блеми пацієнта поділяються на існуючі і потенційні. Існуючі проблеми — 
це проблеми, які турбують пацієнта в даний момент. Наприклад: під 
спостереженням знаходиться пацієнт 50-ти років, який одержав травму 
хребта. Потерпілий знаходиться на суворому ліжковому режимі. Про-
блеми пацієнта, які турбують його в даний час, — біль, стресовий стан, 
обмеження рухливості, дефіцит самодогляду і спілкування. Потенційні 
проблеми — ті, які ще не існують, але можуть з'явитися  з часом. У 
нашого пацієнта потенційними проблемами є поява пролежнів, пневмо-
нія, зниження тонусу м'язів, запори, тріщини, геморой.  

По-друге, встановлення чинників, які сприяють розвитку або ви-
кликають ці проблеми. 

По-третє, виявлення сильних сторін пацієнта, які сприяли б попе-
редженню або вирішенню його проблем. 

Оскільки в пацієнта в більшості випадків є декілька проблем, пов'я-
заних із здоров'ям, сестра не може приступити до їхнього вирішення 
одночасно. Тому для успішної допомоги пацієнтові медична сестра пови-
нна їх розглядати з врахуванням пріоритетів. 

Пріоритети класифікуються на первинні, проміжні і вторинні. Пер-
винний пріоритет мають проблеми, які вимагають негайного вирішення. 
Проблеми пацієнта з проміжним пріоритетом включають неекстремаль-
ні і безпечні для життя потреби хворого. Проблеми вторинного пріори-
тету — потреби пацієнта, які не мають прямого відношення до захво-
рювання або прогнозу. 
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Повернемося до нашого прикладу і розглянемо його з врахуван-
ням пріоритетів. З існуючих проблем перше, на що повинна звернути 

увагу медична сестра, це больовий синдром, стрес — первинні пробле-
ми, розміщені в порядку значимості. Вимушене положення тіла, обме-
ження дій, дефіцит самодогляду і спілкування — проміжні проблеми. 

З потенційних проблем первинними є можливість появи пролежнів 

і нерегулярне випорожнення кишечника. Проміжними — пневмонія, 

зниження тонусу м'язів. При кожній виявленій проблемі медична сестра 

намічає собі план дій, не залишаючи без уваги і потенційні проблеми, 

тому що вони можуть перетворитися в явні. 
Наступним завданням другого етапу є формулювання сестринсь-

кого діагнозу. 
З історії виникнення сестринського діагнозу: у 1973 році в США 

відбулася перша наукова конференція з проблеми класифікації сест-
ринських діагнозів. Завдання її полягали в тому, щоб визначити функції 

медичної сестри в діагностичному процесі і розробити систему класифі-
кації сестринських діагнозів. У цьому ж році сестринський діагноз був 

включений у Стандарти сестринської практики, видані Американською 

асоціацією медичних сестер. У 1982 році була заснована Північноамери-
канська асоціація сестринського діагнозу. Своєю метою ця асоціація мала 

"розвиток, поліпшення, проведення таксономії, термінології сестринсь-
кого діагнозу для загального вжитку професійними медичними сестра-
ми". Вперше класифікація сестринських діагнозів була запропонована в 

1986 році (Маклейн), у 1991 році вона доповнена. Усього перелік сест-
ринських діагнозів включає 114 основних найменувань. 

У даний час можна зустріти багато визначень сестринського діагно-
зу. Ці визначення виникли в результаті визнання сестринського діагно-
зу частиною фахової діяльності медичної сестри. У 1982 році в підручни-
ку з сестринської справи авторів Карлсона, Крафта і Макгюре з'явило-
ся нове визначення: "Сестринський діагноз — стан здоров'я пацієнта 

(теперішній або потенційний), встановлений в результаті проведеного 

сестринського обстеження і який вимагає втручання з боку сестри".  
В літературі існує декілька визначень сестринського діагнозу.  
□ Сестринський діагноз — це визначення проблеми пацієнта, яка 

формується на основі зібраних даних і зроблених висновків.  
□ Сестринський діагноз, поставлений кваліфікованою медсестрою, 

описує існуючу або потенційну проблему пацієнта, яку медсест 
ра, в силу свого розуміння і досвіду, здатна і уповноважена 
вирішити. 

□ Сестринський діагноз — це визначення стану пацієнта (відносно 
здоров'я або хвороби), який медсестра здатна і уповноважена  
законом виправити. 
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Основні риси сестринського діагнозу: 
1. Є визначенням проблеми пацієнта. 
2. Має причетність до стану здоров'я або потенційних проблем зі  

здоров'ям. 
3. Висновок, який є результатом визначення ознак і симптомів за  

хворювання згідно з обраною сестринською моделлю. 
4. Ґрунтується на суб'єктивних і об'єктивних даних. 
5. Є відображенням судження медсестри про проблему. 
6. Стисле, чітке означення проблеми. 
7. Складається з двох частин, перша — характеризує реакції люди 

ни, друга — фактори, що їх зумовлюють (якщо вони відомі). 
8. Належить до функцій, які входять в компетенцію медсестри.  
9. Повинен підтверджуватися пацієнтом. 
Варто зазначити, що в сестринському діагнозі має місце багатослів-

ність і неточність діагностичної мови, і це, безумовно, обмежує його 
застосування медичними сестрами. В той же час без єдиної класифіка-
ції і номенклатури медичні сестри не зможуть використовувати в прак-
тичній діяльності сестринський діагноз і спілкуватися одна з одною на 
зрозумілій для всіх фаховій мові. 

Варто звернути увагу на те, що, на відміну від лікарського діагно-
зу, сестринський діагноз направлений на виявлення відповідних реак-
цій організму на захворювання (біль, гіпертермія, слабкість, занепоко-
єння і т.п.). Лікарський діагноз не змінюється, якщо не була допущена 
лікарська помилка, а сестринський діагноз може змінюватися щодня і 
навіть протягом дня у міру того, як змінюються реакції організму на 
хворобу. Крім цього, сестринський діагноз може бути однаковим при 
різноманітних лікарських діагнозах. Наприклад, сестринський діагноз 
"страх смерті" може бути в пацієнта з гострим інфарктом міокарда, у 
пацієнтки з новоутворами молочної залози, у підлітка, в якого померла 
мама, і т.п. 

Таким чином, завдання сестринської діагностики — встановити всі 
наявні або можливі в майбутньому відхилення від комфортного, гармо-
нійного стану, встановити, що найбільш обтяжує пацієнта в даний мо-
мент, є для нього головним, і спробувати в межах своєї компетенції 
скоригувати ці відхилення (табл. 4.2). 

Медична сестра розглядає не захворювання, а реакцію пацієнта на 
хворобу і його стан. Ця реакція може бути: фізіологічною, психологіч-
ною, соціальною, духовною. Наприклад, при бронхіальній астмі ймовір-
ні такі сестринські діагнози: неефективне очищення дихальних шляхів, 
високий ризик задухи, знижений газообмін, розпач і безнадійність, по-
в'язані з тривалим хронічним захворюванням, недостатня самогігієна, 
почуття страху. 
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Таблиця 4.2. Визначники сестринського діагнозу 
 

Визначники 

реакції 
Коротке визначення 

поняття 
Приклад 

Зміна Зміна звичайного 

індивідуального стану 

пацієнта 

Зміна температури тіла 

Можливість Ризик виникнення проблеми у 

пацієнта 
Можливість інфекції 

Неефективність Недосягнення бажаного 

ефекту Нездатність діяти 

задовільно 

Неефективна терморегуляція 

Зниження Зменшення розміру, кількості, 
ступеня 

Зниження серцевого викиду 

Порушення Ослаблення, зниження, 

руйнування 
Порушення ковтання 

Недостатність Кількість менша, ніж 
необхідно або бажано 

Недостатність рухової 
діяльності, яка обмежує 

Надлишок Кількість більша, ніж 

необхідно або бажано 
Надлишок обсягу рідини 

Дисфункція Порушення або ослаблення 

функції 
Сексуальна дисфункція 

Розлад Відхилення, порушення, 

пошкодження 
Розлад моделі сну 

Гострий Різкий, але триває недовго Гострий біль 
Хронічний Триває довгий час, звичний, 

постійний 
Хронічний біль 

Менше ніж: Менша кількість Зміна харчування: менше 

потреб організму 
Більше ніж Більша кількість Зміна харчування: більше 

потреб організму 
Запобігання Що відбувається заздалегідь Запобігання засмученню 
Ризик Відкритий для небезпеки Неефективна сімейна 

адаптація: ситуація ризику 

Зверніть увагу, що сестринських діагнозів при одному захворюван-
ні може бути відразу декілька. Лікар знімає напад бронхіальної астми, 

встановлює її причини, призначає лікування, а навчити пацієнта жити 

з хронічним захворюванням — завдання медичної сестри. 
Сестринський діагноз може стосуватись не тільки пацієнта, але і 

його сім'ї, колективу, в якому він працює або вчиться, і навіть держа-
ви. Оскільки реалізація потреби пересування в людини, яка втратила 

ноги, чи самообслуговування в пацієнта, який залишився без рук, у 

ряді випадків не можуть бути реалізовані сім'єю. Для забезпечення по -
страждалих інвалідними візками, спеціальними автобусами, підіймача - 
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ми в залізничні вагони і т.п. необхідні спеціальні державні програми, 
тобто допомога держави. Тому в сестринському діагнозі "соціальна ізо-
ляція пацієнта" можуть бути винні члени сім'ї і держава. 

Процес діагностування, друга фаза другого етапу сестринського 
процесу, є складною інтелектуальною функцією. Існує чотири фази про-
цесу діагностування: 

— обробка даних; 
— формулювання сестринського діагнозу; 
— підтвердження сестринського діагнозу; 
— сестринська документація. 
Результат процесу діагностування, формулювання сестринського 

діагнозу, є основою для наступних фаз сестринського процесу — пла-
нування, здійснення й оцінки. 

Компетентність медсестри визначається тими сестринськими функ-
ціями, які вона може виконувати самостійно. Ці функції можуть вклю-
чати в себе: 

— профілактичний підхід, наприклад, освітній, визначення потен  
ційних ускладнень; 

— коректний підхід, наприклад, підсилення інтенсивності струмин  
ного введення лікарських засобів, догляд за шкірою, рекоменда 
ції. 

ОБРОБКА ДАНИХ. 
Інформація, зібрана медсестрою про пацієнта, є надзвичайно важ-

ливою для розвитку сестринського діагнозу і відповідного планування 
сестринського догляду. Перед плануванням зібрані дані повинні бути 
опрацьовані, класифіковані, інтерпретовані і підтверджені. Обробка да-
них розглядається як перший крок фази діагностування, вона не є ізо-
льованим чинником. Ця діяльність відбувається безперервно протягом 
усього сестринського процесу. 

Класифікація. 
Під час фази визначення медсестра накопичує багато даних, які 

вкрай складно використати в такому вигляді, в якому вони були зібрані. 
Процес класифікації дозволяє медсестрі розробити інформаційні понят-
тя, якими легше оперувати. Це також виявляє різницю між даними, 
що допомагає медсестрі зосередитися на даних стосовно до потреб па-
цієнта. 

Класифікація є групуванням інформації за особливими категоріями. 
Як приклад можна навести системи організму, функціональні моделі 
здоров'я, історичні дані або важливі симптоми. 

Розміщення даних за категоріями також допомагає медсестрі ви-
значити пропущені дані, які вимагають подальшого обговорення, спо-
стереження або фізичного огляду. 
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Інтерпретація. 
Другим кроком обробки даних є інтерпретація, яка включає в себе 

визначення важливих даних, порівняння зі стандартами або нормами і 
виявлення тенденцій. Висновки, розроблені науковою базою знань сест-
ринства, допомагають медсестрі в інтерпретації даних. Сигнал — це 
інформація про пацієнта, отримана під час процесу визначення. Це 
сприйняття медсестрою, яке відбувається на основі суб'єктивних і об'єк-
тивних даних, отриманих від пацієнта та інших джерел інформації. Си-
гнали включають в себе ознаки, які є об'єктивними даними (кров'яний 
тиск, вага), і симптоми, які є суб'єктивними даними (біль).  

Приклади сигналів: 
— температура 36 °С; 
— ріст 186 см; 
— вага 80 кг. 
Висновок є судженням, яке зробила медсестра на основі обстежен-

ня і досвіду. 
Підтвердження.  
Останнім кроком обробки даних є підтвердження. В цій фазі медсе-

стра намагається підтвердити точність інтерпретації даних. Найбільш 
часто це виконується шляхом прямої взаємодії з пацієнтом або іншими 
особами. 

як НАПИСАТИ СЕСТРИНСЬКИЙ ДІАГНОЗ? 

Перша фаза сестринського процесу забезпечує базис для діагностич-
ного процесу. Результатом діагностичного процесу є діагностичне фор-
мулювання, яке стає основою для послідовних фаз планування здійс -
нення і оцінки. 

Формулювання сестринського діагнозу складається з двох частин, 

з'єднаних словами "пов'язаний з" . Діагностичне формулювання почи-
нається з визначення людських реакцій пацієнта (частина 1) і встанов-
лення пов'язаних із ними факторів (частина 2). 

Частина 1 — людські реакції. 
Ця інформація допускає два сестринських діагнози, які відобража-

ють наявність людських реакцій на те, що турбує пацієнта. В першій 

частині буде написано: 
1. "Біль" вказує , що пацієнт зазнає болю. 
2. "Можливість запору" вказує на можливість виникнення запору.  
Частина 2 — етіологічні фактори. 
Етіологічні фактори (причина) визначаються в другій частині діагнос-

тичного формулювання. Для запобігання, зменшення або полегшення 

реакції медсестра повинна знати, чим вона викликана. Етіологічні факто-
ри визначають фізіологічні, психологічні, соціокультурні, духовні фак-
тори і фактори довкілля, які розглядаються як причина реакції пацієнта.  
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Приклади етіологічних факторів. 
Фізіологічні. 

Нерухомість. 
Психологічні. 

Страх смерті. 
Ефекти сенсорної недостатності. Почуття самотності. 

Соціокультурні. 
Понижена економічна спроможність. 

Довкілля. 
Підвищений шум. 

Духовні. 
Неспроможність дотримуватись релігійних переконань.  
Заперечення переконань про Бога. 
Конфлікт релігійних переконань і призначеного режиму.  

Таким чином, другий етап сестринського процесу дає можливість 
медичній сестрі виділити основну проблему пацієнта і сформулювати 
сестринський діагноз. Визначення сестринських діагнозів та розширен-
ня функціональних обов'язків медичних сестер передбачено реформою 
медсестринської освіти в Україні. 

Проблеми пацієнта. 
Серцево-судинна система. Біль в ділянці серця, його локалізація 

(за грудниною, в ділянці верхівки), умови виникнення (при фізичному 
навантаженні, хвилюванні, в спокої), іррадіація (в ліву руку, нижню 
щелепу, міжлопатковий простір, під ліву лопатку). Характер болю (сти-
скаючий, колючий, пекучий, ниючий, відчуття важкості), періодич-
ність (постійний, нападоподібний), тривалість, інтенсивність, супровід-
ні явища, після чого проходить. Серцебиття, частота (постійно, періо-
дично), тривалість, час і умови виникнення (при фізичному навантаженні, 
при зміні положення, у спокої, при хвилюванні, без видимої причини). 
Перебої в серці, що супроводжуються відчуттям зупинки серця, пере-
вертання його, з чим пов'язує виникнення.  

Задишка: умови ії виникнення (при фізичному навантаженні, при 
розмові, в спокої, залежно від положення хворого): характер задишки 
(утруднений вдих чи видих), нападами чи постійна. 

Ядуха: час появи (вдень, вночі), зв'язок з фізичним навантажен -
ням, частота нападів, тривалість, умови, за яких настає полегшен -
ня. 

Набряки, їх локалізація, час появи (вранці, в кінці дня, постійно, 
після чого зменшуються чи проходять). 

Переміжна кульгавість, час виникнення, після чого проходить.  
Дихальна система. Дихання через ніс вільне чи утруднене. Відчут-

тя сухості в горлі чи за грудниною. Біль в грудній клітці, локалізація,  
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характер болю (гострий, тупий, ниючий, колючий), інтенсивність болю, 

зв'язок з диханням, кашлем, зміною положення тіла.  
Кашель, час і умови появи: вранці, вночі, постійно, періодично, 

голосність і тембр кашлю: гавкаючий кашель, беззвучний кашель, по-
кашлювання, сухий чи з харкотинням. Кількість мокротиння за добу, в 

яку пору доби і в якому положенні хворого воно краще відходить, ко-
лір, запах, домішки крові (прожилки, мокротиння змішане з кров'ю, 

чиста кров у вигляді декількох плювків, велика кількість — кровохар-
кання). Колір крові (світло-червона, темна, іржавого чи малинового 

кольору). 
Задишка: умови виникнення (в спокої, при фізичному навантажен-

ні), утруднений вдих чи видих, причини виникнення (запах, хвилюван-
ня, фізичне навантаження). Ядуха, передвісники, час виникнення, по-
ведінка і положення хворого під час нападу. Тривалість нападу ядухи, 

після чого проходить (вживання ліків, інгаляція чи парентеральне вве-
дення їх). 

Лихоманка, ступінь підвищення, характер лихоманки, остуда, під-
вищена пітливість. Нічна пітливість. 

Травна система. Апетит збережений, відсутність апетиту, зменше-
ний, підвищений, страх перед вживанням їжі. Спрага, кількість випи-
тої рідини за добу, слинотеча, сухість, гіркота в роті, зіпсуття смаку, 

біль і печія в язиці. 
Ковтання і проходження їжі по стравоходу (болісне, утруднене 

залежно від характеру їжі, неможливе). 
Біль в животі, його локалізація, умови виникнення, залежність від 

часу приймання (зразу після приймання їжі, через декілька годин, 

"голодний" і "нічний" біль) і характеру їжі (жирної, смаженої, гострої, 

молочної). 
Інтенсивність, іррадіація болю, тривалість, сезонність болю. Факто-

ри, що полегшують біль (блювання, приймання їжі, медикаментів, соди, 

тепло, холод). 
Блювання, час виникнення (натще, через який час після приймання 

їжі чи незалежно від нього), кількість і характер блювотних мас (їжею, 

жовчю, кавовою гущею з домішками свіжої крові). Чи полегшує блюван-
ня стан хворого. Запах блювотних мас (кислий, гнильний, без запаху).  

Нудота, чи передує блюванню, залежність від приймання їжі і її 

характеру. 
Відрижка: час її появи і характер (повітрям, їжею, кислим, "тух-

лим"). 
Печія: зв'язок з прийманням їжі, чим полегшується. 
Здуття живота, відходження газів, бурчання в животі, тенезми. 

Випорожнення: частота (регулярне, нерр^улярне, після послаблюваль- 
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них клізм), кількість, консистенція (оформлене, у вигляді кашки, рід-
ке), колір і запах калу, домішки (слиз, кров, гній, гельмінти).  

Свербіння, біль в ділянці заднього проходу. 
Органи сечовиділення. Біль в поперековій ділянці: характер (тупий, 

гострий), постійний чи у вигляді нападів, іррадіація, тривалість, фак-
тори, що сприяють появі чи підсиленню болю і його полегшенню.  

Сечовипускання повільне, болісне, частота (вдень і вночі), кількість 
сечі за добу, колір (солом'яно-жовтий, "м'ясних помиїв", "пива"). За-
пах, осад сечі. Мимовільне сечовипускання. 

Ендокринна система: порушення росту і будови тіла, зміна ваги 
(ожиріння, виснаження), розлади статевого дозрівання. Зміни шкіри (над-
мірна пітливість чи сухість, поява рубців). Порушення волосяного по-
криву (надмірний розвиток, поява його на незвичних для статі місцях, 
випадання волосся). Розлади місячних і безпліддя жінок.  

Локомоторний апарат. Біль в суглобах, кістках, м'язах, зв'язок зі 
зміною погоди. Припухлість, деформація суглобів, біль в хребті при ру-
хах (в нких відділах). 

Нервова система і органи чуття. Головний біль: локалізація, інтен-
сивність, тривалість, чим полегшується. Запаморочення. Сон: рівний, 
глибокий, безсоння, сновидіння, працездатність збережена, знижена. 
Подразливість, плаксивість. Корчі, парестезії, запаморочення, втрата 
свідомості. Шум у вухах, зір, слух, відчуття запаху, смаку.  

Таксономія медсестринських діагнозів 

1. Серцево-судинна система. 
1.1. Задишка. 
1.2. Ядуха. 
1.3. Виділення кров'янистого пінистого харкотиння. 
1.4. Біль у грудях. 

 

1.4.1. Гострий стискаючий біль за грудниною. 
1.4.2. Гострий пекучий біль за грудниною. 
1.4.3. Постійний біль у ділянці серця. 

 

1.5. Підвищення артеріального тиску (артеріальна гіпотензія).  
1.6. Зниження артеріального тиску (артеріальна гіпотензія).  
1.7. Запаморочення. 
1.8. Знепритомнення. 
1.9. Серцебиття. 

 

1.10. Перебої в діяльності серця. 
1.11. Набряки. 

 

1.11.1. Периферичний набряк. 
1.11.2. Набряки тіла. 

 

1.12. Стискаючий біль у потилиці. 
1.13. Блювання, пов'язане з артеріальною гіпертензією.  
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1.14. Носові кровотечі, пов'язані з артеріальною гіпертензією. 
1.15. Ціаноз (синюха). 

2. Дихальна система. 
2.1. Порушення дихання. 

2.1.1.Порушення вдиху. 
2.1.2. Порушення видиху. 

2.2. Задишка. 
2.3. Ядуха, пов'язана з порушенням прохідності дихальних шляхів.  
2.4. Кашель. 

 

2.4.1. Сухий кашель. 
2.4.2. Кашель з виділенням харкотиння. 
2.4.3. Кашель з виділенням гнійного харкотиння. 

 

2.5. Біль у грудній клітці. 
2.6. Важкість у грудній клітці. 
2.7. Кровохаркання. 
2.8. Легенева кровотеча. 

3. Травна система. 
3.1. Нудота. 
3.2. Блювання. 

 

3.2.1. Одноразове. 
3.2.2. Багаторазове. 
3.2.3. Безперервне. 
3.2.4. Криваве блювання. 

 

3.3. Відрижка. 
3.4. Печія. 
3.5. Гикавка. 
3.6. Метеоризм. 

 

3.6.1. Загальний. 
3.6.2. Локальний. 

 

3.7. Запор. 
3.8. Слиновиділення. 

 

3.8.1. Підвищене (гіперсалівація). 
3.8.2. Знижене (гіпосалівація). 

3.9. Пронос. 
3.9.1. Без слизу, зі слизом. 
3.9.2. Без крові, з кров'ю. 
3.9.3. Довготривалий. 

3.10. Біль у животі. 
3.10.1. Біль в епігастрії. 
3.10.2. Біль у правому і лівому підребер'ях. 
3.10.3. Оперізувальний. 
3.10.4. Біль у правій і лівій здухвинних ділянках. 
3.10.5. Різкий біль із напруженням передньої черевної стінки. 
3.10.6. Постійний. 
3.10.7. Переймоподібний. 

3.11. Печінкова коліка. 
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3.12. Гостра кровотеча. 
3.12.1. Шлункова. 
3.12.2. Кишкова. 

3.13. Порушення апетиту. 
3.13.1. Відсутність апетиту. 
3.13.2. Зниження апетиту. 
3.13.3. Підвищення апетиту. 
3.13.4. Страх перед вживанням їжі. 

 

3.14. Порушення смаку. 
3.15. Жовтяниця. 

4. Система сечовиділення. 
4.1. Біль у поперековій ділянці. 
4.2. Ниркова коліка. 
4.3. Набряки. 
4.4. Зміни сечовиділення. 

 

4.4.1. Зменшення добового діурезу (олігурія). 
4.4.2. Припинення сечовиділення (анурія). 
4.4.3. Збільшення сечовиділення (поліурія). 

4.5. Зміни моделі сечовипускання. 
4.5.1.Часте сечовипускання. 
4.5.2. Позірні позиви на сечовипускання. 
4.5.3. Гостра затримка сечовиділення. 
4.5.4. Ніктурія. 

 

4.6. Болісне сечовипускання (дизуричний синдром). 
4.7. Зміни кольору і прозорості сечі. 
4.8. Диспепсичний синдром, пов'язаний з уремічною інтоксикацією. 
4.9. Ниркова еклампсія. 

5. Ендокринна система. 
5.1. Спрага. 
5.2. Ожиріння. 
5.3. Виснаження. 
5.4. Порушення росту. 

 

5.4.1. Карликовість. 
5.4.2. Гігантизм. 

 

5.5. Порушення ковтання. 
5.6. Пошкодження волосяного покриву. 
5.7. Зміна кольору шкіри. 
5.8. Витрішкуватість. 

6. Опорно-рухова система. 
6.1. Біль у суглобах. 
6.2. Припухлість суглобів. 
6.3. Деформація суглобів. 
6.4. Обмеження рухів у суглобах. 
6.5. Біль у кінцівках. 
6.6. Переміжна кульгавість. 
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7. Нервова система, психічна діяльність. 
7.1. Головний біль. 
7.2. Запаморочення. 
7.3. Порушення сну. 

 

7.3.1. Безсоння. 
7.3.2. Порушення формули сну. 
7.3.3. Сонливість. 

 

7.4. Тремор. 
7.5. Порушення розумового процесу. 

 

7.5.1. Занепокоєння. 
7.5.2. Тривога. 
7.5.3. Страх. 
7.5.4. Плаксивість. 
7.5.5. Подразливість. 

 

7.6. Зміна розумового процесу. 
7.7. Корчі. 
7.8. Парестезії. 
7.9. Порушення свідомості. 

 

7.9.1. Ступор. 
7.9.2. Сопор. 
7.9.3. Кома. 

 

7.10. Психомоторне збудження. 
7.11. Маячення. 
7.12. Депресивний стан. 
7.13. Маніакальний стан. 
7.14. Аутизм. 
7.15. Напад істеричних проявів. 
7.16. Патологічна реакція горя. 
7.17. Високий ризик насилля, спрямованого на інших осіб. 
7.18. Високий ризик спрямованого на себе насилля.  
7.19. Високий ризик травмування. 
7.20. Статус конвульсійних нападів. 
7.21. Відмова (або неможливість) вживати їжу. 
7.22. Відмова від приймання ліків. 

8. Органи чуття. 
8.1. Шум у вухах. 
8.2. Зниження слуху. 
8.3. Порушення зору. 
8.4. Втрата зору (сліпота). 
8.5. Закладення вух. 
8.6. Біль у вусі. 
8.7. Гноєтеча з вуха. 
8.8. Закладення носа. 
8.9. Виділення з носа. 

 

8.10. Носова кровотеча. 
8.11. Зниження зору. 
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8.12. Біль в оці, свербіння. 
8.13. Виділення з ока. 
8.14. Диплопія (двоїння в очах). 
8.15. Фотофобія (світлобоязнь). 
8.16. Сльозотеча. 

9. Репродуктивна сфера. 
9.1. Вагітність. 
9.2. Ранній гестоз (блювання вагітних, слинотеча). 
9.3. Пізній гестоз вагітних. 
9.4. Загроза переривання вагітності. 
9.5. Пологи (І, II, III періоди пологів). 
9.6. Кровотечі в післяпологовий період. 
9.7. Біль у молочній залозі. 
9.8. Набряк молочної залози. 
9.9. Гнійні виділення з піхви. 

 

9.10. Нагноєння епізіотомної рани. 
9.11. Нагноєння післяопераційної рани. 
9.12. Тріщини сосків. 
9.13. Випадання статевих органів. 
9.14. Маткова кровотеча. 

10. Загальні реакції організму. 
10.1. Гіпертермія. 
10.2. Гіпотермія. 
10.3. Пітливість. 
10.4. Мерзлякуватість. 
10.5. Загальна слабість. 
10.6. Перевтома. 
10.7. Зниження працездатності. 

10.7.1. Втрата працездатності. 
10.8. Зміни шкіри і слизових оболонок. 

 

10.8.1. Висока ймовірність пролежнів. 
10.8.2. Пролежні. 
10.8.3. Зміни слизових оболонок рота. 
10.8.4. Післяопераційна рана. 
10.8.5. Травматичні ушкодження. 

11. Зміни соціальної адаптації. 
11.1. Соціальна ізоляція. 
11.2. Порушення соціальної взаємодії. 
11.3. Порушення вербального спілкування. 
11.4. Зміна рольової діяльності. 
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4.3. ТРЕТІЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: 
ПЛАНУВАННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ ДОПОМОГИ 

Після обстеження, встановлення діагнозу і визначення первинних 
проблем пацієнта сестра формулює мету догляду, очікувані результати 
і терміни, а також методи, засоби, способи, тобто сестринські дії, які 
необхідні для досягнення поставленої мети. Вона переходить до третьо-
го етапу сестринського процесу — планування сестринської допомоги. 

План догляду координує роботу сестринської бригади, сестринський 
догляд, забезпечує його наступність, допомагає підтримувати зв'язок з 
іншими спеціалістами і службами. Письмовий план догляду за пацієнтом 
зменшує ризик некомпетентного догляду. Це не тільки юридичний доку-
мент якості сестринської допомоги, але і документ, який дозволяє визна-
чити економічні витрати, оскільки в ньому вказуються матеріали й обла-
днання, необхідні для виконання сестринського догляду. Це дає можли-
вість визначати потребу в тих ресурсах, які використовуються найбільш 
часто й ефективно в конкретному лікувальному відділенні і установі. План 
обов'язково передбачає участь пацієнта і його сім'ї в процесі догляду. Він 
включає критерії оцінки догляду й очікуваних результатів. 

Постановка мети сестринського догляду необхідна з таких причин: 
вона дає напрямок при проведенні індивідуального сестринського до-
гляду, сестринських дій і використовується для визначення ступеня 
ефективності цих дій. Постановка мети догляду повинна відповідати ви-
значеним вимогам: мета і завдання повинні бути реальними і досяжни-
ми, з конкретними термінами для їх досягнення. Необхідно зауважити, 
що в постановці мети догляду, так само як і в реалізації, разом із 
медичною сестрою бере участь пацієнт (там, де може), його сім'я.  

На кожну мету і очікуваний результат має бути відведений час для 
оцінки. Його тривалість залежить від природи проблеми, етіології за-
хворювання, загального стану пацієнта і встановленого лікування. Існу-
ють дві мети: короткотермінова і довготермінова. Короткотермінова — 
це мета, яка повинна бути досягнена за короткий період часу, звичай-
но за 1-2 тижні. Вона ставиться, як правило, у гострій фазі захворю-
вання. Це мета термінового сестринського догляду.  

Довготермінова — це мета, яка досягається за більш тривалий пе-
ріод часу (понад два тижні). Вона звичайно спрямована на попереджен-
ня рецидивів захворювань, ускладнень, їх профілактику, реабілітацію і 
соціальну адаптацію, здобуття знань про здоров'я. Виконання цієї мети 
найчастіше припадає на період після виписки пацієнта. Необхідно па-
м'ятати: якщо довготермінова мета або завдання не визначені, то паці-
єнт не має і по суті позбавлений планомірного сестринського догляду 
при виписці. 
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Під час формулювання мети необхідно враховувати: дію (виконан-
ня), критерій (дата, час, відстань, очікуваний результат) і умови (за 
допомогою чого або кого). Наприклад: медична сестра повинна навчити 
пацієнта протягом двох днів робити самому собі ін'єкції інсуліну. Дія — 
робити ін'єкції; тимчасовий критерій — протягом двох днів; умова — за 
допомогою медсестри. Для успішного виконання мети необхідно навчи-
ти пацієнта і створити сприятливе середовище для її досягнення.  

Впорядкування плану догляду передбачає наявність стандартів сес-
тринської практики, тобто виконання того мінімального якісного рівня 
обслуговування, який забезпечує професійний догляд за пацієнтом. Слід 
зазначити, що розробка стандартів сестринської практики, як і крите-
ріїв оцінки ефективності сестринської допомоги, сестринської історії 
хвороби, сестринських діагнозів для охорони здоров'я України справа 
нова, але вкрай важлива.  

Після визначення мети і завдань з догляду медична сестра складає 
власне план догляду за пацієнтом — письмове керівництво з догляду. 
План догляду за пацієнтом являє собою докладне перерахування спеці-
альних дій медичної сестри, необхідних для проведення сестринського 
догляду, що записується в сестринську історію хвороби.  

ПЛАНУВАННЯ.  
Планування включає в себе розвиток стратегій, розроблених для 

зміцнення здорових реакцій пацієнта і запобігання або зменшення не-
здорових реакцій. Під час фази планування розробляються результати 
втручань і сестринські втручання. Результати показують, що пацієнт 
зможе робити в результаті сестринських дій. Сестринські втручання 
описують, як медсестра може допомогти пацієнту в досягненні резуль-
татів. Третій етап сестринського процесу складається з чотирьох стадій:  

1. Встановлення пріоритетів. 
2. Розробка результатів. 
3. Розробка сестринських втручань. 
4. Занесення плану в документи. 
СТАДІЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ.  
Ретельне проведення фази сестринського обстеження виявило бага-

то існуючих або потенційних проблем, які потребують сестринського 
втручання. Просто неможливо розробити план, який охоплює все це. 
Отже, необхідно встановити систему для визначення того, що в діагнозі 
будуть розглядати найперше. Одним з таких механізмів є ієрархія потреб 
людини. Прикладом такої ієрархії є система, описана Маслоу (табл. 4.3). 

СТАДІЯ 2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАПИСАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.  
Результати є важливим компонентом фази планування сестринсь-

кого процесу. Результати також визначають мету, до якої необхідно 
прагнути. 
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Таблиця 4.3. Визначення проблем використовуючи ієрархію людських потреб 
(згідно Маслоу) 

 

Сестринський діагноз Потреба 
1.    Можливість насильства, направленого на інших, 

пов'язана з ефектами галюцинацій 
Безпека / захищеність 

2.    Порушення ролевої діяльності, пов'язане з 

наслідками хронічного болю 
Повага 

3.    Неефективна сімейна адаптація: неспроможність, 

пов'язана з постійними сімейними неладами 
Любов і приналежність 

4.    Порушення моделі сну, пов'язане з сенсорними 

перевантаженнями 
Фізіологічні 

(виживання) 
5.    Брак діяльності, який пригнічує, пов'язаний з довгим 

перебуванням вдома 
Фізіологічні 

(стимуляція) 
6.    Духовний дистрес, пов'язаний з неможливістю 

виконувати релігійні ритуали 
Самореалізація 

7.    Брак знань (ознаки гіпоглікемії) Безпека / захищеність 
8.    Хронічно низька самооцінка, пов'язана з ожирінням Повага 
9.    Соціальна ізоляція, пов'язана з відсутністю 

транспортних засобів 
Любов і приналежність 

Результати також є компонентом оцінки сестринського процесу, тому 
що добре написані результати дадуть можливість визначити ефектив-
ність сестринських втручань. Нижченаведені правила допоможуть вам 
забезпечити правильні результати: 
1. Результати повинні бути пов'язані з реакціями людини. Формулюван- 

ня сестринського діагнозу визначають існуючі або потенційні реак-
ції, які розглядаються як проблематичні для пацієнта. Це допускає, 
що альтернативні реакції були б бажанішими. Наприклад, сестрин-
ський діагноз: зміна харчування: менше потреб людини пов'язано з 
погіршенням пережовування. Цей діагноз допускає, що харчування 
пацієнта є меншим, ніж оптимальне, і вказує, що клієнту потрібне 
поліпшене харчування. 

2. Результати повинні бути орієнтовані на пацієнта. 
Медична сестра орієнтується на поведінку пацієнта. Результат догля-
ду дає можливість розглянути, що пацієнт буде робити і коли, якою 
мірою це буде завершене. 

3. Результати догляду повинні бути зрозумілими і стислими.  
4. Результати догляду повинні описувати поведінку, яку можна оцінити 

і спостерігати. 
5. Результати повинні бути реалістичними. 
6. Результати догляду повинні мати обмеження в часі. 
7. Результати повинні визначатися пацієнтом і медсестрою разом.  
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Розробка сестринських втручань. 
Сестринські втручання можуть бути розроблені різними шляхами, 

включаючи побудову гіпотез і методику "мозкового штурму". Третя ста-
дія включає запис сестринського втручання, де вказано, як медсестра 
допоможе пацієнту досягнути намічених результатів. Ці втручання ґрун-
туються на: 

1) інформації, отриманій під час інтерв'ю; 
2) послідовній взаємодії медсестри, пацієнта і його сім'ї.  
Бажано, щоб характеристики сестринського втручання включали  

послідовність дій, які ґрунтуються на наукових принципах та індивіду-
алізації дій, що стосуються пацієнта. Вони повинні забезпечити безпеку 
оточення, для використання навчальних можливостей і застосування 
відповідних і доступних засобів. Остання стадія документації включає в 
себе обговорення плану догляду з іншими членами сестринського пер-
соналу. Сестринський план догляду розроблений таким чином, щоб на-
дати інформацію про важливі потреби з догляду за здоров'ям пацієнта; 
результати запланованих сестринських втручань. В ідеалі план догляду 
пишеться медсестрою після першого контакту з пацієнтом. Звичайно, 
використовуються наступні типи планів з догляду: індивідуально скла-
дені, стандартні і комп'ютерні. Завдяки широкому застосуванню ком-
п'ютерних технологій медсестри стали частіше користуватися комп'ю-
терами при розробці плану догляду. 

СТАДІЯ 3. СЕСТРИНСЬКІ ВТРУЧАННЯ. 
Після того, як очікуваний результат був визначений, варто поста-

вити запитання: "Яким чином ви можете його досягнути?" Систематич-
не планування означає вибір відповідного виду догляду за конкретним 
пацієнтом для досягнення поставленої мети. Це означає обмірковування 
цілого ряду можливих видів втручань і вибір тих із них, які, на вашу 
думку, допоможуть швидкому досягненню поставленої мети, а також 
відсіванню неприйнятних. Як правило, для досягнення кожної визначе-
ної мети, є декілька видів втручань. Вибір найбільш ефективного і від-
повідного втручання залежить від: 

— точного визначення потреб людини; 
— розуміння того, що будь-який медичний діагноз і лікування мо 

жуть вплинути на людину і планований результат; 
— знання можливих видів втручань, які необхідні для вирішення 

конкретної проблеми. 
Розробка сестринського втручання. 
Як тільки були встановлені діагноз і результати, приймаються рі-

шення про те, як досягнути результатів і забезпечити здоров'я пацієн-
тові. Розробка успішних сестринських втручань залежить від спромож-
ності медсестри знаходити і вибирати альтернативи, які будуть най - 
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більш успішні. При визначенні можливих альтернатив особливо корис-
ною буде тактика побудови гіпотез і "мозкового штурму"  

Побудова гіпотез. 
Медсестра будує гіпотези, допускаючи, що певні альтернативи пі-

дійдуть більш-менш для досягнення результатів. Сестринські втручання 
ґрунтуються на: 

1) тому, що допомогло добитися успіху в минулому при вирішенні 
подібної проблеми; 

2) найшвидшому і найефективнішому вирішенні проблеми з враху 
ванням знань, навичок і можливостей пацієнта. 

Ця методика дозволяє медсестрі застосувати наукові принципи, роз-
робити творчі підходи до вирішення проблем і полегшення індивідуаль-
ного догляду за пацієнтом. 

"Мозковий штурм". 
"Мозковий штурм" — це груповий метод, що використовується 

для генерації ідей більш ніж однією людиною. Метою цього підходу є 
стимулювання творчих альтернатив. Для здійснення ефективного "моз-
кового штурму" необхідно створити атмосферу свободи і відкритості. 
"Мозковий штурм" може проводитися під час зборів з планування до-
гляду або конференції з догляду. Після того, як будуть розроблені всі 
можливі альтернативи, кожна буде обговорена з врахуванням можли-
вості здійснення та ймовірності успіху. Медсестра вибирає те, що най-
більш відповідає стану пацієнта. 

Незалежно від того, чи були підходи розроблені за допомогою побу-
дови гіпотез або "мозкового штурму", вони трансформуються в сест-
ринські втручання і заносяться в письмовий план догляду.  

Порівняння сестринських і медичних втручань. 
Медичні записи лікаря звичайно направлені на діяльність, пов'яза-

ну з діагностуванням і лікуванням пацієнта. Зміст цих записів повідом-
ляється медсестрі або іншому медичному персоналу. Медичні записи 
часто включають призначення ліків і засобів лікування, діагностичні 
обстеження, вимоги до дієти. 

Основні характеристики втручань.  
Бажано, щоб сестринські втручання мали такі характеристики:  

1. Погоджувалися з планом догляду. 
2. Ґрунтувались на наукових принципах. 
3. Були індивідуальні для кожної конкретної ситуації. 
4. Використовували можливості навчання пацієнта. 
5. Використовувались для забезпечення терапевтичного і безпечного  

оточення. 
6. Включали використання відповідних джерел. 
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1. Погодження. 
Сестринські втручання не повинні вступати в конфлікт з терапевти-

чними, рішеннями інших членів медичної бригади. Якщо мета медсест-
ри та інших медичних працівників перехрещується, результатом цього, 
звичайно, є безладдя. Дуже важливо, щоб працівники різних підрозді-
лів обговорювали свою мету і визначали підходи для досягнення цієї 
мети. Для забезпечення безперервності догляду всі розбіжності в дум-
ках повинні бути усунені. 

2. Наукова основа. 
Другою характеристикою втручання є використання наукового по-

яснення для підтримки сестринського рішення і формування основи для 
сестринських дій. Наукове обґрунтування такої діяльності залежить від 
бази знань медсестри, яка включає в себе природні та гуманітарні нау-
ки. Наступні приклади демонструють сестринські втручання і пов'язані 
з ними наукові принципи. 

3. Індивідуалізація. 
При розробці втручання медсестра вибирає підходи, які найбільш 

прийнятні для конкретних фізичних і емоційних потреб людини. Наве-
демо основні правила, які слід використати при розробці індивідуаль-
них сестринських втручань. 
1. Приділяйте основну увагу етіологічним факторам сестринського діаг 

нозу. 
2. Заохочуйте пацієнта і його сім'ю до вибору альтернатив.  
3. Враховуйте сильні і слабкі сторони пацієнта і його сім'ї. 
4. Зважайте на строковість і серйозність ситуації. 

Зосередження на етіологічних факторах.  
Етіологічні фактори конкретизують походження реакції людини і 

забезпечують направлення конкретних сестринських втручань. Знання 
медсестрою пацієнта і його проблеми визначає формулювання індивіду-
ального сестринського втручання. 

Заохочення пацієнта. 
Після встановлення сестринських діагнозів за допомогою пацієнта 

формулюються результати заохочення пацієнта. Визначення цих резуль-
татів підвищує можливість індивідуалізації сестринських втручань. Та-
ким чином, при формулюванні сестринських втручань необхідна участь 
пацієнта. Це підтверджує те, що заплановані втручання зрозумілі, при-
йнятні для пацієнта. Часто пацієнти більш активно беруть участь в до-
гляді, якщо їх ідеї враховуються. 

Сильні і слабкі сторони.  
При встановленні індивідуальних сестринських втручань необхідно 

враховувати сильні і слабкі сторони пацієнта і його сім'ї. Необхідно ви-
значити ресурси пацієнта і використати їх при плануванні догляду. Си- 
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льні сторони можуть включати мотивацію, розум, підтримку сім ї, еко-
номічні засоби. 

Необхідно також визначити слабкі сторони пацієнта. Відсутність 
мотивації, достатнього рівня інтелекту, підтримки сім'ї, матеріальних 
засобів або освіти можуть служити факторами, які перешкоджають 
одужанню. Також до слабких сторін можна віднести хронічну хворобу, 
ослабленість, депресію, соціальну ізоляцію або мовний бар'єр.  

Терміновість і серйозність ситуації.  
Інколи на сестринське втручання можуть вплинути терміновість і 

серйозність ситуації. Це відбувається, якщо зміна людської реакції може 
принести шкоду пацієнту або іншим людям. 

4. Можливість навчання. 
Процес навчання пацієнта охоплює набуття нових знань і навичок, а 

також пов'язаних з цим змін у поведінці. Сестринські втручання, втяг-
нуті в процес навчання, включають: 

— оцінка потреб пацієнта в навчанні; 
— визначення готовності пацієнта до навчання; 
— ідентифікація факторів, які впливають на здатність пацієнта до  

навчання; 
— розвиток індивідуальних, реальних і досяжних результатів;  
— визначення стратегії допомоги пацієнту і сім'ї в досягненні бажа 

них результатів; 
— доступно і розумно розраховувати розхід матеріалу, використо 

вуючи відповідні засоби; 
— оцінити прогрес пацієнта в досягненні результатів; 
— при необхідності змінити план. 
Оцінка потреби в навчанні. 
Під час першої фази визначення сестринського процесу медсестра 

збирає дані для оцінки індивідуальних потреб навчання пацієнта. Необ-
хідно заохочувати пацієнта визначати потреби, які він вважає важли-
вими. Ці потреби можуть висловлюватися у вигляді прямих питань, та-
ких, як "Що відбувається, коли роблять ультразвукове обстеження?", 
"Чому мені не можна їсти після півночі, якщо завтра мені будуть роби-
ти операцію?" 

Визначення факторів, які впливають на здатність до навчання.  
Процес планування навчальних втручань включає розпізнавання 

факторів, які впливають на здатність пацієнта до навчання, врахо-
вуючи існуючі знання, рівень освіти, вік, енергійність, стан здоро -
в'я, спосіб життя. Існуючий рівень знань пацієнта, включаючи його 
помилкові концепції і дезінформацію, часто впливає на їх спромож-
ність до навчання. Деякі знання є необхідною умовою для  додатково-
го навчання. 
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Рівень освіти часто визначає знання пацієнта про здоров'я і хворо-
би. Якщо запропонована інформація перевищує цей рівень, то пацієнт 
може бути нездатний до навчання. Якщо інформація подана на рівні, 
значно нижчому від рівня освіти пацієнта, він може відчути себе обра-
женим. 

Вік теж впливає на здатність до навчання. Дуже маленьким дітям 
важко зрозуміти пояснення, якщо воно не подане дуже конкретними 
термінами. Деякі літні пацієнти можуть мати певні ідеї або "міфи", які 
впливають на їхню здатність сприймати нові зміни. До того ж у них 
можуть бути фізіологічні проблеми, які впливають на їхню спромож-
ність до навчання (наприклад, проблеми із зором або зі слухом ). 

Пацієнти повинні також мати мотивацію навчання. В кінцевому ре-
зультаті, вони з більшою готовністю будуть навчатися того, що для них 
більш важливе. Це підкреслює необхідність точної оцінки потреб, які 
пацієнт вважає першочерговими. Проте не всі пацієнти хочуть одержу-
вати інформацію. Деякі бажають передати відповідальність за підтри-
мання, збереження і відновлення здоров'я членам сім'ї або медичному 
персоналу. Інші можуть відмовлятися визнавати потребу в набутті знань 
про свою хворобу. Таких пацієнтів дуже тяжко навчати ефективно.  

Пацієнт повинен бути фізично та емоційно готовим для навчання. 
Медсестра повинна запланувати використання втручань, спрямованих 
на позбавлення від болю, страху, втоми, перед тим, як робити спробу 
втягти пацієнта в навчання. Стан здоров'я пацієнта може відбитися на 
його здатності до навчання. Пацієнт під час кризи захворювання, силь-
ного ослаблення або, маючи проблеми зі сенсорним сприйняттям, може 
бути неспроможним аналізувати або сприймати інформацію. Така ж си-
туація може виникнути, якщо у пацієнта хронічна хвороба. У нього 
може бути відсутня мотивація або можливість для навчання.  

Спосіб життя пацієнта може вплинути на здатність до навчання. Це 
особливо помітно при розгляді низьких соціально-економічних груп і 
людей певної культури. Проблеми навчання пацієнта можуть бути по-
в'язані з браком досвіду у медичної сестри. У пацієнта може бути відсу-
тнє прагнення навчатися того, що він вважає непотрібним і неважли-
вим. 

Розробка індивідуальних результатів. 
Результати навчання кожного пацієнта включають в себе знання, 

ставлення і навички. 
Наприклад, медсестрі необхідно навчити пацієнта поводження зі 

стомою. В результаті навчання пацієнт повинен: 
— описати, як операція змінила шлунково-кишковий тракт (знання); 
— пояснити, як стома вплине на його взаємини з дружиною (став 

лення); 
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— перерахувати засоби, необхідні для догляду за стомою (знання); 
— очищати ділянку стоми і накладати кишеню (навичка); 
— промивати стому (навичка); 
— висловити впевненість у своїй спроможності промивати стому.  
Результати повинні бути реальними. Залучення пацієнта до визначен-

ня результатів допомагає переконатися, що вони будуть реально досягну-
ті. Також дуже важливою є точна оцінка мотивації і здатності пацієнта. 

Визначення стратегій навчання.  
Стратегії навчання, які використовуються медсестрою, повинні бути 

розроблені з врахуванням індивідуальних потреб пацієнта. 
Позитивних результатів можна досягти, використовуючи письмові 

матеріали та аудіовізуальні засоби (з наступним обговоренням).  
Якщо результатом стає набуття навички, то його найлегше досяг-

нути шляхом демонстрації, обговорення, практики і закріплення прой-
деного. Найважче впливати на ставлення. 

Однак рольове моделювання, обговорення і досвід вирішення про-
блем допоможуть пацієнту прийняти нове ставлення до проблеми.  

Медсестра може вибрати безліч підходів, залежно від потреб паці-
єнта, мети навчання, оточуючого середовища, доступних джерел, часу.  

Освіта. 
Медсестра повинна визначити конкретні стратегії і джерела, які 

вимагаються для досягнення індивідуальних результатів навчання. Шви-
дкість навчання повинна відповідати спроможності пацієнта і визнача-
тися, виходячи з попередніх знань пацієнта. Навчання також полегшу-
ється, якщо медсестра виявляє теплоту і участь у ставленні до пацієн-
та. Матеріал краще засвоюється, коли: 

1) в процесі навчання задіяно більше органів чуття (слух , зір і т.д.); 
2) повторюються факти і навички; 
3) у того, хто навчається, є можливість застосувати інформацію;  
4) забезпечується негайний зворотний зв'язок. 
Незалежно від стратегії, використаної в процесі навчання, на нього 

вплинуть взаємовідносини медсестри і пацієнта.  
5. Забезпечення терапевтичного і безпечного оточення. 
При плануванні втручання четверта характеристика розглядається 

як задоволення фізичних і емоційних потреб пацієнта. Створення безпе-
чного оточення — це задоволення фізіологічних потреб пацієнта і за-
хист від можливого пошкодження. Терапевтичне оточення використо-
вує ефективні міжособисті стосунки для допомоги пацієнту в корекції 
змінених людських реакцій. 

Безпечне оточення. 
Фізіологічні потреби — повітря, їжа, відпочинок, вода — повинні 

бути задоволені раніше, ніж потреби більш високого рівня. Задоволення 
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цих основних потреб забезпечується за допомогою сестринських і меди-
чних втручань. 

Пацієнти, які зазнають особливого ризику пошкодження, — це діти, 
літні люди, ослаблені або ті, які перебувають під наркозом. Існує безліч 
сестринських дій для створення безпечного оточення таким людям. Най-
частіше використовуються наступні. 

Для літніх людей: 
— закріплювати при необхідності ременем; 
— розмістити тумбочку так, щоб хворий міг її досягнути (для лежа  

чого хворого); 
— спостерігати за пацієнтом під час куріння; 
— провести інструктаж про можливі місця ризику в будинку;  
— допомогти пацієнту у ванній, ретельно перевіривши температу 

ру води. 
Для дітей (навчіть батьків): 
— як зробити будинок безпечним для дитини; 
— піднімати бильце дитячого ліжечка; 
— закріплювати сітку безпеки над дитячим ліжечком; 
— не залишати небезпечні предмети там, де їх можуть досягнути  

діти. 
Пацієнт під анестезією: 
— перевіряти основні життєві параметри кожні 15 хвилин; 
— тримати піднятими бокові поручні весь час; 
— стежити за можливими ознаками блювання. 
Терапевтичне оточення. 
Сестринські втручання розробляються для визначення ефективних 

стратегій забезпечення, підтримання і збереження здоров'я. Втручання 
можуть забезпечувати лікування, оцінку, навчання, консультації.  

6. Використання відповідних джерел. 
Останньою характеристикою сестринського втручання є об'єднання 

відповідних джерел. Медсестра повинна враховувати реальні сестринські 
втручання в даній ситуації. Втручання повинні бути практичними щодо 
обладнання, фінансових факторів і людських ресурсів. 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАПИСАННЯ СЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ. 
Сестринські втручання забезпечують членів медичної команди пла-

ном досягнення встановлених результатів і сприяють відновленню змі-
нених реакцій людини. Необхідно написати блок сестринських втручань 
для досягнення кожного результату. Для найбільшої ефективності вони 
повинні бути написані максимально стисло і зрозуміло. Для уникнення 
повторення дій в них необхідно вказати, хто повинен їх здійснювати. 
Якщо сестринське втручання залежить від попередньої діяльності, в 
ньому повинна бути вказана послідовність дій. 
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1. Сестринські втручання повинні фіксуватися датою і підписом.  
Після всіх сестринських втручань має стояти дата, щоб можна було 

визначити час їхнього здійснення. Сестринські втручання повинні бути 
підписані, щоб відобразити особисту відповідальність медсестри перед 
пацієнтом і перед законом. Підпис також дозволяє співробітникам:  

— забезпечити зворотний зв'язок, демонструючи ефективність втру 
чання; 

— отримати пояснення; 
— отримати логічне обґрунтування втручання. 

 

2. Сестринські втручання повинні включати точні дієслова і вказувати  
конкретні дії для досягнення бажаних результатів. 

3. Сестринські втручання повинні вказувати хто, що, де, коли, як, і як  
часто буде здійснювати зазначені дії. 

4. Сестринські втручання повинні бути розроблені індивідуально для  
пацієнта. 

Ознайомлення з планом догляду. 
Пацієнта. 
Як і у випадку з первинною оцінкою, наш спосіб планованого догля-

ду повинен давати можливість пацієнту брати участь у вирішенні пи-
тань догляду за ним. Якщо пацієнт не в змозі брати участь у цьому 
процесі, зі складеним вами планом можна ознайомити його і його сім'ю.  

Інших членів бригади. 
Для неперервності сестринського догляду, оцінки процесу і резуль-

татів план догляду має бути чітким і зрозумілим. Всі працівники, приче-
тні до його виконання, повинні ознайомитись з ним. Це означає підгото-
вку письмового плану, з яким працівники можуть ознайомитися в будь-
який час. 

Складений у письмовому вигляді план догляду є робочим інструмен-
том для сестер та інших членів медико-санітарної бригади. Оскільки 
потреби людини змінюються, даний план теж повинен легко піддавати-
ся зміні, перегляду і доповненню. Щоб реалізувати своє призначення, 
план має бути простим і зрозумілим для всіх зацікавлених осіб.  

Запис про сестринське втручання необхідно робити у вигляді чіт-
ких і стислих тез. Кількість даних, необхідних для розкриття його зна-
чення, залежить від ряду чинників. Дані тези можуть також містити 
посилання на стандарти якості, клінічні дані і науково обґрунтовані 
процедури, якщо такі є. При відсутності останніх, мабуть, слід робити 
план догляду більш докладним і деталізованим.  

Таким чином, третій етап медсестринського процесу забезпечує пла-
нування дій медичної сестри, направлених на забезпечення потреб па-
цієнта. 
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4.4. ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНУ 
СЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ 

Спланувавши заходи з догляду за пацієнтом, сестра їх виконує. Це 
буде четвертий етап сестринського процесу — здійснення плану сест-
ринських втручань. Його метою є проведення необхідного догляду за 
потерпілим, тобто надання допомоги пацієнту у забезпеченні життєвих 
потреб; навчання і консультування, при необхідності, пацієнта і членів 
його сім'ї. 

Існують такі різновиди сестринських втручань: незалежні, залежні, 
взаємозалежні. Вибір втручання грунтується на потребах пацієнта. 

Незалежне сестринське втручання передбачає дії, здійснювані ме-
дичною сестрою за власною ініціативою, яка керується власним розу-
мінням, без прямої вимоги з боку лікаря або вказівок від інших спеціа-
лістів. Наприклад: навчання пацієнта навичок самодогляду, розслаблю-
ючий масаж, поради пацієнту щодо його здоров'я, організація дозвілля 
пацієнта, навчання членів сім'ї методів догляду за хворим тощо.  

Залежне сестринське втручання виконується на підставі письмо-
вих розпоряджень лікаря і під його спостереженням. Медична сестра 
відповідає за виконувану роботу. Тут вона виступає в ролі сестри-вико-
навця. Наприклад: підготовка пацієнта до діагностичного обстеження, 
виконання ін'єкцій, фізіотерапевтичних процедур тощо. 

За сучасними вимогами медична сестра не повинна автоматично 
виконувати вказівки лікаря (залежне втручання). В умовах гарантії якості 
медичної допомоги, її безпеки для хворого сестра повинна вміти визна-
чити, чи є дане призначення необхідним для пацієнта, чи правильно 
підібрана доза лікарського препарату, чи не перевищує вона максима-
льну одноразову або добову дози, чи враховані протипоказання, чи су-
місні ці ліки з іншими, чи правильно обраний шлях введення.  

Справа в тому, що лікар може втомитися, у нього може знизитися 
увага, нарешті, через ряд об'єктивних або суб'єктивних причин він може 
припуститися помилки. Тому в інтересах безпеки медичної допомоги для 
пацієнта медична сестра повинна знати і вміти уточнити необхідність 
тих або інших призначень, слушність дозувань лікарських засобів тощо. 
Необхідно пам'ятати, що медична сестра, яка виконує неправильне чи 
непотрібне розпорядження, професійно некомпетентна є так само від-
повідальною за наслідки помилки, як і той, хто зробив це призначення.  

Взаємозалежне сестринське втручання передбачає спільну діяль-
ність медичної сестри з лікарем та іншими спеціалістами (фізіотерапев-
том, дієтологом, інструктором з лікувальної фізкультури, працівника-
ми соціальної допомоги). Відповідальність медичної сестри однаково ве-
лика для всіх видів втручання. 
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Медична сестра виконує намічений план, застосовуючи декілька 
методів догляду: допомога, пов'язана з життєвими щоденними потреба-
ми, догляд для досягнення терапевтичної мети, догляд для досягнення 
хірургічної мети, догляд для полегшення досягнення мети медичного 
обслуговування (створення сприятливого навколишнього середовища, 
стимулювання і мотивація пацієнта) тощо. Кожний із методів включає 
теоретичні і клінічні навички. Потреба пацієнта в допомозі може бути 
тимчасовою, постійною і реабілітуючою. 

Тимчасова допомога розрахована на короткий період часу, коли іс-
нує дефіцит самодогляду. Наприклад, при вивихах, дрібних хірургіч-
них втручаннях і т.п. Постійна допомога потрібна пацієнту протягом усього 
життя — при ампутації кінцівок, при ускладнених травмах хребта і кі-
сток таза і т.п. Реабілітуюча допомога — процес тривалий, його прикла-
дом може бути лікувальна фізкультура, масаж, дихальна гімнастика, 
бесіда з пацієнтом. 

Серед заходів щодо догляду за пацієнтами велике значення має 
бесіда з пацієнтом і порада, яку може дати медична сестра в необхідній 
ситуації. Порада — це емоційна, інтелектуальна і психологічна допомо-
га, яка допомагає потерпілому підготуватися до дійсних або майбутніх 
змін, що виникають через стрес, який завжди присутній при будь-
якому захворюванні, і полегшує міжособисті відносини між хворим, сі-
м'єю, медичним персоналом. У число пацієнтів, які потребують поради, 
входять і ті особи, яким потрібно пристосуватися до здорового способу 
життя — кинути курити, схуднути, збільшити ступінь рухливості тощо.  

Проводячи четвертий етап сестринського процесу, медична сестра 
забезпечує здійснення двох стратегічних напрямків: 

— спостереження і контроль за реакцією пацієнта на призначення ліка 
ря з фіксацією отриманих результатів у сестринській історії хвороби; 

— спостереження і контроль за реакцією пацієнта на виконання се  
стринських дій з догляду, пов'язаних із постановкою сестринсь  
кого діагнозу, і реєстрація отриманих результатів у сестринській  
історії хвороби. 

На цьому етапі проводиться і корекція плану, якщо змінюється стан 
пацієнта і поставлена мета не реалізується. Виконання наміченого пла-
ну дій дисциплінує і медичну сестру, і пацієнта. Нерідко медична сест-
ра працює в умовах дефіциту часу, який пов'язаний з неукомплектова-
ністю сестринського персоналу, великою кількістю пацієнтів у відділен-
ні тощо. У цих умовах медична сестра повинна визначити:  

— що повинно бути виконане негайно; 
— що повинно виконуватися згідно з наміченим планом; 
— що може бути зроблено, якщо залишиться час; 
— що можна і потрібно передати наступній зміні. 
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Здійснення плану сестринських втручань.  
Здійснення — це реалізація сестринського плану дій для досягнен-

ня конкретних результатів. Фаза здійснення починається після розроб-
ки плану догляду. Центральною частиною фази здійснення є реалізація 
сестринських втручань, які допоможуть пацієнту досягнути бажаних 
результатів. Конкретні сестринські втручання здійснюються для зміни 
факторів, які складають проблему пацієнта. Незалежно від установи 
охорони здоров'я, в якій працює медсестра, для забезпечення догляду 
за пацієнтом використовується сестринський процес. Існує три стадії 
здійснення сестринського процесу:  

1) підготовка; 
2) втручання; 
3) занесення в документацію. 
Стадія 1. Підготовка. 
Перша стадія фази здійснення полягає в підготовці медсестри до 

початку втручання. Цій підготовці передує серія дій:  
1. Перегляд сестринських втручань, встановлених під час етапу плану  

вання. 
2. Аналіз необхідних сестринських знань, і навичок. 
3. Визначення можливих труднощів, пов'язаних з конкретними сест 

ринськими діями. 
4. Визначення і забезпечення необхідними ресурсами. 
5. Підготовка обладнання, необхідного для запланованих видів діяльно 

сті. 
Перегляд необхідних сестринських втручань.  
Сестринські втручання розроблені для забезпечення, підтримання і 

відновлення здоров'я пацієнта. При підготовці до здійснення сестринсь-
ких втручань медсестра повинна їх переглянути для того, щоб переко-
натися, що вони всі ще актуальні і містять необхідні характеристики.  

Сестринські втручання повинні: 
1. Збігатися з планом догляду. 
2. Грунтуватися на наукових принципах. 
3. Бути пристосованими до конкретної ситуації. 
4. Використовуватися для забезпечення терапевтичного і безпечного  

середовища. 
5. Включати в себе навчальні можливості для пацієнта. 
6. Враховувати використання відповідних джерел. 

Сестринські втручання, які відповідають таким характеристикам, 
допомагають забезпечити пацієнту якісний сестринський догляд.  

Аналіз знань і навиків, які вимагаються. 
Після перегляду втручання в плані догляду медсестра повинна ви-

значити рівень знань і вид навиків, які необхідна для здійснення втру- 
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чання. Це дозволяє медсестрі визначити людину, яка зможе найбільш 
кваліфіковано виконати дії, які вимагаються.  

Визначення можливих ускладнень. 
Початок деяких сестринських процедур може містити потенційний 

ризик для пацієнта. Медсестрі необхідно знати всі можливі ускладнен-
ня, пов'язані з її діяльністю. 

Забезпечення необхідних ресурсів. 
При підготовці до початку сестринських втручань потрібно уточни-

ти наявність певних ресурсів, а саме: часу, персоналу і обладнання. 
Час. 
Існує безліч факторів часу, які можуть вплинути на здатність мед-

сестри здійснити план. Насамперед медсестра повинна ретельно вибра-
ти відповідний час для початку втручання.  

Персонал. 
Медсестра повинна оцінити, яка кількість персоналу повинна брати 

участь у здійсненні втручання. 
Обладнання. 
При підготовці сестринського втручання потрібно також враховува-

ти своєчасне визначення і доступність необхідного обладнання. І знову, 
від медсестри вимагається глибоке розуміння встановлених сестринсь-
ких дій. Це дозволяє заздалегідь передбачати, яке обладнання знадо-
биться в процесі роботи. 

Підготовка необхідного середовища. 
Успішне здійснення сестринських втручань вимагає середовища, в 

якому пацієнт почуває себе комфортабельно і безпечно.  
Комфорт. 
При створенні комфортабельного середовища необхідно враховува-

ти як фізичні, так і психологічні компоненти. Фізичні компоненти ство-
рюються безпосереднім оточенням (наприклад, кімната і простір, уса-
мітнення, шум, запах, освітлення, температура).  

Медсестра повинна також враховувати психологічні мотиви, готую-
чись до здійснення сестринських дій. Часто це вимагає навичок міжосо-
бового спілкування для створення середовища, в якому пацієнт почував 
би себе комфортабельно, висловлюючи свої потреби, страхи, почуття, 
неспокій і розпач. 

Безпека. 
Медсестрі потрібно враховувати безліч факторів, якщо вона хоче 

створити безпечне середовище, а саме:  
— вік пацієнта; 
— ступінь рухливості; 
— сенсорний брак; 
— рівень свідомості або орієнтації. 
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Вік. 
При аналізі віку, відомо, наймолодші і найстарші зазнають найбіль-

шого ризику одержання пошкоджень. Однак будь-яке незнайоме сере-
довище може бути небезпечним для пацієнта.  

Грудні і маленькі діти не можуть висловити відчуття болю або опі-
ку. До того ж маленькі діти прагнуть досліджувати середовище і пред-
мети навколо себе. Отже, медсестра, готуючись робити процедури, по-
винна переконатися, що дитина в безпеці. 

Ступінь -рухливості. 
На ступінь рухливості пацієнта впливає захворювання або травма, зовні-

шні обмежувачі, такі, як шина, а також необхідність збереження рівноваги. 
Сенсорна недостатність. 
Пацієнти зі зниженим візуальним, слуховим, нюховим, смаковим 

або тактильним сприйняттям піддаються ризику одержання пошкоджень. 
Медсестра повинна адаптувати навколишнє середовище, щоб забезпе-
чити безпеку пацієнта. 

Рівень свідомості (орієнтації). 
Пацієнти зі зниженим рівнем свідомості або з порушенням орієнта-

ції часто потребують підвищеної уваги або втручання для створення 
безпеки. Пацієнти можуть знаходитися в летаргії, ступорі, дезорієнта-
ції. Такі реакції вимагають від медсестри оглянути оточення для запобі-
гання пошкодженням. 

Стадія 2. Втручання. 
Основною частиною цієї стадії є початок здійснення сестринських втру-

чань, розроблених для задоволення фізичних і емоційних потреб людини. 
Стадія 3. Документація. 
Здійснення сестринських втручань повинно завершуватися повним 

і точним занесенням у документацію подій, які відбулись в цій стадії 
сестринського процесу. 

Поради щодо ведення документації. 
1. Сестри повинні мати можливість безперервно звертатись до плану 

догляду за пацієнтом, щоб перевірити його, внести корективи і змі  
ни, необхідність у яких виникає на етапі здійснення сестринського  
процесу. З цієї причини план догляду знаходиться в пацієнта вдома  
або зберігається в тумбочці хворого в лікарні. 

2. У документації, яка стосується етапу здійснення сестринського про 
цесу, необхідно зазначити особу, яка здійснює догляд, дату і час  
надання допомоги. При веденні запису необхідно розмежовувати по 
слуги, які робляться відповідно до плану допомоги, і всі види поза 
планового догляду. Мабуть, тут можна буде зазначити тільки те, що 
допомога була надана відповідно до плану, поставивши дату і підпис 
в конкретному розділі і вносячи відповідну додаткову інформацію. 
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3. Сестри-керівники можуть сприяти зменшенню кількості зайвої інфор 
мації, яка підлягає реєстрації, шляхом виявлення потреб лікарень або 
органів охорони здоров'я у поставлених до документації вимогах. Спо 
сіб реєстрації етапу здійснення догляду згодом можна буде змінити з 
метою зведення до мінімуму кількості письмової інформації, напри 
клад: вносити записи про всі види наданої незапланованої допомоги, а 
також запланованої, але не наданої, не вказуючи щоразу всі види  
наданої за планом допомоги, що може займати дуже багато часу.  

4. Здійснення догляду варто проводити систематично з метою коорди 
нації сестринської допомоги з діяльністю інших працівників охорони 
здоров'я. Сестринська діяльність вимагає свідомого врахування необ 
хідної компетентності сестер та інших спеціалістів, а також індиві  
дуальних особливостей пацієнта і сестри. 

Участь пацієнта. 
Досвід роботи з населенням, коли використовуються методи його 

залучення до процесу надання допомоги, показує, що люди позитивно 
реагують на їх активне залучення до процесу догляду і прийняття рі-
шень. Залучення сім'ї до процесу надання допомоги не тільки дозволяє 
відчути причетність, але і може стати підготовкою до надання постій-
ного догляду, якщо виникне необхідність, після виписки з лікарні або 
іншої установи охорони здоров'я. 

Координація й інтеграція догляду.  
Необхідність координації усіх видів діяльності, здійснюваної в рам-

ках медико-санітарного обслуговування для розробки інтегрованого плану 
допомоги, є важливим аспектом планування. Якість сестринського до-
гляду піддається перевірці, коли ми намагаємося здійснити його. Вимога 
надання запланованої і персоналізованої допомоги ефективно і скоорди-
новано є важливим фактором розвитку різноманітних підходів до орга-
нізації сестринської справи, таких, як розвиток систем розподілу хво-
рих, сестринських бригад і первинної сестринської допомоги як альтер-
натива традиційній системі розподілу доручень. 

Мета координуючого обслуговування базується на гарантії того, що 
загальний план допомоги дійсно працює на практиці і на благо зацікавле-
ної особи. У більшості установ системи медико-санітарної допомоги хара-
ктер контактів і стосунків між сестрою і пацієнтом часто говорить про 
те, що сестра займає саме те місце серед різноманітних зацікавлених 
спеціалістів, яке дозволяє їй координувати діяльність з медико-санітар-
ного обслуговування. Якщо виявиться, що різноманітні аспекти надання 
допомоги вступають у конфлікт, сестра повинна провести консультації з 
усіма зацікавленими особами і відповідним чином змінити план догляду. 

Безумовно, ступінь свободи, наданої сестрам для планування і забезпе-
чення якості сестринського догляду в рамках монопрофільної бригади, змі- 
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нюється значною мірою в різних установах і країнах. Там, де існує прийня-
та структура і чітка політика адміністрування, сестрі надається підтримка 
при впровадженні нововведень. Визнання і уважне ставлення до роботи всіх 
членів бригади сприяє встановленню добрих стосунків на робочому місці 
серед членів бригади і тим самим підвищує ефективність їхньої праці. 

Делегування відповідальності за надання допомоги.  
Ми вже з вами визначили високий рівень знань і навичок в сестринській 

справі, які необхідні на кожному етапі сестринського процесу. Зміни в 
контексті надання медичної допомоги означають те, що в більшості сис-
тем охорони здоров'я здобуття сестрою високої кваліфікації обходиться 
державі досить дорого. Це впливає на розподіл відповідальності і ролей, 
які ставляться в обов'язок всім членам сестринської бригади.  

Відповідальність і звітність за здійснення планованого сестринсько-
го догляду, звичайно, покладається на кваліфіковану сестру, яка про-
вела оцінку стану пацієнта і була ініціатором розробки плану догляду. У 
багатьох випадках виконання всієї цієї планованої діяльності з сестрин-
ського догляду не є для кваліфікованої сестри ні можливим, ні бажа-
ним. Делегування певних повноважень іншим членам бригади необхідно 
провести для здійснення постійного догляду і для того, щоб гарантува-
ти максимально ефективне використання різних рівнів знань і навичок 
у сестринській бригаді. Рішення щодо того, як і ким повинна надаватися 
допомога, приймаються на етапі планування і грунтуються на ресурсах 
і рівнях компетенції всіх членів бригади. Тільки після того, як допомога 
надана, можна визначити її ефективність. 

4.5. П'ЯТИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Метою цього етапу є оцінка реакції пацієнта на сестринський до-
гляд, аналіз якості одержаної допомоги, оцінка отриманих результатів і 
підведення підсумків. Оцінка ефективності і якості догляду повинна про-
водитися старшою і головною медичними сестрами. 

Підсумкова оцінка плану догляду складається з чотирьох взаємоза-
лежних складових: 
1. Оцінка ходу роботи і її результатів в світлі бажаних результатів до  

гляду. 
2. Визначення ефективності планованого сестринського догляду.  
3. Подальша оцінка і планування у випадку невдачі в досягненні бажано- 

го результату. 
4. Критичний аналіз ходу роботи і внесення необхідної корекції. 
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П'ятий етап здійснюється для того, щоб проаналізувати наступне:  
1. Успішне просування пацієнта до запланованої мети і навпаки.  
2. Досягнення бажаних результатів і навпаки. 
3. Необхідність додаткової допомоги. 
4. Будь-які несподівані результати або незадоволені потреби, які були  

упущені при оцінці. 
Підсумкова оцінка також важлива для того, щоб допомогти нам бі-

льше дізнатися про ефективність або неефективність нашої сестринсь-
кої практики шляхом аналізу наступного: 
1. Впливу різноманітних видів сестринського втручання для досягнення 

конкретних результатів. 
2. Застосування нами на практиці різних етапів сестринського процесу і  

використання вибраної моделі сестринського догляду. 
Систематична підсумкова оцінка виконується старанно і свідомо. Вона 

включає той самий процес критичного мислення, який характеризує 
кожний етап сестринського процесу. Вміння спостерігати, опитувати і 
вимірювати, яке використовується при оцінці, також застосовується і 
при підсумковій оцінці, незалежно від того, досягнуті плановані ре-
зультати чи ні. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоро-
в'я, підсумкова оцінка полягає: 

"... в дослідженні і прийнятті рішень з точки певних критеріїв, 
які стосуються поставленої мети. За допомогою підсумкової оцін -
ки здійснюється обернений зв'язок, який може використовуватись 
для досягнення інших потреб людини. Мета підсумкової оцінки — 
визначити результат, тобто стан пацієнта,який досягнутий вна -
слідок сестринського втручання, визначеного метою сестринського 
догляду". 

Хоча підсумкова оцінка описана як п'ятий етап сестринського про-
цесу, вона є невід'ємною частиною загального процесу і повинна здійс-
нюватись безупинно, починаючи з оцінки потреб і закінчуючи випискою 
пацієнта. Якість підсумкової оцінки, а в кінцевому результаті якість се-
стринського догляду, залежить від того, наскільки добре функціону-
ють інші етапи сестринського процесу, тому що кожен з них забезпе-
чує основу для підсумкової оцінки. 

Оцінка досягнутих результатів і прогресу в стані пацієнта.  
Підсумкова оцінка повинна продемонструвати реакцію пацієнта на 

сестринський догляд і засвідчити успіх чи його відсутність. Це свідомий 

і динамічний процес. На практиці це означає, що сестра постійно зби -
рає і критично аналізує інформацію, з якої робить висновки про реак -
цію пацієнта на догляд, зміну в стані пацієнта, про реальну можливість 

здійснення плану догляду і наявність нових або раніше не виявлених 

проблем, на які необхідно звернути увагу.  
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Розглянемо наступний приклад надання термінової допомоги пацієн-
ту, що поступив із сильним болем (табл. 4.4). Він є корисним прикладом 
систематичного мислення і взаємодії оцінки, планування, здійснення і 
підсумкової оцінки на практиці. 

Як це буде виглядати в плані догляду? 
Очевидно, що вищеописана ситуація плану догляду буде докумен-

тована вже після того, як сестринське втручання було сплановано, 
здійснено і деякою мірою оцінено. Процес сестринської оцінки почина-
ється з одержання даних цієї оцінки, які належним чином документу-
ються в рамках вибраної моделі сестринської справи. Зібрана інформа-
ція фіксується в графі оцінки сестринських записів. Малоймовірно, що 
це первинне втручання зніме проблему болю людини на довгий термін. 
Тому в плані догляду робиться запис про цю проблему і бажані резуль-
тати її вирішення, записуються плановані види втручання, проведена 
робота й оцінка одержаної до цього моменту інформації.  

Час проведення оцінки різних запланованих результатів змінюється 
від проблеми до проблеми. Іноді вона буде невідкладною, як у наведе-
ному прикладі. Частіше планування зачіпає не термінові ситуації, а 
проблеми, вирішення яких займе більш тривалий час. У таких випад-
ках час оцінки, звичайно, фіксується в графі очікуваного результату.  

По-іншому тимчасовий графік встановлюється стосовно конкретних 
видів сестринського втручання. Наприклад, перевіряти неврологічний 
стан людини з травмою голови, мабуть, прийдеться кожні півгодини. 
Після чергового обстеження сестра автоматично і цілеспрямовано порів-
нює його результати з: 
— результатами попереднього обстеження; 
— будь-якою тенденцією, поміченою при обстеженнях за минулий час; 
— знаннями сестри прийнятних параметрів таких обстежень, на основі  

яких оцінюється поліпшення або погіршення стану людини; 
— критеріями, необхідними для зміни сестринського втручання (це може 

бути пов'язано з якою-небудь небезпекою для неврологічного стану 
хворого чи з достатнім покращенням його стану, що дозволяє змен  
шити число неврологічних обстежень). 
Звичайно, щодо ряду проблем вважається правильним наперед спла-

нувати графік продуманого і цілеспрямованого обстеження і реєстрації 
результатів догляду на даний час. У цьому випадку оцінці підлягає вплив 
догляду на загальний стан людини, а також результати вирішення конк-
ретних завдань. Одним із прикладів може бути ситуація, коли людину 
скоро випишуть із закладу, де їй надавалась медико-санітарна допомога. 
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Таблиця 4.4. Надання термінової допомоги пацієнту 
 

1.     Сестра одержує інформацію про пацієнта. Ця інформація містить 

медичний діагноз і короткий опис ознак і симптом-мів, які є в 

пацієнта, включаючи гострий біль. Сестра використовує цю 

інформацію, щоб обдумати можливі пріоритети догляду і 

необхідні дії для зменшення болю в пацієнта. Найкращий засіб 

буде вибраний, як тільки сестра зустрінеться з пацієнтом, прийме 

рішення, яке базується на індивідуальному відчутті пацієнта і його 

реакції на біль 

1. Оцінка 

2.    При зустрічі з пацієнтом сестра проводить швидку оцінку, яка 

включає визначення і пріоритетність потреби зменшити біль 
2. Оцінка 

3.    Визначення приоритетних потреб і постановка 

сестринського діагнозу 
3. Постановка сестрин-
ського діагнозу 

4.    Негайне полегшення болю пацієнта зразу визначається як бажаний 

результат. Під час планування невідкладної допомоги для 

зменшення болю сестра продовжує збирати інформацію шляхом 

вивчення характеру болю і реакції пацієнта на нього. Остання 

включає вираз обличчя пацієнта, частоту дихання, пульс і його 

скарги про інтенсивність болю 

4. Планування 

догляду 

5.    Як тільки вона заговорить з пацієнтом, починається здійснення 
першого сестринського втручання. Сестра усним та іншими 
способами запевнює людину в тому, що вона розуміє важкість її 
стану і постарається полегшити її біль в найкоротші терміни 

5. Реалізація 

6.    Говорячи з людиною, сестра оцінює її реакцію на запевнення і 
спостерігає, чи допомагає це заспокоїти людину 

6. Оцінка 

7.    Поки сестра готує призначену ін'єкцію аналгетика, вона 
продовжує збирати інформацію. Наприклад, чи є у людини 
алергія 

7. Оцінка і реалізація 

8.    Після введення аналгетика сестра починає спостереження за 
результатами ін'єкції. Це можна бачити з виразу обличчя людини: 
воно стає спокійним, знижується ритм дихання і зменшується 
частота пульсу. Таке спостереження за людиною дозволяє одержати 
інформацію, яка використовується пізніше як для безпосередньої, 
так і для наступної оцінки в огляді 

8. Первинна і 

наступна оцінка 

9.    Сестра оцінює суб'єктивну думку людини про зняття болю 
перед тим, як... 

9. Оцінка 

10.    ... зручно влаштувати пацієнта і продовжувати з ним 

заспокійливу бесіду 
10. Реалізація 

11. Коли сестра допомагає людині знайти найбільш зручне 
положення, вона продовжує збір інформації про біль, реакції 

пацієнта на біль і здатність рухатись самостійно. Ставлячи 
запитання, вона спостерігає за ним 

11. Реалізація. Оцінка 

12. Сестра розпитує людину про її дії і дізнається, чи зміна 

положення тіла допомогла зменшити біль 
12. Оцінка 

13. Сестра визначає про себе, що слід відзначити, як втручання, при 

документальному оформленні плану догляду надалі 
13. Планування 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Етапи медсестринського процесу. 
2. Значення сестринського обстеження для виявлення проблем пацієнта і їх  

вирішення. 
3. Суб'єктивні методи обстеження пацієнта. 
4. Фактори, що сприяють і заважають спілкуванню. 
5. Зміст інформації, зібраної медичною сестрою. 
6. Особливості збору даних про особу. 
7. Документація до здійснення сестринського процесу. 
8. Об'єктивні методи обстеження пацієнта. 
9. Правила і техніка загального огляду. 
 

10. Вимірювання зросту, зважування, методика. 
11. Види задишки. 
12. Типи дихання, нормальні і патологічні. 
13. Особливості дослідження пульсу. 
14. Характеристика пульсу. 
15. Фізіологічні норми артеріального тиску. 
16. Класифікація пріоритетних проблем, первинні, проміжні, вторинні.  
17. Визначення сестринського діагнозу. 
18. Особливості сестринського діагнозу. 
19. Формулювання сестринського діагнозу. 
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Д О Д А Т К И  

Концепція розвитку охорони здоров'я населення України 
Затверджено Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. 

№ 1313/2000 (Офіційний вісник України, 2000, № 49, ст. 2116) 

1. Вступ 
Концепція розвитку охорони здоров'я населення України (далі — Концепція) 

спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпе-
чення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові Украї-
ни, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у 
сфері охорони здоров'я, створення умов для формування здорового способу життя. 

Необхідність визначення основних напрямів розвитку охорони здоров'я на-
селення України зумовлюється реальними політичними та соціально-економіч-
ними процесами, зокрема: 

демократизацією суспільства, інтеграцією України у світове співтовариство; 
глобальними структурними процесами в економіці; 
зниженням рівня і погіршенням якості життя більшості громадян; 
критичною демографічною ситуацією; 
незадовільним станом здоров'я населення; 
низькою економічною ефективністю використання ресурсів охорони здоро-

в'я, недосконалою системою оплати праці лікарів та інших працівників сфери 
охорони здоров'я; 

диспропорціями у розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ме-
дичної допомоги; 

незадовільною екологічною ситуацією, ускладненою наслідками Чорнобиль-
ської катастрофи. 

Кінцевою метою реалізації Концепції є досягнення таких цілей: 
збереження та зміцнення здоров'я населення, продовження періоду актив-

ного довголіття і тривалості життя людей; 
створення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації 

конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу 
та медичне страхування; 

забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої ме-
дичної допомоги у визначеному законодавством обсязі; 

формування керованого ринку платних медичних послуг, сприяння діяль-
ності закладів охорони здоров'я всіх форм власності, створення умов для задо-
волення потреб населення в медичних послугах; 

ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних 
ресурсів; 

солідарна участь держави, роботодавців, територіальних громад та окре-
мих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні послуг з надання громадянам 
медичної допомоги. 
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2. Державна політика у сфері охорони здоров'я 
Державна політика у сфері охорони здоров'я спрямовується на підвищення 

рівня здоров'я, поліпшення якості життя і збереження генофонду Українсько -
го народу. 

Реалізація цієї політики потребує здійснення комплексу державних і галу-
зевих заходів. 

Державні заходи мають передбачати: 
поетапне збільшення державних асигнувань у сферу охорони здоров'я, їх 

ефективне використання; 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, переоріє-

нтацію охорони здоров'я на суттєве посилення заходів з попередження захворю-
вань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження ризиків для здоров'я 
людини, що пов'язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів довкілля; 

вирішення проблем гігієни та безпеки праці, профілактики виробничого 
травматизму та професійних захворювань; 

створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, 
вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та 
молоді; посилення боротьби із шкідливими звичками; розвиток фізичної культу-
ри і спорту; забезпечення раціонального збалансованого харчування населення; 

здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулюван-
ня народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродук-
тивного здоров'я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та 
захисту інвалідів і людей похилого віку; 

забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку 
дитини, починаючи з народження, її раціонального харчування, оптимальних 
умов побуту, виховання і навчання; 

запровадження ефективної системи багатоканального фінансування сфери 
охорони здоров'я; 

удосконалення системи соціального та правового захисту медичних і фар-
мацевтичних працівників та пацієнтів; 

визначення критеріїв щодо диференціації розміру оплати праці медичних 
та фармацевтичних працівників залежно від рівня їх кваліфікації, обсягів, 
якості, складності, ефективності та умов виконуваної роботи;  

інтенсивний розвиток медичної та фармацевтичної промисловості, в тому 
числі медичного приладобудування, виробництва лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, здешевлення їх вартості. 

Галузеві заходи мають передбачати: 
розроблення державних комплексних та цільових програм охорони здоро-

в'я населення; 
визначення пріоритетів медичної допомоги та обґрунтування переліку і об-

сягу гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги громадянам у держав-
них і комунальних закладах охорони здоров'я;  

розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; 
проведення реструктуризації галузі з метою ліквідації диспропорцій у роз-

витку різних видів медичної допомоги, раціоналізації амбулаторно-поліклініч-
ної та стаціонарної допомоги; 
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удосконалення системи інформаційного забезпечення галузі охорони здо-
ров'я на основі широкого розвитку інформаційних мереж, реорганізації меди-
ко-статистичної служби; 

створення системи забезпечення і контролю якості надання медичної допо-
моги на основі розроблених показників якості; 

запровадження системи ліцензійних інтегрованих іспитів у вищих медич-
них навчальних закладах, незалежно від їх підпорядкування, для уніфікова-
ного контролю за якістю підготовки фахівців для сфери охорони здоров'я;  

удосконалення порядку акредитації закладів охорони здоров'я та атестації 
медичних і фармацевтичних працівників. 

3. Реформування економічних засад системи охорони здоров'я 
Реформування економічних засад системи охорони здоров'я спрямовувати-

меться на створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового на-
копичення та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в пов-
ному обсязі конституційних прав громадян на охорону здоров'я, медичну допо-
могу та медичне страхування. 

З метою досягнення належного рівня здоров'я населення держава зберіга-
тиме контроль за механізмами забезпечення обсягу та якості медичної допомо-
ги, які поступово збільшуватимуться за рахунок бюджетного фінансування та 
залучення додаткових джерел фінансування. 

Джерелами фінансування охорони здоров'я мають бути кошти державного та 
місцевих бюджетів, кошти загальнообов'язкового державного соціального медич-
ного страхування та добровільного медичного страхування, кошти накопичуваль-
них фондів територіальних громад і благодійних фондів, благодійні внески та по-
жертвування юридичних і фізичних осіб, кошти, одержані за надання платних 
медичних послуг, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Кошти державного та місцевих бюджетів, кошти загальнообов'язкового 
державного соціального медичного страхування будуть фінансовим підґрун-
тям забезпечення населення загальнодоступною медичною допомогою в межах 
визначеного організаційного рівня надання медичної допомоги та гарантовано-
го обсягу його медикаментозного і технологічного забезпечення (далі — базо-
вий стандарт якості загальнодоступної медичної допомоги). 

Кошти добровільного медичного страхування, накопичувальних фондів 
територіальних громад спрямовуватимуться на задоволення індивідуальних 
потреб населення у медичних послугах понад базовий стандарт якості загаль-
нодоступної медичної допомоги. 

Кошти державного та місцевих бюджетів мають бути основним джерелом 
фінансування державних цільових програм охорони здоров'я населення.  

Заклади охорони здоров'я всіх форм власності в обов'язковому порядку 
повинні дотримуватися державних соціальних нормативів у сфері охорони здо-
ров'я та забезпечувати їх належне фінансування. 

4. Реорганізація системи управління у сфері охорони здоров'я 
Реорганізація системи управління у сфері охорони здоров'я є одним із основ-

них напрямів її розвитку. 
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Управління у сфері охорони здоров'я має забезпечуватися:  
Міністерством охорони здоров'я України — головним (провідним) органом у 

системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації дер-
жавної політики у сферах охорони здоров'я, санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації 
лікарських засобів і виробів медичного призначення; 

Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління-
ми охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держав-
них адміністрацій; 

на районному та міському рівні управлінські функції виконують районні та 
міські лікарні (або інші заклади охорони здоров'я), які визначені центральними 
для району, міста. 

Міністерство охорони здоров'я України та його територіальні органи ма-
ють планувати і провадити свою діяльність на основі показників сукупної три-
валості активного життя і здоров'я населення. Зростатиме роль громадських 
медичних об'єднань у розв'язанні проблем охорони здоров'я, що сприятиме 
демократизації управління у сфері охорони здоров'я.  

У системі управління у сфері охорони здоров'я реалізується принцип децен-
тралізації зі збереженням відповідальності за результати діяльності на кожно-
му рівні системи. 

Водночас передбачається збереження управлінської вертикалі для забез-
печення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, дотримання 
державних соціальних нормативів у цій сфері та єдиних галузевих норм.  

Передбачається розвиток державно-комунальної моделі надання медичної 
допомоги. 

Держава реалізовуватиме єдину політику у сфері охорони здоров'я, вста-
новлюватиме базовий стандарт якості загальнодоступної медичної допомоги.  

Територіальна громада забезпечуватиме контроль за наданням та фінансу-
ванням медичної допомоги понад гарантований державою базовий стандарт якості 
загальнодоступної медичної допомоги. Створення фондів, які акумулюватимуть 
кошти для оплати медичної допомоги, що надаватиметься комунальними за-
кладами охорони здоров'я, стане підставою для участі населення у розподілі 
ресурсів і контролі якості медичного обслуговування. 

Державно-комунальна модель передбачає створення двох секторів медич-
ної допомоги: сектора загальнодоступної медичної допомоги та сектора додат-
кових можливостей у сфері охорони здоров'я. 

Сектор загальнодоступної медичної допомоги забезпечуватиме охорону, зміц-
нення та відновлення здоров'я населення з використанням технологій, що визнача-
ються базовим стандартом якості загальнодоступної медичної допомоги, постачання 
населенню найнеобхідніших лікарських засобів та виробів медичного призначення, 
перебування у стаціонарі. У межах сектора надаватиметься достатня для забезпе-
чення базового стандарту якості загальнодоступна медична допомога усім категорі-
ям населення за всіма видами захворювань, травм, під час вагітності та пологів. 

Сектор додаткових можливостей сприятиме задоволенню потреб громадян 
в охороні здоров'я, що передбачає використання технологій, рівень яких пере-
вищує загальнодоступні стандарти. 
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Водночас надання медичної допомоги у межах сектора додаткових можли-
востей не підмінятиме допомоги, яка надається в межах сектора загальнодо-
ступної медичної допомоги. 

Держава зберігатиме за собою зобов'язання щодо захисту конституційних 
прав громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу, контролюватиме якість 
надання медичних послуг закладами охорони здоров'я всіх форм власності. 

Для більш раціонального розподілу коштів, оптимального використання 
матеріальних ресурсів сфери охорони здоров'я, підвищення ефективності ме-
дичного обслуговування в межах державно-комунальної моделі буде чітко роз-
межовано первинний, вторинний і третинний рівні надання медичної допомоги. 

Медична допомога на первинному рівні включатиме профілактичні заходи, 
амбулаторне лікування та стаціонарну допомогу за основними спеціальностя-
ми, на вторинному — спеціалізовану, технологічно складнішу, на третинно-
му — високотехнологічну допомогу та лікування найбільш складних і рідкісних 
захворювань. 

Разом з тим передбачається, що основна частина медичних послуг насе-
ленню повинна надаватися на первинному рівні. 

Фінансово-економічний механізм забезпечення медичної допомоги на пер-
винному, вторинному і третинному рівнях може істотно відрізнятися.  

Розмежування різних рівнів буде визначено медико-технологічними стан-
дартами надання медичної допомоги. Здійснюватиметься державний контроль 
за дотриманням зазначених стандартів на кожному рівні. 

5. Створення умов для здорового способу життя 
Створення умов для здорового способу життя, активізація профілактичної 

діяльності у системі охорони здоров'я передбачає вдосконалення нормативно-
правової бази, формування державної політики, направленої на збереження та 
зміцнення здоров'я населення. 

Запроваджуватиметься система соціально-економічного стимулювання здо-
рового способу життя, обмеження тютюнопаління та реклами алкоголю, тютю-
ну й інших шкідливих для здоров'я речовин.  

Гігієнічне виховання населення буде трансформовано у державну систему 
безперервного навчання і здійснюватиметься на всіх етапах соціалізації особи-
стості. 

Широке впровадження профілактичних технологій потребує серйозних змін 
у роботі амбулаторно-поліклінічних закладів. Ключовою фігурою має стати сі-
мейний лікар — лікар загальної практики. 

6. Оптимізація діяльності галузі охорони здоров'я 
Реформуванню підлягають структура, кадрове, матеріально-технічне, ін-

формаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної санітарно-епідеміо-
логічної служби з урахуванням медико-демографічних тенденцій та соціально-
економічних і екологічних особливостей регіонів. 

Підвищенню ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагля-
ду сприятиме вдосконалення правового регулювання діяльності органів, уста-
нов і закладів санітарно-епідеміологічної служби. 

497 



Планується створення оптимальної системи надання лікувально-профілактич-
ної допомоги, що забезпечить доступність і якість основних видів медичних послуг 
відповідно до базового стандарту якості загальнодоступної медичної допомоги. 

З цією метою необхідно здійснити реструктуризацію галузі на основі науко-
во обґрунтованих потреб міського та сільського населення у різних видах медич-
ної допомоги, пріоритетного розвитку такої допомоги на засадах сімейної меди-
цини (загальної практики), а також реструктуризацію стаціонарної та спеціалі-
зованої допомоги, упорядкування мережі лікувально-профілактичних закладів. 

Буде розроблено нові технології профілактичної діяльності фельдшерсько-
акушерських пунктів, розширено форми лікування, які замінюють перебуван-
ня у стаціонарі, запроваджено пересувні види спеціалізованої медичної допо-
моги на селі, збільшено обсяги планової стаціонарної та спеціалізованої допо-
моги в районних лікувально-профілактичних закладах. 

Метою реформування системи надання стаціонарної та спеціалізованої ме-
дичної допомоги є: 

упорядкування мережі центрів спеціалізованої медичної допомоги; 
забезпечення на основі багатоканального фінансування функціонування 

мережі лікувально-профілактичних закладів для надання безоплатної медико-
соціальної допомоги хронічним хворим, які потребують тривалого лікування і 
догляду, інвалідам, людям похилого віку тощо; 

раціоналізація використання ліжкового фонду на основі вдосконалення ре-
сурсно-нормативної бази лікувально-профілактичних закладів, впровадження 
сучасних ресурсозберігаючих медичних технологій, стандартів діагностики і 
лікування, диференційованих залежно від рівня лікувально-діагностичного 
процесу та етапу надання медичної допомоги; 

поліпшення якості надання стаціонарної та спеціалізованої медичної допо-
моги у лікувально-профілактичних закладах різних форм власності.  

Медична допомога, яка замінює перебування у стаціонарі, розвиватиметь-
ся шляхом розширення мережі економічно ефективних організаційних форм 
медичного обслуговування: денних стаціонарів, стаціонарів удома, центрів ам-
булаторної хірургії тощо; 

розширення діапазону таких медичних послуг та вдосконалення ресурсно-
нормативної бази в умовах реорганізації надання первинної медичної допомоги 
та її переходу на засади загальної лікарської практики (сімейної медицини); 
ширшого застосування зазначених форм для профілактики та діагностики за-
хворювань, лікування і реабілітації хворих.  

Політика держави у сфері охорони материнства і дитинства, зміцнення 
генофонду базуватиметься на основі забезпечення визначених законодавством 
прав жінок і дітей у всіх сферах життєдіяльності, здійснення заходів, спрямо-
ваних на надання соціальної допомоги молодим сім'ям, охорону праці жінок 
репродуктивного віку, створення умов, сприятливих для зміцнення фізичного, 
психічного здоров'я та соціального благополуччя дітей і підлітків, розширення 
їх доступу до спортивних, оздоровчих закладів, молодіжних клубів, розвиток 
індустрії дитячого харчування, забезпечення рівного доступу населення до 
служб репродуктивного здоров'я, планування сім'ї, медико-генетичного кон-
сультування, медичної допомоги жінкам під час вагітності та пологів. 
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Концептуальні основи реформування служби охорони здоров'я матерів і 
дітей передбачають: 

розширення профілактичних, лікувально-діагностичних і реабілітаційно-
відновних заходів, спрямованих на оздоровлення жінок; 

дальший розвиток служб планування сім'ї, безпечного материнства, меди-
ко-генетичного консультування, запровадження багатоступеневої системи пе-
ринатальної допомоги; 

розвиток медико-організаційних технологій, що сприятимуть забезпечен-
ню народження здорових дітей, збереженню та зміцненню їхнього здоров'я, 
профілактиці інвалідності; 

удосконалення структури родопомічних і дитячих закладів, першочер-
гове оснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою, впровадження у 
діяльність цих закладів гнучких організаційних систем залежно від регіона -
льних умов і принципу реорганізації високовартісних видів медичної допо -
моги. 

Реформування фармацевтичної галузі передбачає створення та виробницт-
во нових вітчизняних лікарських засобів; забезпечення закладів охорони здо-
ров'я і населення якісними лікарськими засобами та виробами медичного при-
значення, підвищення ефективності діяльності аптечних закладів, вдоскона-
лення матеріально-технічної бази галузі, істотне збільшення та оновлення 
існуючих основних фондів охорони здоров'я, зокрема за рахунок оптимізації 
ресурсного забезпечення, капітального будівництва, модернізації та заміни 
морально застарілого технічного обладнання тощо. 

З метою забезпечення населення доступними і якісними лікарськими засо-
бами необхідно вдосконалити: 

порядок державної реєстрації лікарських засобів та контролю їх якості;  
механізми державного регулювання цін на лікарські засоби; 
забезпечення державних і комунальних закладів охорони здоров'я довідни-

ками з рецептурного та без рецептурного переліків лікарських засобів, зареє-
строваних в Україні, забезпечення безумовного їх додержання лікарями під 
час призначення пацієнтам лікарських засобів тощо, 

7. Інноваційна і кадрова політика у системі охорони здоров'я 
У процесі реформування системи охорони здоров'я медична наука роз -

\^^^\v^ та, ^шш»& олиіа^ щ$ г&безпеч^є всебічне наукове обґрунту -
вання необхідності перебудови галузі, визначає тгротаотгаі ^^Д^ІЕЩІЛ -ггд^ъ-
в'я населення та розробляє науково обґрунтовані заходи щодо його поліп -
шення. 

Потенціал медичної науки становитимуть науково-дослідні установи, під-
порядковані Міністерству охорони здоров'я України та Академії медичних наук 
України, а також наукові підрозділи вищих медичних і фармацевтичних на-
вчальних закладів та закладів післядипломної освіти.  

Удосконалення інноваційної політики з метою підвищення ефективності 
використання наукового потенціалу у сфері охорони здоров'я передбачає: 

оптимізацію і реструктуризацію мережі, структури та основних напрямів 
діяльності науково-дослідних установ; 
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посилення ролі Академії медичних наук України у провадженні пріоритет-
них фундаментальних і прикладних досліджень; 

забезпечення розв'язання науково-практичних проблем охорони здоров'я 
шляхом формування відповідних державних, галузевих, міжгалузевих, регіо-
нальних програм; 

запровадження багатоканальності фінансування медичної науки за раху-
нок бюджетних та позабюджетних коштів, забезпечення їх раціонального ви-
користання для першочергового фінансування конкурентоспроможних науко-
вих розробок фундаментального та прикладного характеру;  

планування наукових досліджень на конкурентних засадах та спрямування 
їх на отримання конкретних результатів, впровадження принципів незалежної 
експертизи наукових проектів та їх результатів, виділення спеціальних грантів 
під реалізацію проектів - переможців конкурсу; 

забезпечення підтримки визнаних вітчизняних наукових шкіл, підвищення 
вимог до підготовки наукових кадрів, раціональне використання науково-ін-
формаційних ресурсів; 

активізацію роботи, спрямованої на забезпечення розвитку міжнародного 
науково-технічного співробітництва, яке сприятиме підвищенню авторитету 
вітчизняної медичної науки та її інтеграції у світову спільноту. 

Реформування кадрової політики в системі охорони здоров'я має бути спря-
мовано на: 

удосконалення системи кадрового забезпечення галузі з урахуванням су-
часних соціально-економічних умов та реальних потреб; 

запровадження в установленому порядку укладання трудового договору на 
умовах контракту з керівниками закладів охорони здоров'я, а в подальшому — 
з усіма медичними працівниками; 

реорганізацію системи планування і розподілу кадрового потенціалу у спів-
відношенні «лікар - медичний працівник середньої ланки» шляхом збільшення 
кількості працівників середньої ланки; 

реформування ступеневої медичної і фармацевтичної освіти;  
здійснення підготовки фахівців за новими спеціальностями: медичний пси-

холог, клінічний фармацевт, економіст охорони здоров'я, спеціаліст з інформа-
тики охорони здоров'я, спеціаліст з експлуатації медичної техніки, менеджер 
охорони здоров'я; розширення підготовки сімейних лікарів — лікарів загальної 
практики; 

розроблення нових державних стандартів вищої медичної та фармацевтич-
ної освіти, освіткьо-кваліфікаційних характеристик фахівців, освітньо-профе-
сійних програм та засобів уніфікованої оцінки рівня знань медичних і фармаце-
втичних працівників; 

удосконалення системи підготовки медичних сестер, розроблення та реалі-
зацію програми розвитку сестринства, розширення функцій медичних сестер 
відповідно до світового досвіду, що знизить потребу в лікарях у державі.  
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ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ ГСТ 42-21-2-85 
ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Відповідно до наказу МОЗ СРСР від 10 червня 1985 р. № 770 строк впрова-
дження встановлений з 01.01.1986 для установ, які розробляють і виготовляють 
медичні вироби. Недотримання стандарту переслідується законом. 

Теперішній стандарт розповсюджується на вироби медичного призначен-
ня, які в процесі експлуатації підлягають стерилізації і (або) дезінфекції.  

Стандарт обов'язковий для установ, що використовують засоби медичного 
призначення, а також для організацій і установ, які розробляють і виготовля-
ють медичні вироби. 

Стандарт не розповсюджується на лікарські препарати і засоби їх упаков-
ки, на вироби, які промисловість випускає стерильними, на засоби із текстиль-
них матеріалів (за розділом дезінфекції), предмети догляду за хворими, меди-
чні меблі. 

Стандарт встановлює методи, засоби і режим передстерилізаційного очи-
щення, стерилізації і дезінфекції. 

1. Загальні положення. 
1.1. Встановлені в теперішньому стандарті методи, засоби і режими передсте  

рилізаційного очищення, стерилізації і дезінфекції є рівнозначними за ефе 
ктивністю для кожного виду обробки. 
Примітка: перевагу слід надавати термічним методам стерилізації (парово-
му і повітряному). 

1.2. На основі положень теперішнього стандарту повинні опрацьовуватись ін  
струкції, які встановлюють методи, засоби і режими передстерилізаційно 
го очищення, стерилізації і дезінфекції відповідно до конкретних виробів  
або груп виробів з врахуванням їх призначення і конструктивних особли  
востей. 

1.3. При опрацьовуванні виробів необхідно підібрати метод, засіб і режим, вихо 
дячи із стійкості виробу до засобів передстерилізаційного очищення, стери 
лізації і дезінфекції залежно від матеріалу, ступеня обробки поверхні, конс 
труктивного виконання. Вибрані методи, засоби і режими не повинні викли 
кати зміни зовнішнього вигляду, експлуатаційних якостей та інших показників 
виробу, оброблені вироби не повинні викликати токсичної дії. 

1.4. Вимоги до стійкості виробів до засобів передстерилізаційної обробки, сте 
рилізації і дезінфекції повинні нормуватись в завданнях (медико-технічних 
вимогах) на розробку нових виробів, технічних умов   стандартів, а також 
називаються в експлуатаційній документації і повинні контролюватись на 
стадії розробки і виготовлення виробу. В технічних умовах, в стандартах на 
серійно виготовлену продукцію вимоги стійкості виробів до передстерилі 
заційного очищення і до конкретного методу стерилізації і дезінфекції по 
винні нормуватись з урахуванням теперішнього стандарту на основі ре  
зультатів попередньо проведених перевірок. 
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1.5. У процесі експлуатації виробів передстерилізаційне очищення і (або) дез 
інфекція повинні проводитись відповідно до теперішнього стандарту та  
інструкцій, розроблених на основі теперішнього стандарту, які визнача  
ють порядок проведення передстерилізаційного очищення, стерилізації і  
дезінфекції конкретних видів виробів, а також експлуатаційної докумен 
тації. 

1.6. Вимоги технічної документації (в т.ч. експлуатаційної) з питань передсте 
рилізаційного очищення, стерилізації і дезінфекції повинні відповідати  
теперішньому стандарту і відповідним інструкціям, а при відсутності ви  
щезгаданих інструкцій з тих чи інших видів виробів повинні бути пого  
дженими з Управлінням з впровадження нових лікарських засобів і медич 
ної техніки. 

1.7. При проведенні передстерилізаційного очищення, стерилізації і дезінфекції 
хімічним методом (за винятком газової стерилізації), дезінфекції методом 
кип'ятіння, допускається застосування інгібіторів та інших додатків, які  
сприяють зменшенню корозії, дозволені Міністерством охорони здоров'я і 
не зменшують ефективності передстерилізаційного очищення, стериліза 
ції і дезінфекції 

1.8. Контроль стерилізації повинен здійснюватись бактеріологічними лаборато 
ріями, санітарно-епідеміологічними станціями і лікувально-профілактич 
ними установами відповідно до інструкцій, встановлених Міністерством  
охорони здоров'я. 

1.9. Контроль за роботою стерилізаторів здійснюють дезінфекційні станції і дез- 
інфекційні відділки санітарно-епідеміологічних станцій відповідно до ін-
струкцій, встановлених Міністерством охорони здоров'я.  

1.10. Контроль якості передстерилізаційного очищення, стерилізації і дезінфек 
ції повинен проводитись лікувально-профілактичними установами, саніта 
рно-епідеміологічними і дезінфекційними станціями відповідно до інструк 
цій, встановлених Міністерством охорони здоров'я. 
2. Передстерилізаційне очищення. 

2.1. Передстерилізаційному очищенню підлягають всі вироби перед їх стерилі 
зацією з метою усунення білкових, жирових і механічних забруднень, а  
також медичних препаратів. 

2.2. Розбірні вироби підлягають передстерилізаційному очищенню в розібраному 
вигляді. 

2.3. Передстерилізаційне очищення проводиться ручним або механізованим (за 
допомогою спеціального оснащення) способом. 

2.4. Механізоване передстерилізаційне очищення повинне проводитись за стру 
минним, ротаційним методами, миттям йоржем або за допомогою ультра 
звуку з використанням поверхнево-активних речовин відповідно до п. 2.8 
теперішнього стандарту та інших додатків. Методика проведення механізо 
ваного передстерилізаційного очищення повинна відповідати інструкції з 
експлуатації, яка додається до обладнання. Примітка: миття йоржем гумо 
вих виробів не дозволяється. 

2.5. Перєдстерилізаційне очищення ручним способом повинне проводитись по 
слідовно відповідно до табл. 1. 
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2.6. При використовуванні мийного розчину, що містить 0,5 % перекис водню і 
0,5 % синтетичний мийний засіб "Лотос", застосовують інгібітор корозії - 
0,14 % олеат натрію. 

2.7. Після закінчення робочої зміни обладнання повинно бути очищеним механіч- 
ним способом - шляхом миття із застосуванням мийних засобів.  

2.8. Мийний розчин повинен вміщувати компоненти згідно з табл. 2 стерилізації. 
2.9. Інструменти в процесі експлуатації і передстерилізаційного очищення мо  

жуть підпадати під дію корозії. Інструменти при наявності слідів корозії, а  
також при наявності оксидної плівки підлягають хімічному очищенню не  
частіше 1-2 разів протягом кварталу (табл. 3). 
3. Стерилізація. 

3.1. Стерилізації підлягають усі вироби, які торкаються до поверхні рани, кон  
тактують з кров'ю або ін'єкційними препаратами, а також окремі види  
медичних інструментів, які в процесі експлуатації контактують із слизови  
ми оболонками і можуть спричинити їх пошкодження.  

3.2. Стерилізація повинна здійснюватись одним із методів, наведених в табл. 4-8. 
4. Дезінфекція. 

4.1. Дезінфекції підлягають усі вироби, які не мають контакту з поверхнею 

рани, кров'ю або ін'єкційними препаратами. Вироби,  які використовуються 

для проведення маніпуляцій на гнійних ранах або в інфекційного хворого, 

підлягають дезінфекції перед передстерилізаційним очищенням і стери -
лізацією. Окрім того, дезінфекції підлягають вироби медичного призначення 

після операції, ін'єкцій особам, які перехворіли на вірусний гепатит В або 

інший вірусний гепатит невстановленого збудника, а також носіям HBs-
антигену. Дезінфекція повинна проводитись одним з методів, вказаних у 

табл. 9. 
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ГСТ 42-21-2-85 
Таблиця 1 

 

Процеси при проведенні 
очищення 

Режим очищення Обладнаним 
Початкова 

температура, 
°С 

Експозиція, 
хв 

0) (2) (1) (2) 

Занурювання інструментів, 
забруднених кров'ю, в розчині 

інгібітора корозії (1% р-н бензоату 
натрію) одразу ж після операції 

22 ±5 60 ±5 Таз, бачок 

Споліскування під струминною 

водою 
- - 0,5 ±0,1 Ванна, 

раковина 
Замочування в мийному розчині при 

повному зануренні предмета 
     

Мийний засіб "Біолот" 40* +5 15,0 +1,0 Бачок, ванна 
Мийний засіб "Прогрес", "Астра", 
"Лотос", "Айна" 

50* +5 15,0 +1,0 Бачок, ванна 

Миття кожного предмета в мийному 
розчині п. 2.8 йоржем або ватно-
марлевим тампоном 

  0,5 +1,0  

Споліскування під струминною 
водою 

     

Мийний засіб "Біолот" - - 3,0   
Мийний засіб "Прогрес" - - 5,0 +1,0  
Мийний засіб "Астра", "Лотос", 

"Айна" 
  10,0  Ванна, 

раковина з 
обладнанням 

Просушування гарячим повітрям 85 +2-10 (3)  Сушильна 

шафа 
Споліскування дистильованою 

водою 
  0,5 +0,1 Бачок, ванна 

(1) Показник 
(2) Відхилення 
(3) До повного зникнення вологості  
Примітка. * Температура розчину в процесі миття не підтримується 
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1. Якщо інструмент забруднений кров'ю, його можна промити під проточною  
водою одразу ж після використання під час операції (маніпуляції), при цьому 
його не занурюють у розчині інгібітора корозії (бензоат натрію).  

2. На випадок необхідності (тривала операція) інструмент можна залишити в 
розчині інгібітора корозії (бензоат натрію) до 7 годин. 

3. Мийний розчин можна застосовувати до забруднення (до появи рожевого  
кольору, що вказує на наявність крові і знижує ефективність очищення).  
Мийний розчин перекису водню з синтетичними мийними засобами можна 
застосовувати протягом доби з моменту виготовлення, якщо колір розчину  
не змінився. Незмінений розчин можна підігрівати до б разів, в процесі піді 
грівання концентрація перекису водню істотно не змінюється.  

4. Режим осушування ендоскопів та виробів з натурального латексу, а також  
вимоги до занурення ендоскопів у розчини повинні бути викладені в інстру 
кціях з експлуатації цих виробів. 

ГСТ 42-21-2-85 

Таблиця 2 
Приготування мийного розчину 

(для приготування 1 дм
3 мийного розчину) 

 

Компоненти Кількість Застосування 

Мийний засіб "Біолот" 

Вода питна 

Зг  

977 г 

При механічному очищенні 
(струминний метод, йоржик, 
ультразвук) 

Мийний засіб "Біолот" 
Вода питна 

1,5 г 
998,5 г 

При механічному очищенні 
ротаційним методом 

Мийний засіб "Біолот" 
Вода питна 

5г 
995 г 

При ручному очищенні 

Р-н перекису водню* 
Мийний засіб "Прогрес", 

"Астра", "Лотос", "Айна"** 
Вода питна 

17 см3 

5г  
995 г 

При механічному очищенні 
(струминний метод, йоржик, 

ультразвук) і ручному очищенні 

Мийний засіб "Лотос" 
Вода питна 

5г 
978 г 

При механічному очищенні з 

ультразвуком 

Примітки. * Для передстерилізаційного очищення допускається застосування ме-
дичного перекису водню, а також перекису водню технічних марок А і Б. Наведені в 
табл. к-сті перекису водню розраховані для розчину з концентрацією 27,5 %. 

** Організації, які виготовляють вироби медичного призначення, при перевірці їх 
стійкості до засобів передстерилізаційного очищення повинні використовувати роз-
чин перекису водню з мийними засобами. 
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ГСТ 42-21-2-85 

Хімічна очистка хірургічних інструментів із нержавіючої сталі 
Таблиця З 

 

Процеси при 

проведенні 

очищення 

Режими очищення Обладнання 
Початкова 

температура, °С 
Експозиція, хв 

Показ-
ник 

Відхи-
лення 

Показ-
ник 

Відхи-
лення 

Попереднє 
споліскування 
струменем води 

  0,5 ±0,1 Ванна, раковина 

Замочування у р-ні 
оцтової к-ти 5 г 
(100% хлорид натрію 
1 г води дист. до 100 
см

3) 

20 1,0 2,0* 
3,0** 

6,0*** 

1,0 
1,0 
2,0 

Ємність 

емальована 

скляна, 

поліетиленова з 

кришкою 
Промивання 
струменем води 

- - 0,5 од Ванна, раковина 

Осушування - - - - Простирадло, 
пеленка, рушник 

Примітки. * Для скальпелів з нержавіючої сталі. ** 
Для  інструментів з наявністю оксидної плівки. 
*** Для інструментів з сильним корозійним ураженням, місця ураження рекоме-

ндується додатково очищувати за допомогою йоржа або ватно-марлевого тампона. 
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ГСТ 42-12-2-85 

Паровий метод стерилізації (водяна насичена пара під надмірним тиском) 
Таблиця 4 

 

Режим стерилізації Застосування Умови стерилізації * Обладнання 
Тиск пари, 

кгс/см
2 

Робоча 

температура, °С 
Експозиція, хв     

    ** Автоматичне 

керування 
показ-
ник 

відхи-
лення 

показ-
ник 

відхи-
лення 

 показ-
ник 

відхи-
лення 

0,20/ 
2,0 

±0,02/ 

±0,2 
132 ±2 20 20 ±2 Для виробів з 

корозійно стій-
кого металу, 

скла, текстилю, 

гуми 

У стерилізаційних 
коробках без фільтрів 
або в подвійній м'якій 
упаковці з бязі, перга-
менту, паперу мішко-
вої непроникності, 
вологостійкості, для 
упакування продукції 
на автоматах марки Е 
(поліетилен високої 

щільності, ПЕХ-
пластикати) 

3 доби Паперовий 
стерилізатор 

0,11/ 
1Л 

±0,02/ 
±0,2 

120 ±2 45 45 ±3 Для виробів з гу-
ми, латексу, 
окремих полімер-
них матеріалів 

У стерилізаційних 
коробках з фільтром 

20 
Діб 

 

Примітки. * Термін збереження стерильності. 
** Ручне та напівавтоматичне керування. 

1. Стерилізаційні коробки не є упаковкою для зберігання простерилізованих виробів,але якщо простерилізований матеріал  
зберігається в коробках протягом вказаного в таблиці часу, допускається його використання за призначенням.  

 2. Вироби із корозійностійкого металу обробляються за ГСТ 64-1-72-80 і ГСТ 64-1-337-78. 



Повітряний метод стерилізації (сухе гаряче повітря)  

DQT 42-21-2-85 

Таблиця 5 
 

Режим стерилізації Застосування Умови стерилізації Термін 
збереження 

стерильності 

Обладнання 

Робоча 
температура, °С 

Експозиція, хв     

Показ-
ник 

Відхи-
лення 

Показ-
ник 

Відхи-
лення 

180 ±2- 10 60 ±5 Для виробів з 

металу, скла, 

гуми 

Сухими в упаковці з паперу 

мішкової непроникності, 

вологостійкості, для упакування 

продукції на автоматах марки Е 

3 доби Повітряний 

стерилізатор 

Без упаковки (у відкритих 
ємностях) 

Повинні бути 

використані без-
посередньо після 

стерилізації 



ГСТ 42-21-2-85 

Хімічний метод стерилізації (розчини хімічних препаратів)  
Таблиця 6 

 

Стерилі-
зуючий 

агент 

Режим стерилізації Застосу-
вання 

Умови стерилізації   . Термін 

збереження 

стерильності 

Обладнання 
Робоча 

температура °С 
Експозиція, хв 

 Показ-
ник 

Відхи-
лення 

Показ-
ник 

Відхи-
лення 

    

Перекис 

водню 

6%р-н*  

І18 
50** 

-   ±2 360 
180 

±5    ±5 Для виробів з 
полімерних 
матеріалів, 

гуми, скла, 
корозійно-
стійких 
металів 

При повному зануренні 
виробу в розчин на час 
стерилізаційної 

експозиції, після чого 
його необхідно 
промити стерильною 
водою.**** Зберігати в 
стерильній ємності 
(стерилізаційна 

коробка), яка вистелена 
стерильною пеленкою 

3 доби Закриті ємності 

зі скла, 

пластмаси або 

покриті емаллю 

без 

пошкодження 

Дезоксон-І 1 % 
р-н (за 

надоцтовою 

кислотою)*** 

і 18  45  

о 

Примітки. 
* Розчин перекису водню може використовуватись протягом 7 діб з дня виготовлення за умов зберігання його у закри-

тій ємності в теплому місці. Подальше використання розчину допускається лише за умови контролю активно діючих 
речовин. 

** Температура розчину під час стерилізації не підтримується.  
*** Р-н дезоксону-І можна використовувати протягом 1-ї доби. 
**** Організації - виробники при перевірці стійкості виробів до засобів стерилізації можуть використовувати несте -

рильну воду. 



Хімічний метод стерилізації (газовий). Стерилізація сумішшю ОБ і окисом етилену 

ГСТ 42-21-2-85 

Таблиця 7 
 

Стерилізую-
чий агент 

Режим стерилізації Застосу-
вання 

Умови 

стерилізації 
(1) Облад-

нання 
 Доза газу (2) (3)  Експозиція, 

хв 
    

мг/дм
3 кгс/ 

см
2 

мм 
рт. 
ст. 

 (4) (5) (4) (5) 

Суміш ОБ 
(окис 
етилену) 

2000 0,75 549 35 ±5 І80 240 ±5 Для оптики, 
кардіости-
муляторів 

В упаковці з двох 
верств поліетилено-
вої плівки завтовш-
ки 0,05-0,2 мм 

5 років Стаціонар-
ний газо-
вий стери-
лізатор 
мікро-
анаеростат 
МН 

          У пергаменті, в 
папері мішкової 
ненасиченості, міш-
кової тривалості, 
для упакування 
продукції марки Е 

20 
Діб 

(6) 2000 0,81 595 55 ±5  240 ±5    
 2000 0,81 595 55 ±5  240 ±5 Для пластмасових магазинів до 

зшивальних апаратів 

Окис етилену 1200 0,68 496 І18 ±5  360 ±5 Для виробів з полімерних 
матеріалів, скла, металу 

Суміш Б 2000 0,70 510      і 



ГСТ 42-21-2-85 

Таблиця 8 

терІілізаціі (газовий). Стерилізація сумішшю парів води і формальдегіду 

Хімічний 
 

Стерилізуючий 

агент 
 

 t°( 
(4) 

Формалін 16 % 
розчин (за 
формальдегідом) 

75 

  

 

^йлізації Нейтралізація Застосу- Умови (1) Облад- 
  вання стерилізації  нання 

(3) (6) (3) (6)     
 (5) (4) (5) 
300 ±5 120 60 ±5 90 Для виро- В упаковці з двох 5 Стаціо- 
      бів з гуми, верств поліетиле- років нарний 
      полімер- нової плівки  форма- 
      них мате- завтовшки 0,05-  ліновий 
      ріалів, 0,2 мм  стерилі- 
      металу, У пергаменті, в 20 затор 
      скла папері мішкової Діб  
       ненасиченості,   
       мішкової трива-   
       лості, для упаку-   
       вання продукції   
       марки Е   

Примітки. езКЄННЯ стерильності 
( 1 )        Термін 36ef 

 Відносна в
с <хв)  

Експозиції  
Показник  

Відх
илен
ні  р 

 (см
3) 

дегіду використовують водний розчип аміаку (23-
25 

 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

К-сть фор 
К-сть       ^ 

ь

 Для нейтралізації 



ҐСТ 42-21-2-85 
Таблиця 9 

Дезінфекція виробів медичного призначення * 
 

Метод 
дезінфекції 

Дезінфекційний 
агент 

Режим дезінфекції** Застосування Умов и 
стерилізації 

Обладнання 

    (1) (2)    
(3) (4) (3) (4) 

1 2 3 4 5 6 L 7
 8 9 10 

Кип'ятіння Дистильована вода 98 ±1  ЗО ±5 Для виробів зі скла, 
металу, термостійких 
полімерів, гуми, 
латексу 

Повне 
занурення 
виробів 

Дезінфекцій-
ний 
кип'ятильник 

 Дистильована вода з 
питною содою 

  2,0 1 ±5    

Паровий Водяне насичення 
пари під надмірним 
тиском Р=0,5 Па (0,5 
кгс/см2) 

110 ±2  45 ±5 Для виробів зі скла, 
металу, термостійких 
полімерів, гуми, 
латексу 

У стерилізацій-
них коробках 

Паровий 
стерилізатор, 
дезінфекційні 
камери 

Повітряний Сухе гаряче повітря  ±4 - 45 ±5 Для виробів зі скла, 
металу 

Без упаковки в 
лотках 

Повітряний 
стерилізатор 

Хімічний Потрійний розчин 
формаліну (за 
формальдегідом), 
фенолу натрію 
двовуглекислого 

І18  2,0 
2,0 
1,5 

45 
±5 

±5 

Для виробів зі скла, 
корозійного металу 

Після 
занурення 
виробу у 
розчин 

Закриті ємності 
зі скла, 
пластмаси 

 Хлорамін Ї18 
5,0 
3,0 

 1,0 
240 
60 

3,0 ±5 Полімерні 
матеріали, гума 

Повне занурення в 
розчин виробу або 
2-разове про-
тирання сервет-
кою з полотна або 
марлі з інтервалом 
між протираннями 
10-15 хв 

Закриті ємності 
ЗІ скла, 
пластмаси або 
покриті емаллю 
без 
пошкодження 



Продовження табл. 9 
 

1 2 3 4 с 6 7 8 9 10 

 Перекис водню    3,0 
3,0 
4,0 

80 
180 
90 

    

 Формалін (за  

формальдегідом)  
 - 3,0 

10,0 
3,0 

80 
180 
30 

    

 Дезоксон -І  - 0,1 
0,1 15 

ЗО 

    

 Гібітан  - 2,5 3     

 Дихлор -І   1,0 
3,0 
3,0 

  Для виробів зі скла, 

корозійностійкого 

металу, полімерів, 

гуми  

2-разове проти -
рання серветкою 

з полотна або 

марлі з інтерва -
лом між про -
тираннями 10-15 
хв 

 

 Сульфохлорантил   - 0,1 
1,0 
0,2 

-     

 Хлорцин   - 0,5 
3,0 
1,0 

-     

 Лезам  * 
0,25 

0,5 

     



Продовження табл. 9 
 

1 2 3 4 5 6 1 $  10 
 Перекис водню з 0,5 

% мийного засобу 
«Прогрес», «Астра», 
«Айва», «Лотос». 

  3,0 
3,0 
4,0 

     

 Нейтральний 
гіпохлорид кальцію 

  
0,25 

1,0 

     

Примітки. 
(1) Концентрація 
(2) Час стерилізації (хв) 
(3) Показник 
(4) Відхилення 
* Ретельне викладення методів дезінфекції окремих виробів при конкретних інфекційних захворюваннях подане у відповід-

них наказах і методичних вказівках, вказаних у додатку 2 даного ГСТ. 
**Режим дезінфекції  хімічним методом подано у 3-х варіантах: 
1-й повинен застосовуватись при гнійних захворюваннях, кишкових і повітряно -краплинних інфекціях бактеріальної і 

вірусної етіології (грип, аденовірусні і т.п. за хв); гібітан лише при інфекціях бактеріальної етіології;  
2-й   — при туберкульозі ; 
3-й   — при гепатитах. 



1. При опрацюванні виробу медичного призначення контроль стійкості до дезінфек- 
ційного агента необхідно проводити відповідно до режиму, який застосовується 
при туберкульозна якщо препарат не рекомендований при даній інфекції, то до 
режиму, який застосовується при вірусному гепатиті. 

2. Дезінфекцію медичного інструментарію можна проводити медичним перекисом водню 
технічних марок А і Б з наступним миттям інструментів.  

3. Концентрація дезінфекційного агента: хлорамін, дихло-1, сульфохлорантил, хлорцин, 
лезам, нейтральний гіпохлорит кальцію подано для кожного з препаратів окремо.  

4. Для частин виробів, які безпосередньо не торкаються пацієнта,протирання пови - 
нно проводитись змоченою в дезінфекційному розчині серветкою з метою попере-
дження попадання дез. розчину всередину виробу.  

5. Після дезінфекції методом занурення вироби повинні бути промиті під струменем 
води до повного усунення дезінфекційного запаху.  

6. Дез. розчин повинен застосовуватись одноразово. 
7. При дезінфекції кип'ятінням і паровим методом вироби із полімерів повинні бути  

упаковані в марлю. 
8. Вироби з металу за ГСТ 64-1-72-80, ГСТ 64-1-337-78, ГСТ 64-1-288-83. 

Примітки до табл. 7. 
(2) Термін збереження стерильності 
(3) Відносна вологість 
(4) Робоча температура (°С) 
(5) Показник 
(6) Відхилення 
(7) 3 бромистим метилом у співвідношенні 1:2,5 за вагою відповідно 

1. Вироби після передстерилізаційног обробки підсушують при кімнатній темпера- 
турі або при температурі 35 °С до зникнення видимої вологості, після чого їх 
упаковують у розібраному вигляді. 

2. Для підтримання необхідної температури стерилізації (35-55 °С) мікроаиаероста- 
ти розміщують в термостаті або на водяній бані. 

3. При використанні мікроанаеростата або портативного апарата після закінчення  
стерилізаційної експозиції їх відкривають у витяжній шафі і витримують про -
тягом 5 годин. 

4. Вироби, простерилізовані газовим методом, застосовують після їх витримки у вен- 
тильованому приміщенні (при швидкості руху повітря 20 см/с)  протягом: 
а) 1-ї доби — для виробів із скла; 
б) 5-13 діб — для виробів з полімерних матеріалів (гума, пластмаси), які мають  

короткочасний контакт (до ЗО хв), конкретні терміни провітрювання повинні 
бути вказані в УТ на конкретні вироби; 

в) 14-ти діб — для всіх виробів, які мають тривалий контакт (понад ЗО хв) зі 
слизовими оболонками, тканинами, кров'ю; 

г) 21-ї доби — для виробів з полімерних матеріалів, які мають тривалий контакт 
(понад ЗО хв) і використовуються для дітей. 
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Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині 

Закон України 
від 16 липня 1999 р. № 1007-ХІУ 

(ВВР, 1999, № 41, ст, 377) 

Цей Закон з урахуванням сучасного стану науки і рекомендацій Всесвіт-
ньої організації охорони здоров'я визначає умови і порядок застосування транс-
плантації як спеціального методу лікування, забезпечує додержання в Україні 
прав людини та захист людської гідності при застосуванні трансплантації та 
здійсненні іншої, пов'язаної з нею діяльності. 

Розділ І Загальні 
положення 

Стаття 1. Визначення термінів. 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
трансплантація — спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці 

реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи у 
тварини; 

анатомічні матеріали — органи, тканини, анатомічні утворення, клітини 
людини або тварини; 

гомотрансплантати — анатомічні матеріали людини, призначені для транс-
плантації; 

біоімплантати — засоби медичного призначення, виготовлені з анатоміч-
них матеріалів померлих людей; 

ксенотрансплантати — анатомічні матеріали тварини, призначені для транс-
плантації; 

фетальні матеріали — анатомічні матеріали мертвого ембріона (плода) лю-
дини; 

донор — особа, у якої за життя або після її смерті взято анатомічні мате-
ріали для трансплантації або для виготовлення біоімплантатів;  

реципієнт — особа, для лікування якої застосовується трансплантація.  
Стаття 2. Законодавство України про трансплантацію 
Законодавство України про трансплантацію складається з Основ законо-

давства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших прийнятих відпо-
відно до них нормативно - правових актів України. 

Стаття 3. Сфера дії Закону 
Дія цього Закону поширюється на діяльність, пов'язану зі взяттям, збері-

ганням, перевезенням органів, інших анатомічних матеріалів людини та їх транс-
плантацією, виготовленням біоімплантатів, отриманням і використанням ксе-
нотрансплантатів. 

Дія цього Закону не поширюється на: 
донорство крові та (або) її компонентів і діяльність, пов'язану з їх викори-

станням; 
трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріо-

нів; 
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автотрансплантацію —пересадку людині взятого у неї анатомічного матеріалу; 
імплантацію — пересадку біоімплантатів і штучно виготовлених замінників 

органів; 
взяття анатомічних матеріалів для діагностичних досліджень. 
Стаття 4. Міжнародні договори 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого на-

дана Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж ті, що передба-
чені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.  

Стаття 5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла-
ди, до повноважень якого належить регулювання діяльності, пов'язаної з транс-
плантацією. 

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 
охорони здоров'я, до повноважень якого належить регулювання діяльності, 
пов'язаної з трансплантацією, є Міністерство охорони здоров'я України.  

Розділ II 
Умови та порядок застосування трансплантації. Діяльність, пов'язана з 

трансплантацією і контроль за додержанням законодавства про трансплантацію 
Стаття 6. Умови та порядок застосування трансплантації Трансплантація як 
метод лікування застосовується виключно за наявності медичних показань та 
згоди об'єктивно інформованого дієздатного реципієнта лише у випадках, коли 
усунення небезпеки для життя або відновлення здоров'я реципієнта іншими 
методами лікування неможливе. 

Наявність у реципієнта медичних показань для застосування транспланта-
ції встановлює консиліум лікарів відповідного закладу охорони здоров' я чи на-
укової установи. 

¥ випадках, коли реципієнт не досят п' ятна дцятирічното віку чи визнаний 
судом недієздатним, трансплантація застосовується за згодою об'єктивно інфор-
мованих його батьків або інших законних представників. Щодо осіб віком від 
п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаних судом обмежено дієздатними 
трансплантація застосовується за згодою об'єктивно інформованих реципієнтів, 
об'єктивно інформованих їх батьків або інших законних представників.  

У невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю реципієнта, його 
■злсур^ о&о ^года його законних представників для застосування трансплантації 
не потрібна. 

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для реципієнта наслід-
ків, лікуючий лікар зобов'язаний йому це пояснити. Якщо і після цього реци-
пієнт відмовляється від застосування трансплантації, лікар має право взяти 
від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання — 
засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків. 

У разі, коли від застосування трансплантації відмовляється законний пред-
ставник реципієнта, що може мати тяжкі наслідки для здоров'я реципієнта, 
лікуючий лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування.  

Порядок застосування трансплантації як методу лікування встановлюється 
Міністерством охорони здоров'я України, а перелік органів та інших анатоміч-
них матеріалів, що можуть використовуватися для трансплантації, затвер - 

517 



джується Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Академі-
єю медичних наук України. 

Стаття 7. Перевезення анатомічних матеріалів людини. 
Перевезення анатомічних матеріалів людини здійснюється уповноважени-

ми на те працівниками відповідних державних та комунальних закладів охоро-
ни здоров'я і державних наукових установ за наявності умов, що забезпечують 
збереження цих матеріалів, та оригіналів необхідних документів.  

Порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, їх 
зберігання, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезен-
ня за межі цієї території встановлюється Кабінетом Міністрів України.  

Стаття 8. Заклади та установи, що здійснюють діяльність, пов'язану з 
трансплантацією. 

Діяльність, пов'язану з трансплантацією, можуть здійснювати акредитова-
ні в установленому законодавством України порядку державні та комунальні 
заклади охорони здоров'я і державні наукові установи за переліком, затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України. 

Заклади охорони здоров'я та наукові установи, зазначені в частині першій 
цієї статті, повинні мати матеріально-технічну базу, обладнання та кваліфіко-
ваних працівників, які необхідні для застосування трансплантації та здійснен-
ня іншої, пов'язаної з нею діяльності. Вимоги до матеріально-технічної бази, 
обладнання, підготовки і кваліфікації працівників цих закладів та установ вста-
новлюються Міністерством охорони здоров'я України. 

Організаційно-методичне керівництво, взаємодію закладів та установ, що 
здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією, їх інформаційне забезпе-
чення і контроль здійснює координаційний центр трансплантації Міністерства 
охорони здоров'я України (далі — координаційний центр трансплантації). 

Стаття 9. Діяльність, пов'язана з трансплантацією.  
Державні та комунальні заклади охорони здоров'я і державні наукові уста-

нови можуть бути акредитовані для застосування трансплантації та здійснення 
іншої, пов'язаної з нею діяльності: 

взяття гомотрансплантатів у живих донорів;  
взяття анатомічних матеріалів у померлих донорів; 
зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини; 
виготовлення біоімплантатів. 
Стаття 10. Фінансування діяльності, пов'язаної з трансплантацією.  
Діяльність державних і комунальних закладів охорони здоров'я та держав-

них наукових установ, пов'язана з трансплантацією, фінансується за рахунок 
коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

Додаткове фінансування діяльності державних і комунальних закладів охо-
рони здоров'я та державних наукових установ, пов'язаної з трансплантацією, 
може здійснюватися за рахунок коштів, виділених на реалізацію заходів, що 
передбачені відповідними програмами, доходів від реалізації нових технологій 
та методів, іншої наукової продукції, за виготовлені біоімплантати, реактиви, 
апарати та обладнання, що застосовуються в медичній практиці, а також за 
рахунок добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших не забороне-
них законодавством надходжень. 
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Стаття 11. Контроль за діяльністю, пов'язаною з трансплантацією.  
Державний контроль за додержанням вимог, встановлених законодавством 

про трансплантацію, здійснюється органами виконавчої влади та органами мі-
сцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами України.  

Громадський контроль за діяльністю, пов'язаною з трансплантацією, здій-
снюється об'єднаннями громадян відповідно до законодавства України.  

Розділ III Умови та порядок взяття 
гомотрансплантатів у живих донорів 

Стаття 12. Взяття гомотрансплантатів у живих донорів. 
Живим донором може бути лише повнолітня дієздатна особа.  
У живого донора може бути взятий як гомотрансплантат лише один із 

парних органів або частина органа, або частина іншого анатомічного матеріа-
лу. 

Взяття гомотрансплантата у живого донора дозволяється на підставі ви-
сновку консиліуму лікарів відповідного закладу охорони здоров'я чи наукової 
установи після його всебічного медичного обстеження і за умови, що завдана 
здоров'ю донора шкода буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує 
реципієнту. 

Взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до 
регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор 
перебувають у шлюбі або є близькими родичами (батько, мати, син, дочка, дід, 
баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця).  

Не допускається взяття гомотрансплантатів у живих осіб, які:  
утримуються у місцях відбування покарань; 
страждають на тяжкі психічні розлади; 
мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити 

його здоров'ю; 
надали раніше орган або частину органа для трансплантації. 
Стаття 13. Згода живого донора на взяття у нього гомотрансплантата.  
У живого донора може бути взято гомотрансплантат лише за наявності 

його письмової заяви про це, підписаної свідомо і без примушування після 
надання йому лікуючим лікарем об'єктивної інформації про можливі усклад-
нення для його здоров'я, а також про його права у зв'язку з виконанням 
донорської функції. У заяві донор повинен вказати про свою згоду на взяття у 
нього гомотрансплантата та про свою поінформованість щодо можливих нас-
лідків. Підпис донора на заяві засвідчується у встановленому законодавством 
порядку, а заява додається до його медичної документації. 

Стаття 14. Особливості донорства і трансплантації. 
кісткового мозку та інших здатних до регенерації анатомічних матеріалів 
Взяття у живого донора кісткового мозку та інших здатних до регенерації 

анатомічних матеріалів проводиться з додержанням вимог, встановлених стат-
тями 12 і 13 цього Закону. 

За згодою донора та при відсутності у нього медичних протипоказань кіст-
ковий мозок, інші здатні до регенерації анатомічні матеріали можуть братися 
повторно. 
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За бажанням повнолітньої дієздатної особи у неї може бути взято на збері-
гання за її рахунок кістковий мозок з метою використання у разі потреби для 
автотрансплантації. За згодою донора його кістковий мозок може бути надано 
безоплатно або за плату для трансплантації іншій особі. Для працівників, за-
йнятих на роботах із підвищеним ризиком ураження кровотворної системи, 
взяття кісткового мозку та його зберігання здійснюються за рахунок роботодавця. 
Порядок взяття, зберігання і використання кісткового мозку встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

Розділ IV Взяття анатомічних матеріалів у 
померлих осіб 

Стаття 15. Визнання людини померлою. 
Людина вважається померлою з моменту, коли встановлена смерть її моз-

ку. Смерть мозку означає повну і незворотну втрату всіх його функцій. Момент 
смерті мозку може бути встановлено, якщо виключені всі інші можливі за 
даних обставин причини втрати свідомості та реакцій організму. 

Діагностичні критерії смерті мозку та процедура констатації моменту смер-
ті людини встановлюються Міністерством охорони здоров'я України. 

Факт смерті потенційного донора встановлюється консиліумом лікарів від-
повідного закладу охорони здоров'я або наукової установи. Зазначені лікарі не 
можуть брати участі у взятті у цього донора анатомічних матеріалів, у їх транс-
плантації чи виготовленні біоімплантатів. 

Стаття 16. Умови та порядок взяття анатомічних матеріалів у померлих 
осіб для трансплантації та (або) виготовлення біоімплантатів. 

Кожна повнолітня дієздатна особа може заявити про згоду або про не-
згоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. За відсутно-
сті такої заяви анатомічні матеріали у померлої повнолітньої дієздатної осо -
би можуть бути взяті за згодою подружжя або родичів, які проживали з нею 
до смерті. У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздат -
них осіб анатомічні матеріали можуть бути взяті за згодою їх законних пред-
ставників. 

У разі необхідності проведення судово-медичної експертизи анатомічні ма-
теріали у померлого донора беруться з дозволу і в присутності судово-медично-
го експерта. Взяття анатомічних матеріалів не повинне зашкодити веденню 
слідства, а судово-медичний експерт протягом двадцяти чотирьох годин зобо-
в'язаний повідомити про це районного (міського) прокурора. 

Взяття анатомічних матеріалів у померлого донора не повинне призвести 
до спотворення його тіла. 

Взяття анатомічних матеріалів у померлого донора оформляється актом. 
Цей акт підписується лікарями, які брали участь у взятті анатомічних матері-
алів, а у випадку проведення судово-медичної експертизи — і судово-медич-
ним експертом, і додається до медичних документів померлої особи. 

Взяття анатомічних матеріалів у померлої особи для трансплантації та (або) 
для виготовлення біоімплантатів не допускається у разі наявності зробленої 
цією особою за життя заяви про незгоду бути донором. У померлої повнолітньої 
дієздатної особи, заява якої щодо донорства відсутня, а також у неповноліт- 
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ніх, обмежено дієздатних та недієздатних осіб взяття анатомічних матеріалів 
не допускається, якщо на це не отримано або неможливо отримати згоду 
осіб, зазначених у частиш першій цієї статті. Взяття анатомічних матеріалів у 
померлої особи не допускається також при відсутності дозволу судово-медич-
ного експерта у разі необхідності проведення судово-медичної експертизи. 

Розділ V 
Особливості отримання і використання деяких видів анатомічних  

матеріалів 
Стаття 17. Порядок використання для трансплантації органів померлих 

донорів. Міждержавний обмін гомотрансплантатами. 
В Україні діє єдина державна інформаційна система трансплантації, до 

якої вносяться відомості про реципієнтів, а також про осіб, які заявили про 
свою згоду або незгоду стати донорами у разі смерті. Ці відомості є конфіден-
ційними, становлять лікарську таємницю і можуть бути розголошені лише у 
випадках, передбачених цим Законом. Діяльність єдиної державної інформа-
ційної системи трансплантації забезпечує координаційний центр транспланта-
ції. Положення про єдину державну інформаційну систему трансплантації за-
тверджується Міністерством охорони здоров'я України.  

У разі, коли взятий у померлого донора орган через відсутність біологічно 
сумісного реципієнта не може бути використано для трансплантації у відпові-
дному державному чи комунальному закладі охорони здоров'я або державній 
науковій установі, цей заклад або установа негайно надають інформацію про 
зазначений орган до координаційного центру трансплантації, який оперативно 
здійснює пошук реципієнта в межах України. 

Якщо біологічно сумісного з отриманим органом реципієнта в межах Укра-
їни не знайдено, координаційний центр трансплантації надає інформацію про 
цей орган відповідним установам і організаціям інших країн, з якими Україна 
уклала міжнародні договори з питань трансплантації. Органи, взяті у померлих 
осіб, а також кістковий мозок, взятий у живих донорів, можуть передаватися 
іншим країнам лише на умовах рівноцінного обміну в порядку, визначеному 
відповідними міжнародними договорами України. 

Стаття 18. Заборона торгівлі органами та іншими анатомічними матері-
алами людини. 

Укладання угод, що передбачають купівлю-продаж органів або інших ана-
томічних матеріалів людини, за винятком кісткового мозку, забороняється.  
Стаття 19. Надання фетальних матеріалів для трансплантації. Фетальні 
матеріали для трансплантації можуть надавати акредитовані в 
установленому порядку заклади охорони здоров'я, які проводять операції шту-
чного переривання вагітності (аборти) з дотриманням умов та порядку прове -
дення таких операцій, встановлених законодавством України.  

Фетальні матеріали для трансплантації надаються за згодою жінки, яка 
прийняла остаточне рішення щодо штучного переривання вагітності (аборту), 
та за умови збереження конфіденційності відомостей про неї.  

На осіб, фетальні матеріали яких надані для трансплантації, не поширю-
ються норми частин другої та третьої статті 22 і статті 23 цього Закону. 

521 



Стаття 20. Виготовлення і застосування біоімплантатів. 
Для виготовлення біоімплантатів використовуються анатомічні матеріали 

померлих донорів, узяті з додержанням вимог цього Закону.  
Виготовлення біоімплантатів, їх застосування і контроль якості, державна 

реєстрація та реалізація, ввезення на митну територію України та вивезення 
за її межі здійснюються з додержанням умов і в порядку, встановленому зако-
нодавством України щодо виробів медичного призначення. 

Стаття 21. Отримання та застосування ксенотрансплантатів. 
Державні та комунальні заклади охорони здоров'я, державні наукові уста-

нови, які застосовують ксенотрансплантати, можуть їх отримувати на підставі 
угод із господарюючими суб'єктами, що вирощують відповідних тварин. Поря-
док застосування ксенотрансплантатів встановлюється Міністерством охорони 
здоров'я України. 

Утримання тварин і взяття у них ксенотрансплантатів повинні здійснюва-
тися з додержанням загальних принципів гуманного поводження з тваринами. 

Медико-біологічні вимоги до тварин, умови їх утримання, порядок взяття 
у них ксенотрансплантатів встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Розділ VI 
Права, соціальний захист живого донора та відповідальність за порушення 

законодавства про трансплантацію 
Стаття 22. Права особи, яка дала згоду стати донором, і живого донора. 
Особа, яка дала згоду стати донором, до взяття гомотрансплантата має 

право відмовитися від даної нею раніше на це згоди. 
На випадок смерті донора, зараження його інфекційною хворобою, виник-

нення у нього інших хвороб чи розладів здоров'я у зв'язку з виконанням ним 
донорської функції він підлягає обов'язковому державному страхуванню в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Донору в порядку, встановленому законом України, відшкодовується шкода, 
заподіяна ушкодженням здоров'я у зв'язку з виконанням ним донорської функції з 
урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та інші захо-
ди, спрямовані на його соціально-трудову та професійну реабілітацію. 

Стаття 23. Соціальний захист донора та членів його сім'ї. 
Інвалідність донора, що настала у зв'язку з виконанням ним донорської 

функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва або про-
фесійного захворювання. 

У разі смерті донора, що настала внаслідок виконання ним донорської 
функції, членам сім'ї померлого, які були на його утриманні, призначається 
пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Призначення такої пенсії здійснюєть-
ся у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для призна-
чення пенсії сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва або 
професійного захворювання. 

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про трансплан-
тацію. 

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про транс-
плантацію, несуть відповідальність згідно із законами України.  
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Розділ VII Прикінцеві 
положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони 

та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не супере  
чить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності 
цим Законом: 

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення 
законів України у відповідність з цим Законом; 

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; 
забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових 

актів, що випливають з цього Закону; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що супере-
чать цьому Закону. 
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ІНСТРУКЦІЯ 
щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку 

Затверджено 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2000р. № 226 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2000р. за№ 697/4918 
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров 'я України 

від З липня 2001 р. № 257 

1. Загальні відомості 
Смерть мозку — повне та незворотне припинення всіх його функцій, які 

реєструються при серці, що працює, та примусовій вентиляції легенів. Смерть 
мозку прирівнюється до смерті людини. 

Рііпучим для констатації смерті мозку є поєднання факту припинення функ-
цій всього головного мозку з доказом незворотності цього припинення. 

Право на встановлення діагнозу смерті мозку дає наявність точної інфор-
мації щодо причин і механізмів цього стану. Смерть мозку може розвиватися 
внаслідок його первинного або вторинного ушкодження.  

Смерть мозку в результаті первинного ушкодження розвивається внаслі-
док різкого підвищення внутрішньочерепного тиску й обумовленого ним при-
пинення мозкового кровообігу (тяжка черепно-мозкова травма, спонтанні та 
інші внутрішньочерепні крововиливи, інфаркт мозку, пухлини мозку, закрита 
гостра гідроцефалія та ін.), а також унаслідок відкритої черепно-мозкової тра-
вми, внутрішньочерепних оперативних втручань на мозку та ін. 

Вторинне ушкодження мозку з'являється внаслідок гіпоксій різного гене-
зу, в тому числі при зупиненні серця та припиненні або різкому погіршенні 
системного кровообігу внаслідок тривалого шоку та інше. 

2. Умови для встановлення діагнозу смерті мозку 
Діагноз смерті мозку може бути встановлений на підставі тільки клінічних 

критеріїв або на підставі клінічних критеріїв, доповнених підтверджувальними 
тестами. 

Діагноз смерті мозку на підставі тільки клінічних критеріїв може бути вста-
новлений лише в умовах, коли виключені такі впливи: інтоксикації, у тому 
числі медикаментозні; первинна гіпотермія; гіповолемічний шок; метаболічні 
ендокринні коми, а також застосування засобів для наркозу та міорелаксантів. 

Необхідною умовою встановлення діагнозу смерті мозку тільки на підставі 
клінічних критеріїв є доказ відсутності впливу лікарських (медичних) препара-
тів, що пригнічують ЦНС та нервово-м'язову провідність, інтоксикацій, мета-
болічних порушень та інфекційних ушкоджень мозку. На час клінічного обсте-
ження хворого температура повинна бути стабільно вища за 32 °С, систолічний 
артеріальний тиск не нижче 90 мм рт. ст. (при більш низькому AT він повинен 
бути підвищений внутрішньовенним уведенням вазопресорних препаратів). 

У разі неможливості виключити наведені вище впливи діагноз смерті моз-
ку може бути встановлений тільки на підставі комплексного застосування клі-
нічних критеріїв та підтверджувальних тестів. 
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3. Комплекс клінічних критеріїв, присутність яких обов'язкова для встановлення 
діагнозу смерті мозку 

3.1. Повна та стійка відсутність свідомості (кома). 
3.2. Атонія всіх м'язів. 
3.3. Відсутність реакції на великі больові подразнення в зоні тригемінальних 

точок та будь-яких інших рефлексів, що замикаються вище шийного відділу  
спинного мозку. 

3.4. Відсутність реакції зіниць на пряме яскраве світло, при цьому повинно 
бути відомо, що ніяких препаратів, які розширюють зіниці, не застосовува  
лось. Очні яблука нерухомі. 

3.5. Відсутність корнеальних рефлексів. 
3.6. Відсутність окулоцефалічних рефлексів. 
Для викликання окулоцефалічного рефлексу лікар займає положення біля 

ліжка так, щоб голова хворого підтримувалась долонями лікаря, а великі па-
льці піднімали повіки. Голова повертається на 90° в один бік і підтримується в 
цьому положенні 3-4 с, далі в протилежний бік на той самий час. Якщо при 
повертанні голови очі не рухаються і стійко зберігають середнє положення, то 
це свідчить про відсутність окулоцефалічних рефлексів. Окулоцефалічні реф-
лекси не досліджуються при наявності або при підозрі на травматичне ушко-
дження шийного відділу хребта. 

3.7. Відсутність окуловестибулярних рефлексів. Для дослідження окулове- 
стибулярних рефлексів проводиться двостороння калорична проба. До її про  
ведення необхідно переконатися у відсутності перфорації барабанних перети 
нок. Голову хворого підіймають на 30° вище від горизонтального рівня. У зов 
нішній слуховий прохід уводять катетер малих розмірів, здійснюють помірне  
зрошування зовнішнього слухового проходу холодною водою (1: = 20 °С, 100 
мл) протягом 10 с. При збереженій функції стовбура головного мозку через 
20-25 с з'являється ністагм або відхилення ока в бік повільного компонента  
ністагму. Відсутність ністагму або відхилення очних яблук при калоричній  
пробі, що виконана з обох боків, свідчить про відсутність окуловестибуляр  
них рефлексів. 

3.8. Відсутність фарингеальних та трахеальних рефлексів, які визначають 
ся шляхом руху ендотрахеальної трубки в трахеї та верхніх дихальних шля  
хах, а також при просуванні катетера в бронхах для аспірації секрету.  

3.9. Відсутність самостійного дихання. 
Реєстрація відсутності дихання не дозволяється простим відключенням 

від апарата штучної вентиляції легенів (далі — ШВЛ), тому що гіпоксія, яка 
при цьому розвивається, шкідливо впливає на організм і передусім на мозок, 
і серце. Відключення хворого від апарата ШВЛ повинно проводитись за допо-
могою спеціально розробленого роз'єднувального тесту (тест апноетичної ок-
сигенації). 

Роз'єднувальний тест проводиться після отримання результатів за пп. 3.1 -
3.8. Тест складається з трьох елементів: 

а) для моніторингу газового складу крові парціального тиску кисню та ву-
глекислого газу (далі — Р

а^2, та РаСО2) повинна бути канюльована одна з 
артерій кінцівки; 
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б) перед роз'єднанням респіратора необхідно протягом 10-15 хвилин прово 
дити ШВЛ у режимі, що забезпечує усунення гіпоксемії та гіперкапнії; 

в) після виконання підпунктів «а» та «б» апарат ШВЛ відключають і в ендо- 
трахеальну та трахеостомічну трубку подають вологий 100 %-ний кисень із 
швидкістю 8-10 л на хвилину. Водночас відбувається накопичення ендогенної 
вуглекислоти, що контролюється шляхом забору проб артеріальної крові. Ета  
пи контролю газів крові такі: до початку тесту в умовах ШВЛ; через 10-15 
хвилин після початку ШВЛ 100 %-ним киснем, одразу після відключення від 
ШВЛ; далі через кожні 10 хвилин, поки РаСО2 не досягне 60 мм рт. ст. Якщо 
при цих та (або) інших значеннях РаСО2 спонтанні дихальні рухи не відновлю 
ються, то роз'єднувальний тест засвідчує відсутність функцій дихального центру 
стовбура головного мозку. При появі мінімальних дихальних рухів ШВЛ відра 
зу поновлюється. 

ЗЛО. При необоротному припиненні серцевої діяльності констатація смерті 

мозку не потребує проведення заходів, передбачених пунктами 3.7, 3.8, роз'-
єднувального тесту, передбаченого пунктом 3.9, та проведення підтверджу 

вальних тестів, передбачених розділом 4 «Підтверджувальні тести до компле-
ксу клінічних критеріїв при встановленні діагнозу смерті мозку» у зв'язку з 

відсутністю кровообігу. 
(Розділ 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 03.07.2001 р. № 257) 

4. Підтверджувальні тести до комплексу клінічних критеріїв при встановленні 
діагнозу смерті мозку 

4.1. Визначення відсутності мозкового кровообігу. Проводиться транскране- 
альна доплерсонографія тричі з проміжком не менш як ЗО хвилин. Середній 
артеріальний тиск під час процедури повинен бути не нижче як 80 мм рт. ст. 

Якщо при транскранеальній доплерсонографії виявляються відсутність чи 

інверсія діастолічного мозкового кровотоку або низький з поодинокими піками 

систолічний мозковий кровотік, то це свідчить про смерть мозку.  
4.2. Визначення відсутності засвоєння кисню мозковою тканиною. 
Проводиться визначення парціального тиску кисню в артеріальній крові та  

крові з яремної вени тричі з проміжком у ЗО хвилин. 
4.3. Відсутність артеріовенозної різниці за парціальним тиском кисню (або 

артеріовенозна різниця в межах помилки методу дослідження) свідчить про  
смерть мозку. 

5. Тривалість спостереження 
При первинному враженні мозку для встановлення клінічної картини смерті 

мозку тривалість спостереження повинна бути не менше ніж 12 годин з мо-
менту першого встановлення ознак, описаних у пунктах 3.1-3.9; при вторинно-
му враженні — спостереження повинно тривати не менше як 12 годин. 

Протягом цих строків кожні 2 години проводиться реєстрація наслідків не-
врологічних обстежень, які виявляють випадання функцій мозку відповідно до 

пунктів 3.1-3.8. При цьому треба мати на увазі, що спінальні рефлекси та авто-
матизми можуть спостерігатися в умовах ШВЛ, що триває.  
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При відсутності функцій великих півкуль та стовбура головного мозку і 

припиненні мозкового кровообігу за даними транскраніальної доплерсонографії 

(п. 4.2) або припиненні засвоєння кисню мозковою тканиною за даними визна-
чення артеріовенозної різниці парціального тиску кисню (п. 4.3) смерть мозку 

констатується без подальшого спостереження.  
При встановленні діагнозу смерті мозку внаслідок незворотного припинення 

серцевої діяльності смерть мозку констатується після закінчення реаніма-
ційних заходів без подальшого спостереження.  

(Розділ 5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства охо-
рони здоров'я України від 03.07.2001 р. № 257) 

6. Установлення діагнозу смерті мозку та констатація смерті людини на підставі 
смерті мозку 

6.1. Діагноз смерті мозку встановлюється консиліумом лікарів, що має у  
складі анестезіолога з досвідом роботи у відділенні інтенсивної терапії не мен  
ше ніж 5 років. Для проведення спеціальних досліджень до складу консиліуму  
входять інші фахівці з досвідом роботи за фахом не менше ніж 5 років, у тому 
числі й запрошені з інших закладів на консультативній основі. Затвердження  
складу консиліуму проводиться завідуючим відділенням інтенсивної терапії,  
де перебуває хворий, а за його відсутності — відповідальним черговим лікарем 
закладу. 

До складу консиліуму не можуть входити фахівці, що беруть участь у 

взятті та трансплантації органів. 
6.2. Основними документами, які складає консиліум, є Протокол встанов  

лення смерті мозку (додається), який підписується всіма лікарями, що брали  
участь у консиліумі, та Акт констатації смерті людини на підставі смерті мозку 
за формою № 012/0, яка затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 № 184 
«Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використо  
вується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів». 

6.3. Після встановлення смерті мозку та оформлення Протоколу реанімацій 
ні заходи, включаючи ШВЛ, можуть бути припинені.  

6.4. Відповідальність за діагноз смерті людини на підставі смерті мозку по  
кладається на лікарів, що встановлюють смерть мозку, того лікарняного за  
кладу, де помер хворий.  
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Витяг з наказу № 191 від 03 серпня 1999 р. "Про заходи щодо покращання 
бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні" 

Взяття і доставка матеріалу для бактеріологічного дослідження на дифтерію 

Для взяття матеріалу використовують сухі або попередньо змочені 5 % 
розчином гліцерину тампони. 

В усіх випадках беруть слиз і плівки з ротоглотки та носа, в тому числі при 
дифтерії незвичайних локалізацій (око, вухо, рана, шкіра, піхва).  

З ротоглотки матеріал беруть натще або не раніше ніж через дві години 
після приймання їжі, обертальними рухами з мигдаликів, дужок піднебіння, 
язичка і задньої стінки глотки за допомогою шпателя, не торкаючись тампоном 
язика, слизової оболонки щік та зубів, при наявності нальотів матеріал беруть 
з межі уражених і здорових тканин, злегка натискаючи на них тампоном. 

При прямій ларингоскопії матеріал (слиз, плівки) збирають безпосередньо 
з гортані. При оперативному втручанні відбирають слиз з інтубаційної трубки, 
а також плівки, подрібнені при операції. 

Для первинної бактеріоскопії матеріал беруть окремим тампоном або до 
лабораторії направляють частину видаленої плівки, ретельно розтертої між 
скельцями. 

Уражені ділянки шкіри попередньо витирають "промокальними" рухами 
стерильною марлевою серветкою або тампоном, змоченим стерильним ізотоні-
чним розчином хлориду натрію, обережно підіймають або відгортають струпи 
і кірки й після цього сухим тампоном відбирають матеріал. 

При проведенні курсу лікування антибактеріальними препаратами матері-
ал слід брати не раніше ніж через три дні після закінчення лікування, щоб 
виключити їх бактеріостатичну дію на збудника дифтерії. 

При постмортальних дослідженнях матеріал відбирають з мигдаликів, гор-
тані та порожнини носа. 

Пробірки чітко маркують, скріплюють разом від кожної особи і позначають 
номер відповідно до направлення (ф. 204-у), що додається, з обов'язковим 
зазначенням дати і часу відбору матеріалу, прізвища лікаря і номера телефо-
ну, за яким можна сповістити про попередній результат дослідження.  

Тампони повинні бути доставлені до лабораторії не пізніше 3-х годин після 
взяття матеріалу. Якщо схема забору і доставки матеріалу передбачає посів на 
місці, то посіви доставляють в лабораторію негайно або термостатують при 
ЗО °С і доставляють в лабораторію не пізніше ніж через 20-23 години, в осінньо-
зимовий період в сумках із грілками. 

Примітка: на тампонах і середовищах повинна бути вказана дата стерилі-
зації (виготовлення). 
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Витяг з наказу № 38 від 28.03.94 р. "Про організацію та проведення заходів по 
боротьбі з педикульозом" 

III. Організація та проведення протипедикульозних заходів 

З метою виявлення вогнищ педикульозу в плановому порядку проводяться 
огляди різних контингентів населення силами таких груп медпрацівників: 
1. Всього населення - при проведенні диспансерних та профілактичних оглядів 

(кабінет долікарського огляду, КІЗ) та при кожному зверненні про меддопо 
могу, в тому числі при оформленні планової госпіталізації, обслуговуванні  
викликів вогнищ інфекційних захворювань та інше. 

2. Дітей, що відвідують дитячі дошкільні установи — щоденно медперсонал 
разом з вихователями. 

3. Учнів шкіл — інтернатів — щотижня перед і після кожного відвідування  
родини — медперсонал установи разом з вихователями. 

4. Учнів загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ після кожних канікул; за  
показаннями вибірково  — медперсоналу та  вчителів. 

5. Дітей, що проживають у будинках малюка, дитячих будинках, спецсанато- 
ріях та інше — при надходженні, пізніше — щотижня купання та при випи 
суванні — медперсонал, із залученням вихователів. Огляду підлягає також і 
обслуговуючий персонал. 

6. Дітей, що від'їжджають в оздоровчі табори, санаторії для навчання — комі 
сійно педіатром та представниками дезстанцій, щотижня в період перебу  
вання, перед поверненням з нього, під час профоглядів. 

7. Осіб, при прийомі на лікування в стаціонарі, будинки для осіб похилого віку, 
інтернати та інші спеціальні медичні установи — медперсонал відділень. 

8. Колективів, що формуються з оргнабору, переселенців, студентських загонів — 
перед виїздом до місця роботи та при поселенні — медпрацівники, що обслуго 
вують названі контингенти за рішенням місцевих органів охорони здоров'я. 

При проведенні оглядів на педикульоз реєстрацію людей, у яких він ви-
явлений, здійснюють у журналі обліку та реєстрації інфекційних захворю -
вань (ф. 0600). Обліку підлягають особи, у яких при огляді вперше виявлені як 
життєздатні, так і нежиттєздатні воші в будь-якій стадії розвитку (яйце, личи-
нка, доросла воша). 

Про кожний випадок педикульозу медичний працівник повинен повідомити 
в територіальну санепідемстанцію або дезстанцію по телефону в той же день з 
подальшим направленням екстреного повідомлення - (ф. 058) у відповідному 
порядку. 

IV. Профілактичні та винищувальні заходи 

З метою попередження завошивленості та її поширення в сім'ї або колек-
тиві проводяться профілактичні, гігієнічні заходи, які передбачають: регуляр-
не миття тіла - не менше 1 разу на 7-10 днів, зміну білизни в цей же термін 
або в міру забруднення з відповідним пранням, щоденне розчісування волос - 
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ся, систематичне очищення верхнього одягу, головних уборів, постелі, дотри-
мання чистоти. 

При виявленні вошей на будь-якому ступені розвитку (яйце, личинка, до-
росла воша) дезінсекцію проводять одночасно, знищуючи воші безпосередньо 
як на голові, тілі людини, так і на його білизні, одязі та інше (протягом 1 доби). 

Дезінсекцію завошивлених осіб проводять силами медперсоналу, що здій-
снює огляди, або спеціально виділеними для цієї мети особами.  

1. У медичних установах - медперсоналом цих установ. 
2. В організованих дитячих установах - медперсоналом цих установ. 
Забороняється відмовляти у госпіталізації з основного захворювання через 

педикульоз. 
Допускається проведення обробки завошивленого вдома після вичерпного 

інструктажу щодо застосування педикулоцидів, правил техніки безпеки та осо-
бистої гігієни з подальшим контролем якості обробки дезпідрозділами. 

Контроль якості дезобробки проводять дезпідрозділи санепідемстанцій або 
дезстанції до повної ліквідації вогнища. 

Особливу увагу слід звернути на осіб з "хронічних вогнищ" (неодноразова 
реєстрація педикульозу протягом року) та "тривалоактивних" вогнищ (протя-
гом місяця педикульоз не ліквідовано). 

Дезінсекційні заходи боротьби з вошами включають механічний, фізичний 
та хімічні методи боротьби. 

Механічний метод звільнення від вошей та їх яєць проводиться шляхом 
вичісування гребенем, обстригання або гоління. Волосся збирається на папір і 
спалюється. 

Перед вичісуванням волосся промивається теплим 5-10 % розчином столо-
вого оцту, голова зав'язується хусткою або рушником, експозиція ЗО хвилин -
1 година. Після цього полегшується вичісування яєць вошей. 

При хімічному методі боротьби використовуються такі засоби: 
1. 0,15 % водна емульсія карбофосу (витрата препарату на 1 особу становить 

10-50 мл; експозиція 20-30 хвилин). 
2. 20 % водно-мильна суспензія (емульсія) бензилбензоату (10-30 мл; експози 

ція 20-30 хвилин). 
3. 10 % водна мильно-гасова емульсія (10-50 мл; експозиція ЗО хвилин - 1 

година). 
4. 50 % водна мильно-сольвентова емульсія (30-50 мл; експозиція ЗО хвилин). 
5. Лосьйон "Ниттіфор" (Угорщина) 50-60 мл, експозиція 40 хв. 
6. Анти-ПІ (Польща), Імл; експозиція 5 хв. 
7. Препарат "Лонцид" (30-50 мл, експозиція ЗО хв). 

Крім того, пропонуються нові перспективні педикулоциди: локодин, педи-
кулін, педикрин, нітілон, опофос, перфолон та інші. 

При відсутності вищезгаданих засобів можна використовувати порошок пі-
ретруму (15 г при експозиції не менше 2-х годин). 

Після обробки педикулоцидами волосся промивають столовим оцтом, потім 
проводять вичісування яєць вошей. Із фізичних методів обробки використову-
ють чищення речей, обробку високою температурою (кип'ятіння, прогладжу-
вання або камерний спосіб обробки). 
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Завошивлену білизну кип'ятять у 2 % розчині кальцинованої соди протя-
гом 15 хвилин, прасують з обох боків, звертаючи особливу увагу на шви, збор-
ки, зморшки та інше. За епідпоказанням проводять камерну обробку постіль-
них речей згідно з відповідною інструкцією. Для обробки одягу застосовують 
переважно камерний спосіб. 

При необхідності повторну обробку роблять через 7-12 тижнів. При голов-
ному та платтяному педикульозі у вогнищах захворювань або в тих випадках, 
коли відсутні інші засоби, застосовують препарат бутадіон. При вживанні бута-
діону кров людини набуває токсичних властивостей, які зберігаються протягом 
14 днів. Бутадіон призначають: 

— дорослим після їжі по 0,15 г 4 рази на добу протягом 2 діб; 
— дітям до 4-х років застосування бутадіону заборонено; 
— дітям від 4 до 7 років бутадіон призначають по 0,05 г 3 рази на добу 

протягом 2 діб; 
— дітям від 8 до 10 років бутадіон призначають по 0,08 г 3 рази на добу 

протягом 2 діб; 
— дітям старше 11 років бутадіон призначають по ОД2 г 3 рази на добу 

протягом 2 діб. 
При виявленні завошивленості, окрім дезінсекції, проводять санітарну обробку 

людини, зміну натільної та постільної білизни, а також обробку контактних. 
Обробка педикулоцидами дітей до 5 років, вагітних жінок, матерів-годува-

льниць, людей з пошкодженою шкірою, тяжкохворих заборонена. У цих випа-
дках доцільно використовувати механічний засіб звільнення від вошей. 

IX. Перелік протипедикульозних засобів з вказівками щодо їх виготовлення і 
застосування 

1. Карбофос — застосовується у вигляді 0,15 % водної емульсії. Для виготовлення 
1л 0,15 % водної емульсії беруть 3 мл 50 % емульгуючого концентрату карбо 
фосу і розводять його в і л  води кімнатної температури. Препарат діє на всіх 
стадіях розвитку вошей. Застосовується виключно медичними працівниками. 

2. Бензилбензоат — застосовується у вигляді 20 % водно-мильної суспензії або 
20 % емульсії. Для виготовлення 100 мл 20 % водно-мильної суспензії бензил- 
бензоату беруть 2 мг мила (зеленого або господарського подрібненого), роз 
водять в 78 мл теплої води, потім додають 20 мл бенилбензоату, ретельно 
розмішують. Отриману суспензію наносять на волосся. Використовується ме 
дичними працівниками, через аптечну мережу реалізується за рецептами.  
Норма використання на 1 обробку 10-30 мл, експозиція — ЗО хвилин. 

3. Водна мильно-гасова емульсія — застосовується у вигляді 10 % емульсії. Для 
її виготовлення до 50 г рідкого мила (або твердого, попередньо розтоплено 
го на водяній бані) при постійному перемішуванні додається невеликими пор 
ціями 450 г гасу (можна хлорованого). Отриманий концентрат у кількості 100 г 
розчиняється в 900 мл теплої води. Норма використання на 1 обробку — 10- 
50 мл, експозиція — ЗО хв — 1 година. 

4. Мильно-сольвентова емульсія — використовується у вигляді 50 % емульсії, 
яка готується з рівних частин мильно-сольвентової пасти і води (50-60 %), 

531 



при змішуванні яких утворюється однорідна маса. Необхідно проводити по-
вторну обробку через 7-10 днів. Норма використання на 1 обробку 30-50 мл, 
експозиція — ЗО хвилин. 

5. Лосьйон "Ниттіфор"(Угорщина) — препарат фабричного виготовлення, нор 
ма використання на 1 обробку   30-50 мл, експозиція — ЗО хв. 

6. Лосьйон "Лонцид" — препарат фабричного виготовлення, норма викорис 
тання на 1 обробку 30-50 мл, експозиція — ЗО хв. 

Спосіб застосування усіх вищезгаданих препаратів полягає в наступному: 
на волосся наносять необхідну кількість препарату (залежно від густоти та 
довжини волосся), зав'язують голову поліетиленовою хусткою і рушником, ви-
тримують відповідний час, згідно з інструкцією, промивають проточною водою 
з милом або шампунем. Після цього на волосся наносять теплий 5-10 % столо-
вий оцет або оцтову кислоту, зав'язують поліетиленовою хусткою і рушником, 
витримують ЗО хвилин, полощуть у проточній воді, після чого вичісують гус-
тим гребенем загиблі воші та їх яйця — "гниди". 



Перелік і нормативи застосування засобів індивідуального захисту працівників 
закладів охорони здоров'я, що проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, 
надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, а також контактують 

з кров'ю та іншими біологічними матеріалами від ВІЛ-інфікованих осіб 
Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 

1. Заклади охорони здоров'я, медичний персонал яких проводить діагностичні 
дослідження на ВІЛ-інфекцію і надає медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і 
хворим на СНІД, а також контактує з кров'ю та іншими біологічними матері 
алами від ВІЛ-інфікованих осіб, повинні забезпечити працівників засобами 
індивідуального захисту залежно від профілю їх роботи.  

2. Під час маніпуляцій, які супроводжуються порушенням цілісності шкіри і 
слизових оболонок, розтину трупів, проведення лабораторних досліджень,  
оброблення інструментарію і білизни, прибирання приміщень тощо медичні 
працівники та технічний персонал повинні користуватися засобами індивіду 
ального захисту. 
Кількість цих засобів визначається, виходячи з такої добової норми на одно-
го працівника: хірургічний халат — 1, гумові (латексні) рукавички — з роз-
рахунку 1 пара на 3 год роботи, маски — б, шапочка — 1, непромокальний 
фартух — 1, нарукавники-2, окуляри — 1, захисний екран — 1. У 
спеціалізованих відділеннях, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим 
і хворим на СНІД, повинно бути по одному набору одноразового стерильного 
інструментарію на б хворих (на добу): для хірургії, для гінекології, для 
отоларингології, для взяття крові. 
Крім того, для консультантів і чергової зміни медичних працівників додатко-
во видається половина зазначеної кількості засобів індивідуального захисту 
та наборів інструментарію. 

3. Медичні працівники з травмами, ранами на руках, ексудативними уражен 
нями шкіри, які неможливо закрити пов'язкою, звільняються на період за  
хворювання від медичного обслуговування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 
і контакту з предметами догляду за ними. 

4. Усі маніпуляції з кров'ю і сироватками ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у 
лабораторіях повинні виконуватися за допомогою гумових груш, автоматич 
них піпеток, дозаторів. 

5. Для запобігання інфікуванню медичних працівників під час роботи з ВІЛ- 
інфікованим матеріалом у лікувально-профілактичних закладах, що нада 
ють медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, необхідно мати 
запас антивірусних препаратів для проведення екстреної профілактики ВІЛ- 
інфекції (тимазид, ретровір, криксиван) з розрахунку ЗО грамів на одного  
медичного працівника та аптечку для надання термінової медичної допомоги 
медичним працівникам і технічному персоналу. 

6. Лікувально-профілактичні заклади, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфі 
кованим і хворим на СНІД, повинні мати запас дезінфектантів у обсязі, пе  
редбаченому нормативними документами. 
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НАКАЗ № 223 від 03.06.1998 
"Про збір, збереження і здачу лома медичних виробів одноразового застосування з  

пластичних мас" 

Після використання вироби із пластичних мас підлягають негайній дезін -
фекції. Для цього їх необхідно повністю занурити в дезінфекційний розчин, 

попередньо пропустивши дезрозчин в кількості 5-10 мл через внутрішній канал 

(голки, системи), для усунення залишків крові, сироватки та інших рідин. Дез -
інфекція повинна проходити в маркованому посуді і зі щільно закритою криш-
кою протягом 1 год. 

Після закінчення дезінфекції вироби підлягають деформації (голки лама -
ються, системи розрізаються) і згідно з актами здаються особам, що відповіда -
ють наказом по лікувальній установі за збір, збереження та здачу від працьова-
них виробів з пластичних мас.  

Для дезінфекції придатні:  
- З % р-н хлораміну;  
- 0,5 5 р-н сульфохлорантину;  
- 0,5 % р-н хлорного вапна.  

Техніка забору матеріалу для бактеріологічних і серологічних досліджень при 

деяких інфекційних захворюваннях  
 

№ 
п/п 

Назва аналізу матеріалу Техніка забору 

1 2 3 
1 Гемокультура Посів крові, забраної з ліктьової вени, 

проводиться на 10-12 % жовчний бульйон або 
середовище Рапопорт 1:10, тобто, 10 мл крові 
засівається 100 мл бульйону, який зберігається і 
отримується в бактеріологічній лабораторії; на 1-
му тижні захворювання 10 мл крові, а кожного 
наступного збільшувати її кількість на 5 мл (15 
мл;20мл;25 мл) 

2 Серологічні реакції: а) реакція 
Відаля (черевний тиф А і В) може 
бути позитивною при будь-якому 
лихоманковому стані, у 
імунізованих та перехворілих в 
минулому на черевний тиф та 
паратиф А і В. Тому лише 
наростання титру антитіл при 
повторних обстеженнях 
підтверджує її специфічність 

Для виявлення специфічних антитіл з 8-9 дня 
захворювання. Діагностичний титр 1:400. Забір 
крові проводиться натще з вени 5-6 мл у 
стерильну пробірку, закривається корком 



Продовження таблиці 
 

1 2 3 
 б) реакція Провачека (висипний 

тиф) 
в) РНГА з О-, Н-, Vi-антигенами 

бактерій черевного тифу і 

паратифів А і В. РНГА (при 

висипному тифі) реакція непрямої 

гемаглютинації 

Для виявлення специфічних антитіл з 5-7 дня 

хвороби. Забір крові проводиться натще з вени 5-6 
мл у стерильну пробірку, (закривається корком), яка 

зберігається і отримується в баклабораторії СЕС. 

Діагностичний титр 1:160. Серологічні реакції 

проводяться в динаміці через 5-7 днів, 

враховується наростання титру антитіл 
Проводиться для виявлення специфічних антитіл з 

5-7 дня захворювання. Діагностичний титр з О- та 

Н-антигеном 1:2000, -, Vi-антигеном 1:40. 

Специфічні антитіла виявляються на 3-4 день 

захворювання. Діагностичний титр 1:1000. Техніка 

забору матеріалу і місце проведення серологічних 

реакцій, як і при виконанні реакцій Відаля та 

Провачека 

3 Кров на стерильність Забір крові проводиться з дотриманням правил 

асептики. Два медпрацівники: один обробляє 

шкіру над веною 70 % спиртом, пунктує вену, 

набирає 10-20 мл крові. Другий над вогнем 

спиртівки відкриває корок флакона, підставляє 

флакон з середовищем (скошений агар 150 мл) під 

струмінь крові зі шприца без голки, обпалює 

горловину і корок флакона, закриває його. 
4 Кров на лептоспіроз Забір крові проводиться натще не раніше 6-го дня 

хвороби у стерильну пробірку з корком в кількості 5 
мл. Заповнюється спеціальне направлення. При 

спалаху лептоспірозу діагностичним є виявлення 

антитіл у титрі 1:100, достовірнішим вважається 

наростання титру в 4 рази і більше протягом 

хвороби 
5 Маркери гепатитів, СНІД Забір крові проводиться натще в кількості 5 мл з 

ліктьової вени. Забір проводять маніпуляційні 

медсестри відділів стаціонару і поліклініки. 

Сироватка в контейнері доставляється у 

вірусологічну лабораторію. На СНІД 

заповнюється спеціальне направлення, з 

вказанням коду. В направленні на маркери 

гепатитів обов'язково вказується місце роботи 
6 Кров на ентеровіруси, ротавіруси, 

грип, парагрип, поліомієліт 
Забір крові проводиться натще з вени 5-7 мл у 

стерильну пробірку з корком, яка зберігається і 

отримується з баклабораторії СЕС. Разом з 

аналізами на СНІД і маркерами гепатиту 

відправляється у вірусологічну лабораторію. До 

відправки пробірка з кров'ю зберігається в 

холодильнику 
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 
7 РПГА (реакція пасивної 

гемаглютинації") 
Для визначення титру антитіл до дифтерії і правця 

(визначення ефективності щеплення). Кров беруть 

з вени 1-2 мл у стерильну пробірку і відправляють 

централізовано в бактеріологічну лабораторію 
8 Реакція імунолейкозу Метою проведення реакції є визначення ступеня 

чутливості до кожного прищеплюваного антигену 

(дифтерійного, правцевого) 
9 Малярійний плазмодій Кров береться з пальця в клінічній лабораторії 

поліклініки 
10 Сеча на стерильність Береться середня порція вільно виділеної сечі 3-5 

мл в стерильну пробірку, після ретельного туалету 

зовнішніх статевих органів. Доставляється в 

бактеріологічну лабораторію СЕС протягом 

години. 
11 Кал на кишкову групу (дизентерія, 

сальмонельоз) 
Пробірки для забору матеріалу (з металічною 

петлею) доставляються з баклабораторії СЕС і 

знаходяться в приймальному відділенні лікарні, 

КІЗі поліклініки 
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