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Предмет: Медсестринство в сімейній медицині                               

Спеціальність: Сестринська справа 

 

Лекція № 4 

 

Тема: Діагностично-лікувальна робота на дільниці,  

участь сімейної медсестри в її проведенні 

 

План 

 

1. Кашель: визначення, характер, причини, захворювання. 

2. Задишка: визначення, види, причини,захворювання. 

3. Біль у грудній клітці: причини,захворювання. 

4. Кровохаркання і легенева кровотеча: визначення, причини,захворювання. 

5. Біль голови: причини. 

6. Закрепи: основні причини. 

7. Набряки: причини, захворювання. 

 

Найчастіші причини звертання пацієнта до сімейного лікаря: 

- кашель; 

- задишка; 

- біль у грудній клітці; 

- кровохаркання і легенева кровотеча; 

- біль голови;  

- закрепи; 

- набряки. 

Кашель – це складний рефлекторний акт, який виникає за наявності в дихальних шляхах 

сторонніх тіл, які потрапляють у них із зовнішнього середовища (дрібні кістки, насіння, 

кусочки їжі, монети), або утворюється внаслідок запальних чи інших патологічних процесів 

(харкотиння, гній, кров, слиз). Кашель може бути постійним або періодичним. Постійний 

кашель вказує на хронічний бронхіт або ж тривалий застій крові в легенях. 

Періодичний кашель спостерігається: 

- в осіб, чутливих до холоду, 

- рано-вранці у курців та алкоголіків, 

- у хворих на емфізему легень, 

- у хворих з кавернами у легенях або бронхоектазами. 

Якщо сильний кашель триває довго, то у хворого настає розширення шийних вен, 

набубнявіння і ціаноз обличчя та шиї. При цьому може бути короткочасна втрата свідомості 

– симптом бетолепсії. 

Кашель виникає внаслідок 

- запального, 

- механічного, 

- хімічного, 

- термічного подразнень кашльових рецепторів, які розташовані в гортані, трахеї, 

бронхах, на листках плеври. 

Сухий кашель – не супроводжується виділенням харкотиння. 

Вологий кашель – при наявності харкотиння. 

Харкотиння може бути: 

1. слизистим, 

2. серозним, 

3. гнійним,  

4. геморагічним,  
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5. серозно-гнійним. 

Гострий бронхіт – гостре запалення бронхів, проявляється сильним кашлем, та іншими 

симптомами. Кашель може бути сухим або вологим. Вологий з виділенням слизистого 

мокротиння або слизисто-гнійним. При обструкції бронхів – при фізичному навантаженні – 

нападоподібний кашель. 

Хронічний бронхіт – запальне захворювання  слизової оболонки бронхів, яке 

супроводжується кашлем з виділенням слизисто-гнійного мокротиння не менше 3 місяців 

упродовж 2 років. Хронічний бронхіт буває: необструктивний і обструктивний. 

Необструктивний – характеризується кашлем з виділенням слизисто-гнійного 

мокротиння (переважно зранку). 

Обструктивний – кашель турбує багато років, спочатку вранці, згодом упродовж всього 

дня з виділенням невеликої кількості мокротиння, задишка. Поступово кашель стає 

виснажливим, нападоподібним, особливо надсадний вранці. 

Гостра пневмонія – захворювання, одним із симптомів являється кашель: спочатку сухий, 

а через 1-2 доби з кровянистим (іржавим) мокротинням. 

Бронхіальна астма – кашель виникає при нападі бронхіальної астми з виділенням 

невеликої кількості мокротиння. 

Туберкульоз – спочатку покашлювання, кашель з виділенням незначної кількості 

мокротиння, згодом кашлюкоподібний бітональний кашель при туберкульозному 

бронхоаденіті, вогнищевий туберкульоз: з виділенням мокротиння в якому виявляють 

мікобактерії туберкульозу. 

При патології серцево-судинної системи. 

Причиною кашлю є застій крові в легеневих судинах при лівошлуночковій недостатності 

або мітральному стенозі: з’являються при фізичному навантаженні або вночі в 

горизонтальному положенні хворого. Напади кашлю повторюються кілька разів на ніч, 

заставляючи хворого сідати, опускати ноги. 

При серцевій недостатності кашель виникає разом з задишкою і посилюється при 

наростанні застою в малому крузі кровообігу. 

Лікування: серцеві глікозиди та сечогінні препарати. 

При нападі стенокардії і набряку легень –  виснажливий кашель. 

Сухий болючий кашель, що виникає на висоті вдоху – при плевриті, або плевропневмонії. 

Раптове виділення з кашлем великої кількості гнійної, зловонної мокроти – прорив 

абсцеса легені в бронх. Напади сухого кашлю  спостерігається при тиску пухлини 

середостіння, аневризматично розширеної аорти на трахею. Часто виснажливий сухий 

кашель є першим симптомом пухлини дихальних шляхів: гортані, трахеї, бронхів. 

Задишка – це зміна частоти, глибини та ритму дихання. 

1. Інспіраторна – затруднений вдих. 

2. Експіраторна – утруднений видих. 

3. Змішана. 

Задишка, яка перебігає у формі нападів, називається астмою (бронхіальною, серцевою). 

Затруднене дихання може розвиватись при: 

- гострих звуженнях верхніх дихальних шляхів, гортані, трахеї, викликаних набряком 

слизової оболонки з різким її набуханням; 

- попаданням сторонього тіла; 

- здавлення пухлиною чи запальним інфільтратом. 

В таких випадках задишка нерідко поєднується з сухим гавкаючим кашлем, зміненим 

голосом. 

Невідкладна допомога часто включає екстрену трахеостомію, тому хворий повинен 

бути терміново проконсультований отоларингологом (ЛОР). Напади експіраторної задишки, 

ядухи – основний симптом бронхіальної астми. В основі нападу ядухи при БА є спазм мілких 

бронхів і набухання слизової оболонки, що затруднює рух повітря. Характерний затруднений 

подовжений видих з множинними свистячими музичними хрипами, що чути на відстані. 
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Тяжкі часті напади БА зазвичай призводять до розвитку емфіземи легень, яка є в різній 

ступені виражена майже у всіх хворих БА.  

Інспіраторна задишка спостерігається при виникненні перешкод для повітря у верхніх 

дихальних шляхах:  

- стенозуючий ларинготрахеїт; 

- пухлина трахеї, або гортані; 

- потрапляння сторонніх тіл. 

При сильному звуженні трахеї вдих супроводжується шумом – це стридорозне дихання. 

Експіраторна задишка при:  БА, бронхообструктивному синдромі, коли виходу повітря з 

легень перешкоджає спазм дрібних бронхів, їх обструкція. 

Задишка змішаного типу при емфіземі легень: утруднений вдих – бо грудна клітка і без 

цього перебуває в стані максимального вдиху, утруднений видих – внаслідок втрати 

еластичності альвеол. 

Біль у грудній клітці. 

Може бути спричинений патологічними процесами у власне грудній клітці: 

- міжреберна невралгія; 

- запалення міжреберних нервів, м’язів; 

- періостити; 

- остеомієліти; 

- переломи ребер, грудини. 

В органах дихання - при ураженні плеври (скільки бронхи та легенева тканина  не мають 

чутливих нервів). 

У серці та аорті: перекардити; стенокардія; інфаркт міокарда. 

Крім цього, біль у грудину може іррадіювати з хребта – остеохондроз, органів черевної 

порожнини (гострий холецистит). 

Найважливіший симптом інфаркту міокарда – гострий, сильний стискаючий, 

здавлюючий, роздираючий, пекучий біль за грудиною або зліва від грудини. Характерна 

іррадіація болю в ліву лопатку чи обидві лопатки, спину, ліву руку чи обидві руки, шию. 

Зазвичай біль при інфаркті нестерпний, невиносний, нерідко супроводжується страхом    

смерті. Для зменшення такого болю – наркотичні анальгетики. 

Короткочасний гострий стискаючий біль за грудиною, чи зліва від неї, що з’являється у 

вигляді нападів – основний симптом стенокардії. Біль виникає при фізичному навантаженні, 

ходьбі, підйомі по сходах – стенокардія напруги. Прогресування хвороби веде до появи болю 

в спокої – стенокардія спокою. 

При захворюванні легень біль в грудній клітці зазвичай характеризується чітким зв’язком 

з диханням. Дихальні рухи, особливо глибокий вдих і кашель, ведуть до посилення болю, що 

обумовлена подразненням плеври. При цьому хворі шкодують ушкоджений бік: дихання 

стає неглибоким, ушкоджена сторона відстає. При невралгії – болісність м’язів уздовж 

міжребрових нервів. Для м’язового болю характерна його поява при рухах рук, нахилі 

голови в сторону. 

Кровохаркання і легенева кровотеча 

Кровохарканням називається поява крові в мокротинні. Може виникати при: 

- туберкульозі легень; 

- бронхоектатичній хворобі; 

- абсцесі; 

- раку легень; 

- тромбоемболії легеневої артерії; 

- пневмонії; 

- бронхіті. 

При легеневій кровотечі під час кашлю виділяється змішане з мокротинням кров, яке має 

яскраво-червоне забарвлення, піниста, рН-лужна. При цьому може спостерігатися  ядуха, 

клекіт за грудиною. 
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Кровохаркання спостерігається при захворюваннях легень, що супроводжуються 

розпадом легеневої тканини з залученням в зону розпаду легеневих судин, порушенням 

цілості судинної стінки. Величина кровотечі залежить від калібру пошкодженої судини. 

Однією з основних причин кровохаркання залишається туберкульоз. Іноді кровохаркання є 

першим примітним для хворого симптомом туберкульозу. Зазвичай легеневі кровотечі при 

туберкульозі не бувають великими і загрозливими для життя, однак, треба завжди пам’ятати 

про можливість смертельної кровотечі. 

Кровохаркання  при бронхоектазах і абсцесах невелике, але часто повторюється, 

особливо в періоди загострення хронічного нагноювального процесу,+ багаторічний кашель 

з великою кількістю мокротиння, + симптоми «барабанні палички», «годинникові скельця». 

Слизова мокрота з домішками крові або виділення з кашлем чистої крові нерідко 

відмічається в гострому періоді пневмонії (особливо вірусної, грипозної). В цих випадках  

кровохаркання супроводжується ознобом, болем в грудях при диханні. 

Кровохаркання– частий симптом раку легень. Домішки крові в мокротинні – нагадує 

малинове желе, надсадний кашель і кровохаркання – єдині ранні  симптоми раку легень. 

Кровохаркання може бути при захворюванні серця і застої в малому колі кровообігу, 

особливо при мітральному стенозі. При цьому, кровохаркання буває яскраво-червоного 

забарвлення, не дуже велике, після чого зменшується задишка і покращується самопочуття 

хворих. Вияснити причину  кровохаркання допомагає  зовнішній вигляд хворого 

мітральнимпороком, анамнез про ревматизм чи порок серця, об’єктивні дані.  Призначають 

певні серцеві і сечогінні препарати, введення строфантину в/в значно  покращують 

самопочуття хворого. 

Невідкладна допомога: 

1. Надати підвищеного, напівпідвищеного положення хворому. Заспокоїти хворого. 

2. В/в кальцію хлорид 10% - 10 мл. або вікасол 0,3 % - 5мл. 

3. Одночасно дають  реr os: Кальцію хлорид 10%- 10мл , вікасол 0,015,  аскорутін 

4. Обов’язкова госпіталізація. 

Біль голови може бути симптомом різних гострих захворювань нервової системи і 

внутрішніх органів. Велике значеняя має опитування хворого. 

Виясняємо:  

- біль постійний чи нападоподібний; 

- локалізацію: лобна, потилична, скронева, півголови. 

- іррадіацію болю; 

- характер болю: стискаючий, розпираючий, стріляючий, колючий, пекучий і т. д. 

- чи були раніше подібні болі, яка тривалість нападу; 

- які фактори сприяють появі болю або посилюють больові відчуття: 

 рух очних яблук; 

 кашель; 

 фізичне напруження. 

Важливе діагностичне значення мають супутні симптоми: головний біль з підвищенням 

температури тіла, ознобом, загальною слабкістю, напруженням, болями в руках і ногах 

спостерігаються при гострих інфекціях – грип, кір, скарлатина. 

При гіпертонічному кризі – давлячий або пульсуючий характер головного болю з 

локалізацією в ділянці потилиці або тім’я. При цьому підвищується артеріальний тиск, 

гіперемія обличчя, пульс напружений. 

Скарги на : головокружіння; шум в голові; нудоту; «мушки перед очима». 

При гіпотонічному кризі головний біль супроводжується: відчуттям загальної слабкості; 

сонливістю; потемнінням в очах; непритомним станом, артиріальний тиск знижується. 

Гострий головний біль з нудотою, блювотою, головокружінням, руховим збудженням, в 

тяжких випадках з втратою свідомості, епілептичними судомами, - характерний для гострого 

порушення мозкового кровообігу по типу субарахноїдального крововиливу. 
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Сильний головний біль розпираючого характеру, в поєднанні з уповільненням серцевої 

діяльності, блювотою та менінгіальними симптомами, швидко розвивається при: 

- менінгітах; 

- арахноїдитах; 

- абсцесах голоного мозку. 

В цих випадках болі, пов’язані з підвищенням внутрішньочерепного тиску, посилюється 

при кашлі, чханні, фізичній напрузі, рухах голови, перкусії черепа. 

При гострих запальних захворюваннях додаткових пазухах носа біль локалізується у 

відповідних ділянках, посилюється при надавлюванні на пазуху, супроводжується 

підвищенням температури тіла, гнійними виділеннями з носа ( при гайморитах). Фронтит – у 

вертикальному положенні. 

Гнійні запалення середнього вухавикликає головний біль стріляючого характеру в 

поєднанні з гострим болем у вусі, болючістю при перкусії по соскоподібному відростку, 

зниження слуху. 

Хворі з гострою  коронарною недостатністю нерідко скаржаться на головний біль 

стискаючого характеру, що є наслідком гострої недостатності мозкового кровообігу. При 

глаукомі головний біль поєднується з болями в очах, зниженням гостроти зору. 

Медична допомога хворому з тяжким нападом головного болю залежить від характеру 

захворювання. При підозрі на менінгіт, арахноенцефаліт, абсцес головного мозку – термінова 

госпіталізація в неврологічне відділення. При гіпертонічному кризі – препарати які 

знижують артеріальний тиск і розширюють судини. При зниженні тонуса судин – кофеїн, 

кордіамін. Обстеження лікарем хворого з головними болями обов’язкове і бажано в умовах 

стаціонару. 

Закрепи є органічні (пухлини, рубці, спайковий процес) і функціональні  ( розвиваються 

в ході неврогенних розладів, гіпотиреозу, цукрового, нецукровог діабету, інфекцій). 

Обстипаційний синдром – порушення випорожнення кишок протягом більше 48 годин. 

Залежно від етіології закрепи поділяють на: 

- аліментарні; 

- неврогенні; 

- гіподинамічні; 

- запальні – ентероколіти; 

- проктогенні; 

- механічні; 

- медикаментозні. 

Набряки 

Загальні набряки – скупчення рідини в підшкірній клітковині. Частіше виникають на 

обличчі, ногах, у поперековій ділянці, на передній черевній стінці. Набрякова рідина 

скупчується в порожнині перикарда, плевральній та черевній порожнинах. У тяжких 

випадках спостерігається анасарка. 

При захворюваннях серця набряки – наслідок порушення скорочувальної функції 

міокарда і один з проявів серцевої недостатності (правошлуночкової). Переповненням вен 

великого кругу кровообігу кров’ю з підвищенням гідростатичного капілярного тиску, 

затримкою Na та води в тканинах. Набряки у хворих з захворюваннями серця у відповідності 

з законом тяжіння зазвичай розташовується на нижніх частинах тіла – на ногах, передній 

черевній стінці, попереку. У лежачих хворих набряки на крижах, спині. Зазвичай набряки 

відмічаються разом з ціанозом, однак з’являються пізніше і свідчать про більш тяжку 

недостатність. Периферичні набряки у хворих з захворюванням серця завжди поєднуються із 

збільшенням печінки. Розповсюдженість набряку слугує одним з показників ступеню 

декомпенсації. Значні набряки нерідко поєднуються з водянкою порожнин: в черевній 

порожнині – асцит; в плевральній – гідроторакс. Приєднання цих набряків з водянкою 

порожнин, ціанозом, задишкою, вимушеним сидячим положенням робить характерний 
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вигляд тяжкохворого з декомпенсацією серцевої діяльності. Призначають серцеві глікозиди, 

сечогінні, дієту з обмеженні солі.  

Набряки при гострих запальних захворюваннях нирок – гломерулонефритах– нерідко 

починаються з обличчя, захвачуючи тулуб, кінцівки. Набряки можуть розвиватись гостро. 

Шкіра при ниркових набряках бліда. Походження ниркових набряків пов’язано з 

зменшенням вмісту білків, особливо його альбумінових фракцій, в плазмі крові. 

Ниркові набряки нерідко поєднуються зі скаргами хворих на головний біль, гостру 

артеріальну гіпертонію, олігурію, гематурію – сеча у вигляді м’ясних помиїв. Набряки також 

супроводжують кахексію різного походження, ракове виснаження, аліментарну дистрофію 

від недоїдання. Причиною розвитку набряків при цьому є значне зниження рівня білків в 

плазмі крові (гіпопротеїнемія). Ці набряки мають м’яку, тістувату консистенцію, шкіра над 

ними витончена, прозора. 

Набряки, обумовлені порушенням відтоку крові при тромбозах вен, здавленні їх  

запальними чи пухлинними інфільтратами, являються місцевими і в залежності від 

локалізації процесу захоплюють праву або ліву руку або ногу. Такий односторонній набряк, 

що веде до значного збільшення об’єму кінцівки, нерідко поєднується з болями та іншими 

признаками запалення, жаром, почервоніння шкіри. Таких хворих оглядає хірург і 

рекомендована госпіталізація. 
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