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3.4. Дієта №15, №7 або №10 (відповідно до переважаючого ураження). 

3.5. При болях в суглобах - зручна м’яка постіль, підкладання подушки, 

зігрівальний компрес. 

3.6. При гіпертермії - значне пиття, фізичні методи охолодження, зміна білизни. 

3.7. Виключення провокаційних факторів (інсоляції, інфекції, вакцинації, стресів 

тощо). 

4. Виконання лікарських призначень: 

4.1. Медикаментозне лікування: 

- ГКС: преднізолон, метилпреднізолон, тріамцинолону, ацетонід, дексаметазон; 

- імуносупресанти: циклофосфамід, азатіоприн, циклоспорин, мофетилу 

мікофеналат, метотрексат, хлорбутин; 

- амінохінолінові препарати (при переважному ураженні шкіри та суглобів): 

хлорохіну фосфат, гідроксихлорохін; 

- нестероїдні протизапальні препарати: натрія диклофенак, індометацин, 

німесулід, напроксон, целебоксиб, мелоксикам; 

- антикоагулянти та антиагреганти: натрія гепарин, гепарибене-Са, кальція 

надропарин, фраксіпарин, дипіридамол, пентоксифілін. 

4.2. Плазмаферез, лімфоцитоферез, імуносорбція, гемосорбція. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Переконання пацієнта та його оточення в необхідності дотримуватись 

розпорядку дня з достатнім сном, уникнення інсоляції, інфекцій. 

Переохолоджень, операцій. 

6.1. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду. 

6.2. Психологічна підтримка пацієнта: попередження його про хронічну природу 

хвороби, необхідність диспансерного спостереження, періодичного лікування, 

можливість соціальної реабілітації. 

V етап медсестринського процесу - Оцінка результатів медсестринських 

втручань та їх корекція 

- покращення загального стану та самопочуття пацієнта; 

- виявлення можливих ускладнень з відповідною корекцією медсестринських 

втручань 

Прогноз 

- останніми роками прогноз значно поліпшився у зв’язку з проведенням 

комплексного лікування хвороби; 

- при ранньому виявленні захворювання і адекватному систематичному лікуванні 

вдається досягти ремісії в 90 % пацієнтів і продовжити тривалість їх життя; 

- вагітність і пологи можуть несприятливо вплинути на перебіг хвороби; 

- однак при неактивному процесі та відсутності в анамнезі й клінічній картині 

даних про ураження нирок вагітність дозволена; 

- вагітна повинна перебувати під постійним «Д» контролем; 

- у 38 - 45 % пацієнтів на СЧВ виникають ускладнення вагітності - викидні, 

передчасні пологи, а в 50 % - смерть плода. 

Профілактика: 
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- своєчасне виявлення осіб із групи ризику, оздоровлення, підвищення активності 

їх імунної системи; - рання діагностика захворювання; - зменшення впливу 

факторів, що сприяють розвитку СЧВ; - для того, щоб запобігти прогресуванню 

хвороби - диспансерне спостереження, постійне проводять своєчасну, адекватну, 

комплексну терапію СЧВ; - оберігання від дії фізичних, хімічних факторів; - 

регламентований режим праці та відпочинку; - пацієнтам забороняється 

перебувати на сонці у відкритому одязі; -протипоказані ФЗТ процедури, УФ 

опромінення, уведення вакцин і сироваток тощо. 

 

Системна склеродермія 
Системна склеродермія – це прогресуюче полісиндромне аутоімунне 

захворювання з характерним ураженням шкіри, опорно-рухового апарату, 

внутрішніх органів та розвитком поширеного синдрому Рейно. 

Термін «склеродермія» стосується групи захворювань, при яких запальні процеси, 

стовщення та ущільнення шкіри виникають внаслідок надмірного відкладення в 

ній колагену та інших білкових сполук. 

Розрізняють системну та локалізовану склеродермію. При локалізованій 

склеродермії відбувається асиметричне стовщення та ущільнення шкіри, без ознак 

ураження внутрішніх органів. Захворювання розпочинається зазвичай у віці 30-50 

років. 

Етіологія: 

- стать Ж : Ч = 7 : 1; - хімічні, аліментарні, медикаментозні фактори; - віруси; - 

бактерії; - переохолодження; - вібрація; - травми; - стреси; - вагітність; - 

алергізація; - клімакс; - дія іонізуючої радіації; - спадковість; - нейроендокринні 

порушення; - інтоксикація. 

Класифікація: 

За клінічними формами: 

1. Дифузна склеродермія (генералізоване ураження шкіри та вісцеропатії). 

2. Лімітована склеродермія (ураження шкіри обличчя та кистей). 

3. Перехресний синдром: системна склеродермія + дерматоміозит, системна 

склеродермія + ревматоїдний артрит та ін. 

За стадіями хвороби: 

- І - початкова; - ІІ - генералізації; - ІІІ - термінальна. 

Характер перебігу: 

- гострий; - підгострий; - хронічний. 

Ступінь активності: 

- 0 - (відсутня); - І - (мінімальний); - ІІ - (помірний); - ІІІ - (високий). 

За клініко-морфологічними змінами органів і систем: 

1. Шкіра та периферичні судини: - щільний набряк; - індурація; - атрофія; 

- гіперпігментація; - телеангіектазії; - виразкові ураження; - синдром Рейно. 

2. Опорно-руховий апарат (артралгії, поліартрит, контрактури, поліміозит, 

кальциноз, остеоліз кінцівок, а в тяжких випадках середніх фаланг пальців рук, 

рідше ніг). 

3. Серце (інтерстиціальний міокардит, кардіосклероз, вади серця, перикардит). 
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4. Легені (інтерстиціальна пневмонія, пневмосклероз, плеврит). 

5. Травна система (езофагіт, дуоденіт, коліт, синдром порушення всмоктування). 

6. Нирки (склеродермічна ниркова криза, гостра або хронічна нефропатія). 

7. Нервова система (поліневрит, нейропсихічні розлади, вегетативні розлади). 

8. Ендокринна система (гіпотиреоз, хронічна наднирникова недостатність тощо). 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу - Медсестринське обстеження 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги: 

 загальна слабість; - схуднення; - біль та деформація суглобів; - біль в мязах; 

- м'язева слабість; - затерпання (оніміння) верхніх і нижніх кінцівок; - порушення 

ковтання (дисфагія);- симптоматика, пов’язана з ураженням внутрішніх органів. 

В). Анамнестичні дані: 

- початок хвороби повільний (рідше гострий); - наявність чинників ризику; 

- починаючись з одного симптому, хвороба стає генералізованою, 

багатосиндромною. 

С. Об'єктивно: 

основна ознака захворювання – ураження шкіри: 

- втрачає еластичність і ущільнюється шкіра обличчя, шиї, грудей, передпліч, 

кистей, живота, спини; - змінюється її забарвлення, з`являються ділянки 

депігментації або гіперпігментації; - добре видно підшкірні судини; - шкіру 

обличчя важко взяти в складку; - вираз обличчя стає подібним до маски; -

 характерна форма рота: губи тонкі, зібрані в складки, які не розгладжуються і 

скеровані до ротової щілини; 

- розвивається склеродермічна кисть («пташина лапа») - шкіра кистей блискуча і 

стовщена, пальці часто зігнуті, рухомість їх обмежена, сила м`язів послаблена; 

- відбувається вкорочення пальців; 

- ураження дрібних судин: (розвиваються – трофічні виразки, гангрена пальців, 

крововиливи, вазомоторні порушення); 

- синдром Рейно (зазвичай уражаються верхні кінцівки): - збліднення пальців 

кисті; - відчуття затерпання кінцівок; - повзання мурашок; іноді вплоть до сухої 

гангрени 

- ураження суглобів: - суглоби кистей, променево-зап`ясткові, ліктьові, плечові 

суглоби; - відмічається больовий синдром; - ранкова скутість; - стійкі згинальні 

контрактури; 

- зміни в м`язах: - атрофія та зменшення маси м’язової тканини, з`являються 

болісні ущільнення; 

- уражається травний тракт, органи дихання, серцево-судинна система, 

нирки (дивитися в розділі - класифікація). 

Діагностика: 

- виявлення специфічних для СС антицентромірних, антитопоізомеразних, 

антифібриллярних, антинуклеарних та інших антитіл; - прискорення ШОЕ; - 



 

226 
 

лейкоцитоз; - поява С-реактивного білка; - підвищення рівня фібриногену; біопсія 

шкіри; - застосовують капіляроскопію. 

ІІ етап медсестринського процесу - 

Медсестринська діагностика 

Наявні проблеми: - загальна слабість; - схуднення; - біль та деформація суглобів; 

- біль в мязах; - м'язева слабість; - затерпання (оніміння) верхніх і нижніх 

кінцівок; - порушення ковтання (дисфагія); - симптоматика, пов’язана з 

ураженням внутрішніх органів тощо. 

Потенційні проблеми: - можливість виникнення склеродермічної ниркової 

кризи, пневмоній тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - загальна слабість; - схуднення; - біль та 

деформація суглобів; - біль в мязах; - м'язева слабість; - затерпання (оніміння) 

верхніх і нижніх кінцівок; - порушення ковтання (дисфагія); - симптоматика, 

пов’язана з ураженням внутрішніх органів, що підтверджується скаргами пацієнта 

та об'єктивними даними. 

ІІІ етап медсестринського процесу - 

Планування медсестринських втручань 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнтів до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Психологічна підтримка пацієнта, навчання його та оточення само- та 

взаємодогляду. 

ІV етап медсестринського процесу - 

Реалізація плану медсестринських втручань 

1.1. Підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК, БАК, ІДК. 

1.2. Підготовка пацієнта та взяття сечі на ЗАС, БАС. 

2.1. Підготовка пацієнта до R- обстеження суглобів, травного каналу, органів 

грудної клітки. 

2.2. Підготовка пацієнта до шкірно-м'язевої біопсії. 

3.1. Створення зручних умов для пацієнта. Режим - залежно від тяжкості 

ураження. 

3.2. Постійний контроль за самопочуттям та об'єктивним станом пацієнта: 

вимірювання t0тіла, АТ, визначення РS, підрахунок ЧДР. 

3.3. Допомога в дотриманні особистої гігієни. 

3.4. Допомога в дотриманні пацієнтом дієти № 15 (якщо нема протипоказів), при 

їх наявності - відповідно № 7, № 10. Їжа, збагачена вітамінами. 

3.5. При порушенні ковтання - їжа напіврідка, малими порціями. 

3.6. При болях в м'язах, онімінні - допомога при пересуванні. 

4. Виконання призначень лікаря: 

4.1.Консервативне лікування: 

4.1.1. Медикаментозне: 
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- антифіброзні: Д-пеніциламін, колхіцин, димексид, лідаза; 

- антикоагулянти: натрія гепарин, гепарин-бене- Са, кальція надропарин, 

варфарин, синкумар; 

- дезагреганти: ацетилсаліцилова кислота, дипіридамол; 

- антагоністи кальцію: вазапростан, реополіглюкін, пентоксифілін, солкосерил, 

пірикарбат, кальція добезилат, нікотинова кислота та її препарати; 

- НПЗП: - ібупрофен, натрія диклофенак, напроксен, німесулід, мелоксикам, 

целекоксиб; 

- амінохінолінові похідні; 

- ГКС: преднізолон, метилпреднізолон; 

- цитостатики: циклофосфамід, азатіоприи, метотрексат. 

4.1.2. Плазмаферез, гемосорбція. 

4.1.3. Фізіопроцедури (електрофорез, фонофорез, ронідаза, лазер, локальна 

акупунктура, аплікації парафіну, озокериту на суглоби і шкіру, бальнеотерапія).  

4.1.4. ГБО, ЛФК, масаж. 

4.1.5. Санаторно-курортне лікування 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Бесіда з оточенням про надання психологічної підтримки пацієнтові, 

активізування його внутрішніх сил на одужання. 

7. Навчання оточуючих елементам догляду за пацієнтом. 

8. Забезпечення повного обслуговування пацієнта при потребі. 

9. При хронічному перебігу - наполягання на постійній ЛФК, трудотерапії (ліпка з 

теплого парафіну, плетіння, випилювання). 

V етап медсестринського процесу - Оцінка результатів медсестринських 

втручань та їх корекція 

- покращення загального стану та самопочуття пацієнта; 

- виявлення можливих ускладнень з відповідною корекцією медсестринських 

втручань. 

Прогноз 

Системна склеродермія є хронічним захворюванням з повільно прогресуючим 

перебігом, що призводить до інвалідизації 70-90 % пацієнтів. 

Іноді можлива ремісія. Несприятливий прогноз мають пацієнти - чоловіки 

старших вікових груп. У частини пацієнтів захворювання має швидко 

прогресуючий перебіг з ураженням багатьох органів і систем і закінчується 

смертю. Показники загального 5-річного виживання пацієнтів на СС коливаються 

в межах 48-73 %. 

Профілактика: 

- попередження дії факторів ризику: переохолодження, травматизації, вібрації, 

надмірної інсоляції тощо; 

- своєчасне виявлення осіб з групи ризику та їх оздоровлення; 

- підвищення їх імунної системи; 

- рання діагностика захворювання; 

- своєчасна, адекватна, раціональна комплексна терапія; 

- постійне диспансерне спостереження; 
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- пацієнти повинні бути звільнені від тяжкої фізичної праці, впливу вібрації, 

переохолодження, температурних коливань, контакту з хімічними агентами. 

 

АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Алергі́я (грец. αλλος — інший і εργον — дія) — змінена чутливість організму 

тварин і людини до чужорідних речовин (здебільшого білкової природи), що 

вводяться повторно. Речовини, які викликають алергію (т. з. алергени), 

здебільшого мають білкову природу (тваринні та рослинні білки, білкові 

речовини мікроорганізмів). 

Термін «алергія» (грецькою «аllоs» - змінений + «еrgon» - реакція) вперше 

застосував австрійський педіатр Клеменс фон Перке 1906 році. 

Алергійна реакція – полісиндромний прояв цієї спотвореної імунної реакції 

організму, що супроводиться ушкодженням власних тканин. 

Наявність ушкодження ще не означає наявності захворювання. Тому поряд з 

визначенням алергії необхідно виокремлювати поняття алергійних та 

аутоалергійних хвороб. 

Алергійні хвороби – це група захворювань, в основі розвитку яких лежить 

ушкодження, спричинене імунною реакцію на екзогенні алергени. 

Аутоалергійні хвороби – це група захворювань, в основі розвитку яких лежить 

ушкодження, спричинене імунною реакцією на антигени власних тканин 

організму. 

До останніх відносять, наприклад, ядро клітини, мітохондіральні антитіла, 

антигени ендотелію капілярів ниркових тощо. 

Етіологія: 

Алергени 

Екзоалергени Ендоалергени (аутоалергени) 

(потрапляють в організм ззовні) (алергени утворюються в самому  

організмі) 

Алергени неінфекційного Алергени інфекційного 

походження походження 

(домашній пил, частки епідермісу, (бактерії, віруси, грибки та 

лупа, шерсть тварин, пташине продукти їх життєдіяльності) 

пір’я, луска риби, пилок токсини мікроорганізмів, вакцини,  

рослин, риба, пшениця, бобові, томати, інші інфекційні збудники) 

мед, шоколад, цитрусові, лісові ягоди,  

промислові відходи) 

Лікарським алергеном може бути практично будь-який лікарський препарат. У 

зв’язку з великими поширенням антибіотиків саме вони, особливо група 

пеніциліну, найбільш часто викликають алергічні реакції. 

Побутові алергени: домашній пил з килимів, одягу, постільної білизни; 

епідермальні алергени – волосся, лупа, вовна тварин. 

Рачок Дафнія який використовують як сухий корм для акваріумних рибок. В 

останні роки збільшилась кількість алергічних реакцій на пральні порошки. 
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Побутові алергени частіше всього викликаютъ алергічні захворювання дихальних 

шляхів (бронхіальна астма, алергічний риніт). 

Алергічні захворювання виникають при потраплянні в організм 

пилку деяких рослин -пилкові алергени. 

Харчовими алергенами можутъ бути будь-які відомі продукти. Частіше це 

молоко, яйця, риба, помідори, цитрусові, шоколад, полуниця, раки, тощо. При 

потраплянні в організм алергенів через ШКТ виникае харчова алергія. Вона може 

розвинутись дуже швидко. Звичайно харчова алергія виникає на 

фоні порушень функції ШКТ. 

Розвиток хімічної промисловості призвів до значного збілъшення кількості 

різноманітних речовин - промислових алергенів, з якими доводиться стикатися 

людям. Це призвело до виникнення різних за характером алергічних реакцій, 

головним чином шкіри - алергічних дерматитів. 

Особливу групу алергенів складають фізичні фактори - тепло, холод, УФО, 

механічна дія. Вважаютъ, що в цих випадках, внаслідок дії фізичних факторів, в 

організмі утворюються певні речовини, які і стають алергенами. 

Тяжкі алергічні реакції можутъ розвинутися після укусів ос, бджіл, павуків, 

клопів. 

Класифікація алергійних реакцій 

Реакція негайного типу Реакція сповільненого типу 

(розвивається упродовж 15-20 хв.) (розвивається через 1-2 доби) 

У розвитку будь-якої алергійної реакції виділяють 3 стадії: 

1. Імунологічна, яка охоплює всі зміни в імунній системі від моменту 

потрапляння алергену (антигену) в організм, утворення антитіл і (або) 

сенсибілізованих лімфоцитів до з`єднання їх з алергеном (антигеном) - таким, що 

персистує або потрапляє в організм повторно. 

Сенсибілізація – це імунологічно опосередковане підвищення чутливості 

організму до антигенів (алергенів) екзогенного чи ендогенного походження. 

2. Патохімічна, сутність якої полягає в утворенні біологічно активних медіаторів 

алергії. 

3. Патофізіологічна (стадія клінічних проявів), яка проявляється клінічно 

патогеннимвпливом медіаторів на клітини, органи та тканини організму. 

Виділяють певні типи імунних реакцій, які ушкоджують тканини, та їх типові 

клінічні моделі(див таб. №1). 

Таб. №1 

Типи імунних реакцій 

Типи реакції гіперчутливості Типові клінічні форми 

І. Алергійна реакція негайного 

типу. 

Реагіновий тип ушкодження 

тканин 

Анафілактичний шок (на введення пеніциліну, 

сироватки), кропив`янка, сінна гарячка, 

бронхіальна астма, атопічний дерматит 

ІІ. Цитотоксичні чи цитолітичні 

реакції. 

Цитотоксичний тип 

Посттрансфузійні реакції, резус-не-сумісність, 

аутоімунна гемолітична анемія, реакція на 

медикаменти 
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ушкодження тканин 

Тип Артюса 

ІІІ. Підвищена чутливість 

напівсповіль-неного типу. 

Ушкодження імунними 

комплексами 

Сироваткова хвороба, системний червоний 

вовчак, ревматоїдний артрит, екзогенний 

алергійний альвеоліт, ідіопатичний фіброзивний 

альвеоліт, місцеві некрози, деструкції 

ІV. Алергійна реакція 

сповільненого типу. 

Деякі варіанти інфекційно-алергійної 

бронхіальної астми, риніту, лепра, туберкульоз, 

сифіліс, захворювання нервової системи, 

контактний дерматит 

 

Кропив’янка 
Кропив’янка – алергічне захворювання або черз гіперчутливість, яке 

характеризується швидким розповсюдженням висипання на шкірі (папул, пустул) 

із сильними свербежем, що являють собою набряк обмеженої ділянки шкіри. 

Етіологія: 

Дія алергену: - харчовий (цитрусові, яйця, полуниця, суниця, морква, шоколад, 

соки, ананаси тощо); - медикаментозний (сироватки, АБ, анальгетики тощо); - 

інсектний (від укусу комах); - трансфузійний; - фізичний (дерматографізм, 

холодовий, тепловий, вібраційний, холінергічний, сонячний, від механічного 

стиснення, аквагенний); - побутовий (хімічний); - ідіопатичний; - психогенний; - 

вторинний (на тлі інфекційних хвороб, пухлин, ендокринних порушень, 

системних захворювань сполучної). 

Класифікація: 

За типом алергічної реакції: - алергічний; - неалергічний. 

За клінічним перебігом (тривалістю): - гостра кропив`янка (менше 6 тижнів); 

- хронічна рецидивна кропив`янка (триває понад 6 тижнів, має рецидивний 

перебіг); 

- хронічна персистивна кропив`янка (постійно мають місце висипання). 

За фазою: - загострення; - ремісія. 

За характерам висипки: - пігментна кропив'янка; - плямиста зі слабо вираженим 

набряком; - кільцеподібна; - фігурна - через злиття елементів утворюються 

дивовижні фігури; - папульозна; - бульозна (з утворенням пухирів). 

За ступенем тяжкості: - легкий; - середньої тяжкості; - тяжкий. 

За поширеністю: - локальна; - генаралізована. 

Ускладнення: - ларингоспазм; - приєднання бактеріальної та вірусної інфекцій. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу - Медсестринське обстеження 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги: 

- висипка, яка нагадує ужалення кропивою або укуси комах, з наступним 

утворенням пухиря; - сильний свербіж; - загальна слабкість; - підвищення t0 тіла; 
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- головний біль; - нудота; - блювання. 

В). Анамнестичні дані: 

- гостра кропив'янка частіше є у дитячому віці, хронічна - у жінок середнього 

віку; 

- початок раптовий, несподіваний; - хронічна форма триває 20-30 років, має 

хвилеподібний перебіг, причиною її частіше є бактеріальні токсини з осередку 

(вогнища) інфекції; сприяють: обтяжена спадковість, часті трансфузії крові і 

препаратів крові, захворювання травного каналу, печінки, перенесені інфекції. 

С). Об’єктивно: 

- гострий період: характеризується висипом - пухирь (гострий набряк 

сосочкового шару дерми) - швидко з’являються, швидко зникають, не залишаючи 

слідів, зберігаються від декількох годин до доби; - пухирі мають схильність до 

зливання з утворенням елементів різної форми з нерівними чіткими краями; - 

інтенсивний свербіж різних ділянок тіла; - загальна слабість; - гарячка. 

- хронічна форма: якщо загальна тривалість хвороби перевищує 5-6 тиж. 

ІІ етап медсестринського процесу - 

Медсестринська діагностика 

Наявні проблеми: - висипка, яка нагадує ужалення кропивою або укуси комах, з 

наступним утворенням пухиря; - сильний свербіж; - загальна слабкість; - 

підвищення t0 тіла; - головний біль; -нудота; - блювання. 

Потенційні проблеми: - можливість розвитку хронічної форми тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - висипка, яка нагадує ужалення кропивою 

або укуси комах, з наступним утворенням пухиря; - сильний свербіж; - загальна 

слабкість; - підвищення t0 тіла; - головний біль; нудота, що підтверджується 

скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап медсестринського процесу - 

Планування медсестринських втручань 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнтів до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Психологічна підтримка пацієнта, навчання його та оточення само- та 

взаємодогля ду. 

ІV етап медсестринського процесу - Реалізація плану медсестринських 

втручань 

1.1. Підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК, БАК, ІДК, визначення групи 

крові та резус-фактору, RW, антитіл до ВІЛ. 

1.2. Підготовка пацієнта та взяття сечі для ЗАС. 

1.3. Підготовка пацієнта та взяття калу для бактеріологічного дослідження, копро-

овоцистоскопії. 

1.4. Підготовка пацієнта та взяття мазків зі слизової оболонки ротоглотки для 

бактеріологічного дослідження. 
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1.5. Підготовка пацієнта та взяття дуоденального вмісту для бактеріологічного 

дослідження. 

2.1. Підготовка пацієнта та проведення шкірних тестів з атопічними алергенами 

(приктести, скарифікаційний) і внутрішньошкірних тестів з інфекційними 

алергенами. 

2.2. Підготовка пацієнта та проведення тестів для різних варіантів кропив’янки: 

- демографічне подразнення шкіри шпателем; 

- кропив’янка від тиску; 

- хода протягом 20 хвилин з вантажем на плечі 6-7 кг; 

- сонячна, світлове, ультрафіолетове опромінення; 

- холінергічний ацетилхоліновий шкірний тест; 

- приймання гарячої ванни (420С); 

- холодова - накладання шматочка льоду на шкіру передпліччя; 

- виконання фізичних вправ на холоді; 

- аквагенна - прикладання водного компресу на 30 хв; 

- вібраційна - прикладання лабораторного вібратора на 4 хвилини; 

- аутоімунна - введення аутосироватки; 

- справжня - алергічні тести in vitro та in vivo з екзоалергенами. 

3.1. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження: ЕКГ, ЕГДФС 

за показанням для верифікації алергена: дуоденальне зондування з наступним 

посівом порцій В і С, R-графія органів грудної клітки і приносових пазух, УЗД 

органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору, 

щитоподібної залози, колоноскопії, ректороманоскопії. 

3.2. Забезпечення консультацій: алерголога, при потребі гінеколога, дерматолога, 

гастроентеролога, ревматолога, отоларинголога, інфекціоніста, ендокринолога, 

клінічного імунолога та інших фахівців. 

3.3. Створення пацієнтові зручних умов. Режим палатний. 

3.4. Елімінаційні заходи: усунення контакту з домашнім пилом, пилковими 

алергенами, медикаментами та іншими причинами алергії. 

4.1 Дієта з виключенням харчових алергенів. Періодичне голодування під 

контролем лікаря (голодування на 3-5 діб з прийманням води до 1,5 л на добу). 

4.2. Повторні очисні клізми або активоване вугілля всередину. 

4.4. Вологі охолоджувальні пов’язки (з чаєм, ромашкою, подорожником, слабим 

розчином оцту. 

4.5. При свербіжу – гарячий душ, обтирання шкіри напівспиртовим розчином, 

столовим оцтом, розбавленим удвічі водою, свіжим лимонним соком, ванни з 

кропивою чи чередою. 

4.6. Теплі ванни з кропивою, відваром кори дуба, ромашкою, чередою тощо. 

5. Виконання призначень лікаря: 

5.1. Антигістамінні препарати 1-го покоління парентерально: тавегіл або 

супрастин 5-7 днів на фізрозчині. 

5.2. Якщо це неефективно - ГКС: дексаметазон, преднізолон 2-3 дні. 

5.3. За показаннями дезінтоксикація: неогемодез 3-4 введення. 

5.4. Антигістамінні препарати 2-го покоління: кларетин, ефолін, зиртек. 
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5.5. Антигістамінні препарати 3-го покоління: телфаст, еріус. 

5.6. Мембраностабілізаційні препарати: задитен 3 місяці. 

5.7. Фізіотерапія: 

- при загостренні: інгаляції з ГКС; ультразвук на приносові пазухи, 

паравертебрально; фонофорез з ГКС; ендоназальний електрофорез з дімедролом; 

- у фазі ремісії: електрофорез гістаміну, кальцію на комірцеві зону; інгаляції 

лужних мінеральних вод; лікувальні ванни; лазерне лікування; ароматичні та 

медикаментозні купелі. 

6. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

7. Навчання пацієнта та його оточуючих: 

- виявлення та усунення алергенів; 

- раціональному харчуванню; 

- необхідності постійного диспансерного спостереження алерголога. 

V етап медсестринського процесу - Оцінка результатів медсестринських 

втручань та їх корекція 

- покращення загального стану та самопочуття пацієнта; 

- виявлення можливих ускладнень з відповідною корекцією медсестринських 

втручань. 

Профілактика: 

- вилучення з харчування продуктів - «винуватців» алергії, а при медикаментозній 

кропив`янці - препарати, що спричинюють алергійну реакцію; 

- суворе призначення медикаментів за життєвими показаннями; 

- уникати захаращення житлових приміщень; 

- замінити вовняний одяг - на бавовняний; 

- двічі на тиждень проводити вологе прибирання; 

- в квартирі не утримувати домашніх тварин, птахів і розводити квіти. 

 

Набряк Квінке 
(ангіоневротичний набряк, гігантська кропив’янка) 

Набряк Квінке - одна із форм кропив’янки з поширенням процесу на глибокі 

відділи шкіри та підшкірної клітковини. 

Однак у 15-20% випадків набряк Квінке спостерігається без кропив`янки. 

Етіологія: 

Безпосередні причини: - дія алергену (харчових, пилкових, лікарських, укуси 

комах, бактерії, пральні порошки, косметичні засоби); - обтяжена спадковість; - 

ідіопатичний (невідомого походження). 

Спирятливі чинники: - клімакс; - вагітність; - переохолодження; - гельмінтози; - 

менструальний цикл; - порушення функції щитоподібної залози тощо. 

Класифікація: 

За типом реакції: - алергічний; - неалергічний. 

За поширеністю: - локалізований; - генералізований. 

За тяжкістю: легка; - середньої тяжкості; - тяжка. 

Ускладнення: набряк гортані. 

Медсестринський процес: 
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І етап медсестринського процесу - Медсестринське обстеження 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги: 

Ураження шкіри та слизових оболонок: - поява локального набряку шкіри та 

слизової оболонки ротової порожнини; - висипка; - порушення дихання. 

Ураження ССС: - серцебиття. 

Ураження ТС: - нудота; - блювання їжею або жовчю; - локальний гострий біль, 

який переходить в розлитий по всьому животу; - здуття живота; - пронос. 

Ураження НС: - різкі головні болі; - блювання; - іноді судоми; - запаморочення. 

Ураження сечовидільної системи: - болі при сечовипусканні; - затримка сечі; - 

набряк статевих органів. 

В). Анамнестичні дані: 

- хворіють особи обох статей з однаковою частотою в будь-якому віці; - початок 

раптовий; -дія алергену провокуючого чинника. 

С). Об’єктивно: 

- ураження шкіри та слизових оболонок: - набряк має вигляд великого, блідого 

щільного несверблячого інфільтрату, при натисканні на який не залишається 

ямки; 

- локалізація: на губах, язику, м’якому піднебінні, мигдаликах, гортані, повіках; 

- при локалізації набряку в гортані (може наступити смерть від асфіксії) - 

охриплість голосу; - надсадний кашель, «гавкаючий кашель»; - інспіраторна 

задишка, а далі інспіраторно-експіраторна; - дихання шумне; - обличчя 

ціанотичне, відтак бліде; 

- на шкірі уртикарна висипка (у 45% пацієнтів); 

- ураження ССС: - приступ пароксизмальної тахікардії, екстрасистолія4 

- ураження слизових оболонок ТС: - болючість при пальпації; - метеоризм; - 

посилена перистальтика кишок; - позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга; - 

профузний пронос; 

- ураження НС: - ригідність потиличних м’язів; 

- ураження сечовидільної системи: - ознаки циститу; - набряк зовнішніх статевих 

органів. 

ІІ етап медсестринського процесу - 

Медсестринська діагностика 

Наявні проблеми: - порушення дихання; - серцебиття; - нудота; - блювання; - 

болі в животі; - головні болі; - запаморочення; - болі при сечовипусканні; - 

затримка сечі тощо. 

Потенційні проблеми: - можливість розвитку асфіксії тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - порушення дихання; - серцебиття; - 

нудота; - блювання; - болі в животі; - головні болі; - запаморочення; - болі при 

сечовипусканні; - затримка сечі, що підтверджується скаргами пацієнта та 

об'єктивними даними. 

ІІІ етап медсестринського процесу - 
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Планування медсестринських втручань 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнтів до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточення само- та взаємодогляду. 

ІV етап медсестринського процесу - Реалізація плану медсестринських 

втручань 

1.1 Підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК, БАК, ІДК, RW, ВІЛ антитіла, 

визначення групи крові та резус-фактору. 

1.2. Підготовка пацієнта та взяття сечі для ЗАС. 

1.3. Підготовка пацієнта та взяття калу для ЗА. 

1.4. Підготовка пацієнта та проведення шкірних тестів з атопічними та 

грибковими алергенами (прик-тести, скарифікаційний). 

1.5. Підготовка пацієнта та проведення тестів: холодового, теплового, з джгутом. 

2.1. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження: ЕКГ, R-графії 

органів грудної клітки, ЕГДФС, ФБС, ФКС. 

3.1. Створення зручних умов пацієнтові. Режим палатний, у тяжких випадках 

госпіталізація в реанімаційне відділення. Усунення контакту з алергенами. 

3.2. Забезпечення пацієнтові умов та допомога йому у здійсненні гігієнічних 

заходів. 

3.3. Дієта стіл № 15 з виключенням можливих харчових алергенів: білків, яєць, 

молока, пшениці, риби, горіхів, томатів, шоколаду, бананів, цитрусових. Перехід 

на гіпоалергенну або елімінаційну дієту. 

3.4. Контроль за загальним станом та самопочуттям пацієнта: вимірювання t° тіла, 

АТ, підрахунок РS, ЧДР. 

3.5. Місцево: накладання холодного компресу на ділянку набряку для зменшення 

свербіжу. 

3.6. Забезпечення фізичного спокою, припіднятого положення в ліжку. Допомога 

при пересуванні. 

3.7. Догляд за пацієнтом при блюванні. 

3.8. При болях внизу живота - тепла грілка. 

3.9. Стимуляція сечовипускання. 

4. Виконання призначень лікаря: 

4.1. Антигістамінні препарати 1-го покоління дорослим і дітям старше 6 років: 

дімедрол, супрастин, тавегіл. 

4.2. Далі перехід на інші антигістамінні, у тому числі і 2-го покоління: 

- ералін (7 днів), лоратадин, терфенадин, зиртек, еріус. 

4.3. Альтернативні препарати: доксепін, циметидин, ранітидин. У тяжких 

випадках, резистентних до лікування, ГКС в/в: преднізолон, дексаметазон. 

4.4. При розвитку набряку гортані: 

- оксигенація; 
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- інтубація (у тяжких випадках); 

- адреналін 0,3 мл 0,1% розчину п/ш і місцево у вигляді аерозолю; 

- ГКС: преднізолон; 

- нормалізація кислотно-основного стану; 

- підтримка гемодинаміки; 

- симптоматичне лікування (сечогінні, бронхолітики). 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Надання пацієнтові та його оточуючим рекомендацій: - змінити спосіб життя: 

протипоказані заняття, у тому числі трудова діяльність, пов'язані з небезпекою 

травматизації, фізичними навантаженнями, механічним тиском; 

- консультація та спостереження у алерголога, виявлення алергену; 

- спосіб життя з уникненням дії алергену або алергенів. 

V етап медсестринського процесу - Оцінка результатів медсестринських 

втручань та їх корекція 

- покращення загального стану та самопочуття пацієнта; 

- виявлення можливих ускладнень з відповідною корекцією медсестринських 

втручань. 

Анафілактичний шок 
Анафілактичний шок (анафілаксія) - вид алергічної реакції негайного типу, 

який виникає при повторному введенні в організм будь-якого алергену лікарських 

засобів, вакцин або сироваток, рентгеноконтрастних речовин, харчових продуктів, 

укусів комах). У сенсибілізованих хворих доза і спосіб введення не мають 

значення. 

Частота анафілактичного шоку збільшується з року в рік, особливо на 

антибіотики. 

Етіологія: 

Причинні чинники: 

- медикаментозний; - інсектний (оси, бджоли); - харчовий; - хімічний; - алергічні 

хвороби; - в результаті проведення внутрішньошкірних і провокаційних проб; - 

під час діагностики алергії; - під час проведення специфічної алерговакцинації. 

Класифікація: 

За типом алергічної реакції: 

- алергічний; - неалергічний. 

За провідним клінічним синдромом: 

- гемодинамічний; - асфіксійний; - церебральний; - абдомінальний; -

 кардіогенний. 

За ступенем тяжкості: 

І; II; III; IV. 

За перебігом: 

- гострий злоякісний; - доброякісний; - затяжний; - рецидивуючий; - абортивний. 

За ускладненнями: 

- алергічний міокардит; - гострий гломерулонефрит; - гостра ниркова 

недостатність; токсико-алергічний гепатит; - аутоімунні хвороби (системний 
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червоний вовчак, вузликовий поліартрит); - гемолітична анемія; - агранулоцитоз; -

тромбоцитопенія; 

- ураження ЦНС та ПНС (менінгоенцефаліт, арахноїдит, поліневрит); - смерть, яка 

наступає внаслідок гострої ССН (судинного колапсу, порушення мікроциркуляції, 

стеноз і тромбоз); асфіксії та ангіоневротичного набряку гортані; тяжкого 

бронхоспазму, обтурації бронхів, тромбозу судин і крововиливі у життєво важливі 

органи. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу - Медсестринське обстеження 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги: 

- відчуття холодок; - поколювання шкіри, яке переходить у свербіж, особливо 

долонь і підошв, слизових оболонок носа, ротової порожнини, очей, вух, статевих 

органів; 

- чихання і водянисті виділення з носа; - утруднене дихання; - відчуття стиснення 

в грудях; - кашель; - далі з’являється висипка на шкірі, її набряк та почервоніння; 

- відчуття жару; - набряк язика; - затруднення ковтання; - різка загальна слабкість; 

- біль голови; - запаморочення; - погіршення зору; - шум в голові і вухах; - 

оніміння пальців і язика, губ; - судоми; - кров’янисті виділення з піхви; - біль 

внизу живота, в м’язах, суглобах, попереку; - нудота блювання, пронос; - 

мимовільне сечовипускання і дефекація; - відчуття страху. 

В). Анамнестичні дані: 

- вік будь-який, стать значення не має; - початок шоку від кількох секунд до 2 

год.; 

- одразу можуть бути ознаки шоку, або передують провісники: свербіж і висипка 

на шкірі, відчуття жару і печії, закладеність носа, спастичний кашель, лоскотання 

в горлі тощо; - обов’язково перенесені атопічні хвороби; - обтяжена алергічними 

хворобами спадковість. 

С). Об’єктивно: 

- шкіра бліда або гіперемована, набрякла, волога від поту, з висипкою; - ціаноз 

губ або акроціаноз; - зіниці розширені, не реагують на світло; - t0 тіла знижена; - 

збудження змінюється апатією і втратою свідомості; - набряк і гіперемія слизової 

оболонки ротової порожнини, губ, язика, мигдаликів; - піна біля рота; - утруднене 

дихання; судоми; 

ССС: РS-ниткоподібний, аритмічний, тахікардія або брадикардія; - АТ різко 

знижений; в тяжких випадках РS і АТ не визначаються; 

дихальна система: - задишка; - дихання шумне аритмічне; - при набряку гортані -

дихання свистяче стридорозне; 

травна система: - ознаки «гострого живота»; - метеоризм; - кишкові кровотечі; 

- мимовільні дефекація, пронос; - жовтяниця; 

- нервова система: - психомоторне збудження або апатія; - втрата свідомості; 
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- клонічні та тонічні судоми; - епілептичний статус з наступною зупинкою 

дихання і серця; - ригідність потиличних м’язів; 

- сечовидільна система: - зниження діурезу; - ніктурія. 

ІІ етап медсестринського процесу - 

Медсестринська діагностика 

Наявні проблеми: - відчуття холоду; - поколювання шкіри, яке переходить у 

свербіж, особливо долонь і підошв, слизових оболонок носа, ротової порожнини, 

очей,вух, статевих органів; - чихання і водянисті виділення з носа; - утруднене 

дихання; - відчуття стиснення в грудях; - кашель; - далі з’являється висипка на 

шкірі, її набряк та почервоніння; - відчуття жару; - набряк язика; - забруднення 

ковтання; - різка загальна слабкість; -біль голови; - запаморочення; - погіршення 

зору; - шум в голові і вухах; - оніміння пальців і язика, губ; - судоми; - кров’янисті 

виділення з піхви; - біль внизу живота,в м’язах, суглобах, попереку; - нудота 

блювання, пронос; - мимовільне сечовипускання і дефекація; - відчуття страху. 

Потенційні проблеми: - можливість розвитку колапсу, тяжкого бронхоспазму, 

обтурації бронхів, асфіксії тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - відчуття холодок; - поколювання шкіри, 

яке переходить у свербіж, особливо долонь і підошв, слизових оболонок носа, 

ротової порожнини, очей,вух, статевих органів; - чихання і водянисті виділення з 

носа; - утруднене дихання; - відчуття стиснення в грудях; - кашель; - далі 

з’являється висипка на шкірі, її набряк та почервоніння; - відчуття жару; - набряк 

язика; - забруднення ковтання; - різка загальна слабкість; -біль голови; - 

запаморочення; - погіршення зору; - шум в голові і вухах; - оніміння пальців і 

язика, губ; - судоми; - кров’янисті виділення з піхви; - біль внизу живота,в м’язах, 

суглобах, попереку; - нудота блювання, пронос; - мимовільне сечовипускання і 

дефекація; - відчуття страху, що підтверджується скаргами пацієнта та 

об'єктивними даними. 

ІІІ етап медсестринського процесу - 

Планування медсестринських втручань 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнтів до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та його оточуючих правилам поведінки і способу життя. 

ІV етап медсестринського процесу - Реалізація плану медсестринських 

втручань 

1.1. Підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК, БАК, ІДК. 

1.2. Підготовка пацієнта та взяття сечі для ЗАС. 

2.1. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження: ЕКГ, R-графії 

органів грудної клітки. 

2.2. Підготовка пацієнта до інших методів обстеження, показаних при ураженні 

тих чи інших органів і систем. 
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3.1. Пацієнт поміщається в палату інтенсивної терапії. Йому надається 

горизонтальне положення, зафіксовується язик. 

3.2. Припинення введення можливого медикаменту-алергену. 

3.3. Накладення джгута вище місця введення ліків, щоб сповільнити їх 

всмоктування. 

3.4. Контроль пульсу, АТ. 

4. Виконання призначень лікаря: 

4.1. Обколювання місця укусу або ін'єкції 0,1% розчином адреналіну (0,3-0,5 мл) з 

4-5 мл ізотонічного розчину повторно через 20-30 хвилин.. 

4.2. На місце укусу або ін'єкції покласти шматочок льоду. 

4.3. В разі реакції, яка загрожує життю: в/в адреналін або норадреналін 0,5 мл 

(ендотрахеально, внутрішньокістково) 0,1% розчину в 5 мл 40% розчину глюкози 

або мезатон. 

4.4. Проведення венепункції або венесекції з наступним введенням препаратів: 

- дафамін, глюкагон; при відсутності ефекту ізопротеренол під контролем 

діяльності серця; 

- ГКС: гідрокортизон, преднізолон (струминно) дексаметазон; 

- при АТ вище 90 мм рт.ст. - антигістамінні: тавегіл, дімедрол кожні 6 год. 

протягом 72 год.; 

- плазмозамінні препарати в/в краплинно або струминно. 

4.5. При бронхообструктивному синдромі - еуфілін 10 мл 2 % розчин в/в на 

фізрозчині; циметадин. 

4.6. Оксигенація. 

4.7. Якщо шок розвинувся на пеніцилін -1 млн ОД пеніцилінази в/м. 

4.8. Корекція кислотно-лужного стану. 

4.9. Лікування гострої дихальної недостатності: переведення на ШВЛ і 

переведення пацієнта в реанімацію. 

4.10. При набряку гортані - адреналін інгаляційно. 

4.11. При судомах - протисудомні засоби. 

4.12. Симптоматичне лікування. 

4.13. При набряковому синдромі - лазикс в/в. 

4.14. При тахікардії - корглікон в/в. 

5. Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та його оточуючих правилам поведінки при появі алергічних 

проявів, раціональному харчуванню та способу життя. 

V етап медсестринського процесу - Оцінка результатів медсестринських 

втручань та їх корекція 

- повне видужання або відновлення; 

- виявлення можливих ускладнень з відповідною корекцією медсестринських 

втручань. 

Профілактика: 

- уникнення вживання ліків, які викликають реакцію, а також таких, що мають 

перехресні антигенні детермінанти, наприклад, пеніцилін з цефалоспоринами і 

карбапенемами, новокаїном і сульфаніламідами; 
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- не призначення небезпечних щодо анафілаксії препаратів (АБ, сульфаніламідів 

тощо); 

- пацієнт має бути біля маніпуляційного кабінету протягом 30 хв. після введення 

препарату; 

- заборона самолікування, пропаганда необхідних знань серед населення; 

- пацієнти, які реагують на укуси комах, не повинні відвідувати місця з високою 

імовірністю контакту з ними, ходити босоніж, без головного убору, носити 

яскравий одяг; 

- уникнення засобів з різким запахом (лаки, фарби, парфуми); 

- пацієнт має мати при собі документ, який засвідчує діагноз, шприц з 

адреналіном, антишоковий набір з письмовою інструкцією щодо лікування 

анафілактичного шоку; 

- в разі гіперчутливості пацієнта до латексу, при потребі застосовувати гумові 

рукавички, системи для в/в вливань та інший інструментарій без цієї речовини. 

 

ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ КРОВІ 

Основні симптоми захворювань системи крові: 

 загальна слабкість; - швидка втомлюваність; - запаморочення; - зниження 

працездатності; - м`язова слабкість; - кровоточивість ясен; - носові кровотечі; 

- блідість шкіри; - зміни на поверхні язика (лаковий, географічний); крововиливи 

в шкіру (петехії, синячки, гематоми); - системне збільшення лімфатичних вузлів 

(переферичних, черевної та грудної порожнин), печінки, селезінки; - підвищення 

темпетатури тіла (від субфебрильної до гектичної); - профузне потіння; - 

прогресуюча втрата маси тіла. 

Основні синдроми захворювання системи крові: 

 анемічний (блідість шкіри та видимих слизових оболонок, запаморочення, 

швидка стомлюваність, зменшення вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів у 

периферичній крові); 

 геморагічний (петехіально-синячкові висипи на шкірі, кровоточивість ясен, 

носові, маткові, ниркові кровотечі); 

 лімфопроліферативний (системне збільшення лімфатичних вузлів - 

периферичних, грудної та черевної порожнин, гепато- та спленомегалія); 

 осалгічний (біль у кістках); 

 остеопоротичний (переломи трубчастих кісток, ребер, попереково-

крижового відділу хребта); 

 синдром вторинного імунодефіциту за Т- та В-клітинним типом (інфекційні 

ускладнення, вірусні та мікотичні ураження, активація умовно патогенної 

мікрофлори). 

 

Анемія 
Анемії - група захворювань, які характеризуються зменшенням концентрації 

гемоглобіну в одиниці об'єму крові, у більшості випадків в поєднанні зі 

зменшенням і кількості еритроцитів, у зв'язку з чим розвивається кисневе 

голодування тканин. 
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Класифікації: 

І. За походженням: 

- постгеморагічні: - гостра; - хронічна. 

- внаслідок порушення кровотворення: - залізодефіцитна; - В12-дефіцитна; - 

фолієводефіцитна; - гіпо - і апластична; - порушення синтезу гемоглобіну; - 

полідефіцитна (дефіцит білка, мікроелементів, вітамінів). 

- внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітичні): - спадкова; - набута. 

ІІ. За кольоровим показником: 

- нормохромна (КП 0,85-0,99); - гіперхромна (КП1,0-1,2); - гіпохромна (КП< 0,8) 

ІІІ. За величиною еритроцитів: 

- нормоцитарна (d Ер -7-8 мкм); - мікроцитарна (d Ер > 7 мкм); - макроцитарна 

(d Ер > 8-9 мкм); - мегалоцитарна (d Ер > 12 мкм) 

ІY. За регенераторною здатністю: 

- норморегенераторна; - гіперрегенераторна; - гіпорегенераторна; - 

арегенераторна. 

Постгеморагічна анемія 

Постгеморагічна анемія - розвивається внаслідок швидкої значної крововтрати 

або тривалих, постійних незначних крововтрат. 

Етіологія: 

 деструктивні ураження органів і тканин ерозіями, виразками; 

 руйнування судинної стінки внаслідок травм, поранення, хірургічних 

втручань, пухлиною; 

-варикозне розширення вен стравоходу, шлунка, гемостазопатії; 

- носова, легенева, шлункова, кишкова, маткова кровотечі; 

- глистяні інвазії. 

Класифікації: 

1. Гостра постгеморагічна анемія. 

2. Хронічна постгеморагічна анемія. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

при гострій постгеморагічній анемії: 

 різка загальна слабість; - озноб; - порушення зору; - втрата свідомості; - 

запаморочення; 

 шум у вухах; - задишка; - серцебиття; - спрага; - тяжкість в ділянці серця. 

при хронічній постгеморагічній анемії: 

 загальна слабість; - зниження працездатності; - сонливість; - зниження 

м’язової сили; 

 симптоми, пов'язані з ураженням конкретних причинних органів; - задишка. 

Б. Анамнестичні дані: 

- дія етіологічного фактору; - початок гострий або поступовий. 
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С. Об’єктивні методи обстеження: 

при гострій крововтраті: 

 температура тіла - 36°С; - РS > 90 уд. за хв., слабкого наповнення, 

аритмічний; 

 гіпотензія – колапс; світло-голубий відтінок склер; зіниці розширені. 

при хронічній крововтраті: 

 одутлуватість обличчя; - пастозність гомілок; - блідість шкірних покривів та 

слизових оболонок; - тургор шкіри знижений; - наявність кровотечі; - симптоми, в 

залежності від ураження тих чи інших органів (гематурія, кровохаркання, 

шлункова, кишкова кровотечі) та інші. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

Наявні проблеми: - задишка; - загальна слабість; - запаморочення; - спрага; - 

кровотеча тощо. 

Потенційні проблеми: - можливість розвитку колапсу тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - задишка; - загальна слабість; - 

запаморочення; -спрага; - кровотеча, що підтверджується скаргами пацієнта та 

об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем 

4. Виконання лікарських призначень 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємо-допомоги 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

 підготовка пацієнта та взяття крові на ЗАК, визначення рівня заліза 

сироватки, залізо-зв’язувальної здатності сироватки; 

 підготовка пацієнта та взяття сечі для ЗАС; 

 підготовка пацієнта та взяття калу на приховану кров; 

 підготовка пацієнта до інструментальних досліджень: різних видів 

ендоскопії, ЕКГ; 

 створення для пацієнта комфортних умов : фізичного та психічного спокою; 

 постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок пульсу, ЧДР, визначення добового 

діурезу; 

 контроль за дотриманням режиму (ліжковий); 

 контроль за діурезом та водним балансом; 

 заходи для зупинки гострої кровотечі: туга пов'язка, накладання джгута, 

холод на ділянку кровотечі; 

 контроль та допомога в дотриманні пацієнтом дієти (продукти, збагачені 

залізом). 

Дієтотерапія включає продукти: печінку, м'ясо (телятину), біб, петрушку, горох, 

шпинат, курагу, чорнослив, родзинки, рис, хліб, яблука, мед. Обмеження чаю. 



 

243 
 

 забезпечення особистої гігієни пацієнта; 

 при головокружінні - допомога пацієнтові в самообслуговуванні, 

пересуванні; 

 змочування губ і язика водою. 

1. виконання лікарських призначень: 

 лікування основного захворювання; 

 при гострій крововтраті: зупинка кровотечі, свіжозаморожена або суха 

плазма, епсілон-амінокапронова кислота, сольові розчини (ізотонічний розчин 

натрія хлориду, поліглюкін, глюкоза); 

 препарати заліза (ферацерон, ферковен, ектофер, ферокаль, ферум-

лек), білкові препарати, аскорбінова кислота, препарати печінки (камполон, 

сірепар), вікасол, аскорутин, гемостимулін; 

 вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

 навчання пацієнта само-, а його оточення взаємодогляду; 

 навчання оточення наданню психологічної підтримки пацієнтові, активізації 

внутрішніх сил на одужання. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Перебіг: 

 хронічний, а якщо дефіцит заліза в організмі зростає – прогресуючий. 

Профілактика: 

- своєчасне та якісне лікування первинних захворювань; - уникнення крововтрати 

гострої та хронічної; - повноцінне харчування з достатнім вмістом заліза, інших 

мікроелементів, вітамінів. 

 

Залізодефіцитна анемія 
Залізодефіцитна анемія - захворювання, суть якого полягає у недостатності 

заліза всироватці крові, кістковому мозку і депо, внаслідок чого порушується 

утворення гемоглобіну, а надалі й еритроцитів. 

Етіологія: 

- аліментарна недостатність заліза; 

- порушення всмоктування заліза (ентерит, резекція шлунка); 

- хронічні крововтрати (легеневі, маткові, шлункові, кишкові, геморой, пухлини, 

інвазії); 

- тривалі надмірні менструальні кровотечі; 

- період посиленого росту у підлітків, частіше у дівчат; 

- понижена кислотність шлункового соку; 

- підвищена потрібність організму в залізі (вагітність, лактація, клімакс); 

- вроджений дефіцит заліза, період новонародженості; 

Класифікації: 

1. Анемії внаслідок екзогенної (аліментарної) недостатності заліза. 

2. Анеміі внаслідок ендогенної недостатності заліза: 
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- ювенільний хлороз; 

- залізодефіцнтиа анемія вагітних. 

3. Анемії внаслідок недостатності резорбції (всмоктування) заліза: 

- ахлоргідратна залізодефіцитна анемія (прн гіпо - та анацидному стані); 

- анентеральна залізодефіцитна анемія 

- агастральна залізодефіцитна анемія (після резекції шлунку) 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- загальна слабість; - швидка втомлюваність; - задишка; - утруднення ковтання; 

- спотворення смаку (бажання їсти глину, крейду, клей); - м'язева слабість; - 

запаморочення, головокружіння; - сонливість; - випадіння волосся; - ламкість 

нігтів 

Б. Анамнестичні дані: 

- поступовий розвиток; - хронічні захворювання травного каналу; - неповноцінне 

харчування; - порушення менструального циклу; - вагітність та період лактації; - 

хронічні крововтрати; - глистяні інвазії. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- блідість шкірних та слизових оболонок; - сухість шкіри ; - ламкість та 

ложкоподібна ввігнутість нігтів; - випадіння волосся; - тахікардія; - АТ 

понижений; - ЧДР 28-30 за 1 хв.; 

- язик червоний з атрофією сосочків; - ознаки стоматиту, тріщини в куточках рота. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

Наявні проблеми: - задишка утруднення ковтання; - спотворення смаку; - 

серцебиття; 

- загальна та м'язева слабість; - головокружіння тощо. 

Потенційні проблеми: - стенокардія, серцева недостатність, передчасне старіння, 

страх проведення гастроскопії тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - задишка утруднення ковтання; - 

спотворення смаку; - серцебиття; - загальна та м'язева слабість; - 

головокружіння, що підтверджується скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем 

4. Виконання лікарських призначень 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 
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- підготовка пацієнта та взяття крові на ЗАК, визначення рівня заліза в сироватці 

крові; 

- підготовка пацієнта та взяття сечі для ЗАС, десфералової проби; 

- підготовка пацієнта та взяття калу на приховану кров; 

- підготовка пацієнта до інструментальних досліджень: різних видів ендоскопії, 

ЕКГ, пункції кісткового мозку (стернальної); 

- створення для пацієнта комфортних умов : фізичного та психічного спокою; 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок пульсу, ЧДР; 

- контроль за дотриманням режиму (залежить від стану пацієнта); 

- контроль та допомога в дотриманні пацієнтом дієти №15 (продукти, збагачені 

залізом, білками): печінка, нирки, легені, м'ясо (телятина), риба, боби, соя, гречка, 

петрушка, горох, шпинат, курага, чорнослив, родзинки, рис, хліб, какао, шоколад, 

яблука, мед, вітаміни, фрукти. Обмеження чаю. 

- забезпечення особистої гігієни пацієнта; 

- при задишці - обмеження фізичних навантажень, перебування на свіжому 

повітрі (доступ свіжого повітря); 

- при загальній слабості - перебування на повітрі, дотримання дієти з підвищеним 

вмістом заліза, допомога при пересуванні; 

- при утрудненні ковтання - теплі полоскання (відвар шавлії, ромашки). їжа 

напіврідка; 

- при м'язевій слабості, головокружінні - ліжковий режим, допомога у виконанні 

гігієнічних заходів, фізіологічних відправлень; 

2. виконання лікарських призначень: 

- препарати заліза: актиферин, феро-градумет, хеферол, конферон, сорбіфер-

дурулес (6-12міс). Препарати заліза приймаються перорально. Парентеральне 

введення препаратів заліза проводять у разі ураження травної системи з 

порушенням всмоктування, тотальної резекції тонкої кишки, гастректомїї, 

несприйманні пероральних препаратів заліза (нудота, блювання, біль в животі), 

неспецифічного виразкового коліту 

 вітаміни: аскорбінова кислота, аскорутин; 

- якщо є гостра постгеморагічна анемія - переливання еритроцитів і 

кровозамінників; 

- усунення дії етіологічних факторів; 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- навчання пацієнта само-, а його оточення взаємодогляду; 

- навчання пацієнта та оточуючих організації раціонального харчування; 

- навчання оточення наданню психологічної підтримки пацієнтові, активізації 

внутрішніх сил на одужання. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень 

Профілактика: 
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- здоровий спосіб життя; - повноцінне харчування з достатня вмістом заліза; 

- попередження та вчасне і адекватне лікування захворювань шлунково-

кишкового тракту та інших захворювань, що призводять до хронічної 

крововтрати; - підвищена увага до вмісту заліза в крові у жінок у відповідні 

періоди життя. 

 

Мегалобластна (В12-дефіцитна) анемія 
Мегалобластна (В)2-дефіцитна) анемія (син.: перніціозна анемія, анемія 

Аддісона-Бірмера) - анемія, зумовлена порушенням процесів синтезу ДНК та 

РНК, що виникає у зв'язку з дефіцитом вітаміну В12- облігатного фактору 

кровотворення (особливо еритропоезу). 

Етіологія: 

- порушення всмоктування в кишечнику; 

- спадковість; 

- атрофія слизової шлунка з ахлоргідрією та порушенням секреції внутрішнього 

фактора Кастла; 

- вагітність; 

- тривале вживання медикаментів; 

- відсутність в шлунку гастромукопротеїну; 

- відсутність у їжі продуктів тваринного походження (м`яса, молока, яєць); 

- оперативне лікування; 

- радіаційне опромінення; 

Класифікації: 

І. Екзогенні В-12-дефіиитні анемії: - нутритивна (аліментарна); - радіаційна; - 

медикаментозна 

ІІ. Ендогенні В-12-дефіцитні анемії: 

- перніціозна анемія Аддісона - Бірмера; 

- симптоматична анемія перніціозного типу (рак, сифіліс, лімфогранулематоз, 

поліпоз шлунка, азотемія, цироз печінки); 

- агастральна анемія (резекція шлунка, гастректомія); 

- глистяна перніціозна анемія (діфілоботріоз); 

- анентеральна В12 (фолієво) - дефіцитна анемія (резекція тонкої кишки, 

дивертикульоз); 

- злоякісне В12 (фолієво) - дефіцитне недокрів'я вагітних; 

- спадкові форми. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

 анемічний синдром: загальна слабість, задишка при фізичному 

навантаженні, блідість шкіри з характерним цитриновим відтінком, іктеричність 

склер, збільшення розмірів селезінки. 
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 ураження органів травного тракту: зниження апетиту, відраза до м'яса, 

гентеровський язик (у першій фазі яскраво-червоний, болючий, пізніше – гладкий, 

глянцевий), атрофія слизової шлунка, розлади стільця. 

 неврологічний синдром: фунікулерний мієлоз бокових або задніх стовпів 

спинного мозку (наслідок демієлінізації) – порушення чутливості, парестезії, 

затруднення при ходьбі, спастичний спіральний параліч (бокові стовпи), 

псевдотабез (задні стовпи), може бути втрата пам'яті, депресія. 

Б. Анамнестичні дані: 

- поступовий розвиток; - хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту; 

- неповноцінне харчування; - в перебігу рецидиви та ремісії; - вагітність та період 

лактації; 

 тривале вживання протисудомних та снодійних препаратів. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- блідо-жовтий колір шкіри; - сухість та болючість язика через атрофію сосочків 

язика "лакований язик"; - жовтяничність склер; - тахікардія; - ЧД 28-32 за 1 хв., 

гіпотензія 

- порушення тактильної і температурної чутливості; - фунікулярний мієлоз: 

атрофія м'язів; 

- у тяжких випадках - арефлексія, параліч нижніх кінцівок, галюцинації, 

маніакально – депресивний синдром. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

Наявні проблеми: - зниження апетиту; - біль та печія язика; - задишка; - 

порушення чутливості; - нестійкість під час руху тощо. 

Потенційні проблеми: - страх перед загостренням процесу та ускладненнями 

тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - зниження апетиту; - біль та печія язика; - 

задишка; - порушення чутливості; - нестійкість під час руху, що підтверджується 

скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем 

4. Виконання лікарських призначень 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові на ЗАК, БАК; 

- підготовка пацієнта та взяття сечі для БАС; 

- підготовка пацієнта та проведення шлункового зондування для фракційного 

дослідження шлункового вмісту; 

- підготовка пацієнта та інструментарію до проведення стернальної пункції, 

асистування лікареві при проведенні процедури; 

- підготовка пацієнта до ЕГДФС, R-скопії шлунка; 
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- створення для пацієнта комфортних умов: фізичного та психічного спокою; 

- контроль за дотриманням режиму (залежить від стану пацієнта); 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок пульсу, ЧДР; 

- контроль та допомога в дотриманні особистої гігієни пацієнта; 

- контроль та допомога в дотриманні пацієнтом дієти №15 (вживати м'ясо, 

печінку, нирки, сир, молоко); 

- при задишці - обмеження фізичних навантажень, перебування на свіжому 

повітрі, доступ свіжого повітря; 

- при болючості та печії язика - теплі полоскання, змащування язика вершковим 

маслом; 

- при порушенні ходи - підтримування, допомога при пересуванні; 

- зігрівання кінцівок. 

3. виконання лікарських призначень: 

- вітаміни: ціанкобаламін, оксикобаламін, фолієва кислота курсами протягом 

всього життя; 

- гастромукопротеїн (муковіт); 

- при глистяній інвазії - дегельмінтизація; 

- при хворобах кишок - фестал, панкреатин, збалансоване харчування; 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- навчання пацієнта само-, а його оточення взаємодогляду; 

- навчання оточуючих догляду за пацієнтом при порушенні чутливості та 

розвитку паралічів кінцівок, порушення свідомості; 

- навчання оточення наданню психологічної підтримки пацієнтові, активізації 

внутрішніх сил на одужання. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Прогноз: 

- при відсутності злоякісних етіологічних чинників сприятливий. 

Профілактика: 

- здоровий спосіб життя; - повноцінне харчування. 

Гемолітичні анемії 

Гемолітичні анемії - велика група анемій, що різняться за етіологією та 

патогенезом, загальною ознакою яких є посилене руйнування і скорочення 

тривалості життя еритроцитів. 

Етіологія: 

- обтяжена спадковість; 

- аутоімунний чинник; 

- інтоксикація гемолітичними отрутами (зміїна отрута, кислоти, гриби, фосфор); 

- переохолодження; 

- перегрівання; 

- опіки; 
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- вживання ліків; 

- інфекційні захворювання; 

Класифікації: 

І. Спадкові гемолітичні анемії: 

- зумовлені порушенням мембрани еритроцитів; 

- зумовлені порушенням активності ферментів еритроцитів; 

- таласемії; 

- зумовлені порушенням ланцюгів глобіну. 

ІІ. Набуті гемолітичні анемії: 

- зумовлені дією антитіл (імунні); 

- пароксизмальна нічна гемоглобінурія (хвороба Маркіафави-Мікелі); 

- зумовлені механічним руйнуванням еритроцитів; 

- зумовлені дефіцитом вітаміну Е. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- загальна слабість; - запаморочення; - біль у лівому підребер'ї; - потемніння сечі; 

- задишка; - серцебиття; - жовтяниця; - напади мерзлякуватості з підвищенням 

температури тіла. 

Б. Анамнестичні дані: 

- може виявлятись з перших днів життя; - частіше проявляється в період статевого 

дозрівання; - дія етіологічного фактору; - хвилеподібний перебіг. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

 жовтувато-бліді шкірні покриви; - тахікардія; - АТ знижений; - ЧД - 28-30 за 

1 хв.; 

 підвищення температури тіла; - у разі вродженої гемолітичної анемії: 

мікрофтальмія, куполоподібний череп з виступаючим чолом, високе "готичне" 

піднебіння, деформація щелеп з неправильним розміщенням зубів, полідактилія; - 

трофічні виразки на гомілках; - під час гемолітичного кризу: інтенсивний біль в 

ділянці печінки та селезінки, озноб, блювання, посилення жовтяниці. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

Наявні проблеми: - гіпертермія; - задишка; - озноб; - блювання; - 

запаморочення тощо. 

Потенційні проблеми: - страх перед загостренням процесу та ускладненнями, 

енцефалопатії, гіпертермічний синдром тощо. 

Складемо медсестринський діагноз: - гіпертермія; - задишка; - озноб; - 

блювання; - запаморочення, що підтверджується скаргами пацієнта та 

об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу – планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 
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2. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем 

3. Виконання лікарських призначень 

4. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта 

5. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомозі 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК, БАК, визначення осмотичної 

резистентності еритроцитів, кров на товсту краплю; 

- підготовка пацієнта та взяття сечі для ЗАС; 

- підготовка пацієнта та взяття калу на копрологію; 

- створення пацієнтові комфортних умов. Режим - залежить від стану пацієнта; 

- постійний контроль за самопочуттям та об'єктивним станом пацієнта: 

вимірювання АТ, температурою тіла, падрахунок Р, ЧДР; 

- контроль та допомога в дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни; 

- при гіпертермії - посилене пиття, заміна білизни, висушування шкіри рушником, 

подання жарознижуючих препаратів, фізичні методи охолодження; 

- при ознобі - зігрівання пацієнта (укутування, грілки до ніг, тепле пиття); 

- при задишці - обмеження фізичних навантажень, перебування на свіжому 

повітрі, доступ свіжого повітря, оксигенотерапія; 

 при загальній слабості, запамороченні - ліжковий режим, допомога 

пацієнтові в самооб слуговуванні, пересуванні; 

- дієта № 15; 

4. виконання лікарських призначень: 

 лікування вроджених гемолітичних анемій: переливання еритроцитарної 

маси, фолієва кислота; 

- для виведення надлишків заліза з організму: десферал з аскорбіновою кислотою; 

- ГКС: преднізолон, метилпреднізолон. Якщо ГКС протипоказані, - спленектомія!; 

- при неефективності ГКС та спленектомії - цитостатики: циклофосфамід або 

азатіоприн; 

- лікування пароксизмальної нічної гемоглобінурії: 

- переливання відмитих еритроцитів; 

- неробол; 

- при токсичній гемолітичній анемії - специфічне антидотне лікування, лікування 

гострої ниркової недостатності; 

- при тромбозних ускладненнях - токоферолу ацетат, антикоагулянти (гепарин, 

фраксипарин); 

- оперативне: спленектомія; 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- навчання пацієнта само-, а його оточення взаємодогляду. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання: 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень 

Прогноз: 

- для працездатності пацієнтів несприятливий. 
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Профілактика: 

- попередження інтоксикації гемолітичними отрутами; - попередження 

переохолоджень, перегрівів, опіків; - попередження інфекційних ускладнень; -

раціональне вживання ліків, медико-генетичне консультування вагітних при 

взятті на облік. 

 

Гіпо - та апластичні анемії 
Гіпо - та апластичні анемії - група захворювань, основною ознакою яких є 

функціональна недостатність кісткового мозку із зменшенням продукції в ньому 

клітин переважно всіх трьох ростків кровотворення (еритроцито-, гранулоцито- та 

тромбоцитопоезу) 

Етіологія: 

 іонізуюча радіація; 

 медикаменти (бутадіон, амідопірин, лівоміцетин, цитостатичні препарати); 

 спадковість; 

 інфекційні хвороби (вірусний гепатит); 

 професійні шкідливості (контакт з хімічними речовинами – бензином, 

бензолом, миш`яком). 

Класифікації: 

І. Ендогенні: 

- ендокринні (гіпотиреоз, гіпопітуїтаризм); 

- генуїнна - апластнчна анемія Ерліха; 

- остеомієлосклероз (мармурова хвороба Альберс-Шенберга). 

ІІ. Екзогенні: 

радіаційні; - хімічні (бензол, медикаменти); - токсико-алергічні; - інфекційні. 

ІІІ. За перебігом: 

- гострі; - підгострі; - хронічні. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- загальна слабість; - запаморочення; - втрата апетиту; - кровотечі з носа і ясен, 

інших місць; - серцебиття; - задишка; - геморагії на шкірі; - утруднення при 

ковтанні; - печія в ротовій порожнині; - підвищення t° тіла. 

Б. Анамнестичні дані: 

 професійні шкідливості ; - вплив іонізуючої радіації; - генетичні чинники; - 

поступовий розвиток ; - інфекційно-запальні та гнійно-некротичні процеси; - 

тривалий, латентний перебіг. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- блідість та петехії на шкірних покривах та слизових оболонках; - кровотечі з 

носа та інших місць; - АТ знижений; - ЧДР > 25 за хв.; - ознаки ангіни, пневмонії, 

сепсису; 
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 тахікардія; - позитивний симптом «джгута» та «щипка»; - збільшення 

підщелепних та шийних лімфовузлів; - підвищення температури тіла. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

 загальна слабість; - задишка; - кровотечі; - запаморочення; - гіпертермія; - 

втрата апетиту; - печія. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові на ЗАК; 

- підготовка пацієнта та інструментарію до проведення стернальної пункції, 

асистування лікареві при проведенні процедури; 

- підготовка пацієнта до радіонуклідного обстеження; 

- створення для пацієнта зручних умов; 

- контроль за дотриманням режиму (залежить від стану пацієнта); 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок пульсу, ЧДР; 

- контроль та допомога в дотриманні особистої гігієни пацієнта; 

- дієта № 15, збагачена білками, вітамінами та мікроелементами. Переконання 

пацієнта в потребі якісно харчуватись; 

 при задишці - обмеження фізичних навантажень, перебування на свіжому 

повітрі, доступ свіжого повітря, оксигенотерапія; 

 при загальній слабості, запамороченні - ліжковий режим, допомога в 

самообслуговуванні, в пересуванні; 

 при кровотечі - холод, в/в краплинно 100 мл та рег оs столовими ложками 

5% р-н амінокапронової кислоти, 2 мл 1% р-ну вікасолу, в/в 10 мл розчину 

кальцію хлориду; 

- при гіпертермії - вологе обтирання, звільнення від теплого одягу, теплого 

вкривання; 

- при печії в ротовій порожнині - полоскання лужною водою, смоктання кусочків 

масла; 

5. виконання лікарських призначень: 

- трансфузії відмитої або свіжозамороженої еритроцитарної маси; 

- трансфузії тромбоцитів лише в разі загрози кровотечі; 

- ГКС: преднізолон, метилпреднізолон (відміна ГКС поступова аж до 

припинення!); 

- анаболічні гормони: ретаболіл, неробол 

- імуносупресивне лікування: антилімфоцитарний глобулін, циклоспорин; 

- оперативне: спленектомія, пересадка кісткового мозку; 
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- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- навчання пацієнта само-, а його оточення взаємодогляду. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень 

Прогноз: 

- для життя здебільшого несприятливий. 

Профілактика: 

- здоровий спосіб життя; - обмеження інсоляції; - обмеження контакту з 

професійними шкідливостями; - раціональне вживання ліків під контролем лікаря. 

 

Гемобластози (Лейкози) 
Лейкози - гетерогенна група злоякісних захворювань системи крові, які 

розвиваються внаслідок злоякісної трансформації гемопоетичних клітин у 

кістковому мозку і лімфоїдній тканині 

Класифікації: 

І. Гострі лейкози: 

 гострий промієлоцитарннй лейкоз; 

 гострі мієломонобластний лейкоз; 

 гострий лімфобластний лейкоз; 

 гострий еритромієлобластний лейекоз; 

 гострий мегакаріобластний лейкоз; 

 гострі недиференційовані лейкоз; 

 гострий мієлобластннй лейкоз; 

 

Перебіг: 

- перед лейкоз; 

- початковий період; 

- повного розвитку (розгорнутий); 

- період ремісії; 

- період загострення (ремісія); 

- термінальний період; 

ІІ. Хронічні лейкози: 

1. Мієлопроліферативні: 

 хронічний мієлоцитарний лейкоз, 

 хронічний нейтрофільний лейкоз, 

 хронічний еозинофільний лейкоз, 

 хронічний базофільний лейкоз, 

 мієлосклероз, 

 еритремія/справжня поліцитемія, 

 есенціальна тромбоцитемія, 

2. Лімфопроліферативні: 

 хронічний лімфолейкоз, 
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 парапротеїнемічні лейкози: 

 мієломна хвороба, 

 первинна макроглобулінемія Вальденстрема, 

 хвороба важких ланцюгів Франкліна, 

 лімфоматоз шкіри — хвороба Сезарі, 

3. моноцитарного походження: 

- хронічний моноцитарний лейкоз, 

- хронічний мієломоноцитарний лейкоз, 

- гістіоцитоз Х. 

Перебіг: 

- початковий період; 

- розгорнута стадія; 

- термінальний період. 

Фази захворювання: 

 алейкемічна; 

 лейкемічна. 

За загальним числом лейкоцитів та наявності бластних клітин у периферічній 

крові 

 лейкемічні (більш 50—80× {\displaystyle 10^{9}} {\displaystyle 10^{9}}/л 

лейкоцитів, в тому числі бласти), 

 сублейкемічні (50—80× {\displaystyle 10^{9}} {\displaystyle 10^{9}}/л 

лейкоцитів, в тому числі бласти), 

 лейкопенічні (вміст лейкоцитів в периферічній крові нижче норми, але є 

бласти), 

 алейкемічні (вміст лейкоцитів у периферічній крові нижче норми, бласти 

відсутні). 

У групі хроничних лейкозів найчастіше зустрічаються мієлолейкоз та 

лімфолейкоз. 

 

Гострий лейкоз 
Гострий лейкоз- злоякісна пухлина, що первинно уражує кістковий мозок і 

морфологічним субстратом якої є молоді бластні клітини (бласти) - 

недиференційовані або мало диференційовані. 

Етіологія: 

- імунна недостатність; 

- ендогенна (обмінна); 

- хімічна; 

- іонізуюча радіація; 

- дія токсичних речовин; 

- спадковість; 

- вірусогенетична теорія. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 
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Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

прогресуюча загальна слабість; - біль у горлі; - задишка; - проливний піт уночі ; -

озноб; - тяжкість та біль у підребер'ях; - висока температура тіла; - крововиливи 

на шкірі; - біль у кістках, суглобах; - запаморочення; - серцебиття; - 

кровоточивість ясен; - кровотечі різної етіології. 

В. Анамнестичні дані: 

стать Ч : Ж = 1:1; - вік - приблизно 60 р.; - дія етіологічних чинників; - розвиток 

досить швидкий; - початок з неспецифічної симптоматики; - наростання тяжкості 

симптомів протягом 1-3 місяців; - поступова поява крововиливів; - можливі 

кровотечі; - підвищення температури тіла; - зниження МТ. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

 шкірні покриви бліді з землистим відтінком, зі слідами крововиливів; 

 позитивні симптоми "джгута" і "щипка"; 

 виразково-некротична ангіна, гінгівіт, стоматит; 

 температура тіла 39-40°С; 

 збільшені лімфовузли - підщелепні, шийні та інші. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

 Наявні проблеми: - виразково-некротична ангіна; - біль у кістках і 

суглобах; - озноб; - посилене потовиділення; - кровоточивість ясен; - 

запаморочення; - зниження апетиту; - гіпертермія тощо. 

 Потенційні проблеми: - можливість виникнення опрілостей, пролежнів, 

пневмоній, загострення, кахексії тощо. 

 Складемо медсестринський діагноз: - виразково-некротична ангіна; - біль 

у кістках і суглобах; - озноб; - посилене потовиділення; - кровоточивість ясен; - 

запаморочення; - зниження апетиту; - гіпертермія, що підтверджується скаргами 

пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємо-допомоги. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК; 

- підготовка пацієнта та інструментарію до стернальної пункції, асистування 

лікареві при ній; 

- підготовка пацієнта та інструментарію до біопсії лімфовузлів, асистування 

лікареві при ній; 
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- створення пацієнтові комфортних умов. Режим - в залежності від стадії хвороби 

і стану пацієнта; 

- постійний контроль за самопочуттям та об'єктивним станом пацієнта: 

вимірювання АТ, температури тіла, підрахунок Р, ЧДР; 

- дієта № 15 (якщо нема протипоказань). Допомога пацієнтові та переконання 

його в необхідності раціонального харчування; 

- контроль та допомога в дотриманні особистої гігієни пацієнтом, профілактика 

пролежнів; 

- при гіпертермії - висушування шкіри рушником, зміна білизни, фізичні методи 

охолодження; 

- при кровотечах - холод, оптимальне положення тіла, кровоспинні препарати; 

- при ураженнях слизових та порушенні ковтання - напіврідка, щадна, тепла їжа, 

посилене пиття, теплі полоскання ротової порожнини відваром шавлії, ромашки; 

- при пролежнях - протирання шкіри навколо пролежнів розчином камфорного 

спирту, 40% розчином етилового спирту, кварцування ураженої ділянки, 

підкладання гумового кругу; 

- при посиленому потовиділенні - переодягання пацієнта, обтирання насухо; 

- при ознобі - зігрівання, укутування пацієнта; 

- при запамороченні - допомога при пересуванні, ліжковий режим; 

1. виконання лікарських призначень: 

- цитостатики: вінкрестин, вінбластин, хлорбутин, цитозар, віндезин; 

- ГКС: преднізолон, дексаметазон; 

- антиметаболіти: 6-меркаптопурин, метотрексат; 

- протипухлинні АБ: рубоміцин, карміноміцин, циклофосфан; 

- дезінтоксикаційна терапія: гемодез, альбумін, ізотонічний розчин, поліглюкін; 

- імунотерапія: інтерферон, реаферон; 

- лікування анемії; 

- лікування геморагічного синдрому: переливання тромбоцитів від найближчих 

родичів, свіжозамороженої плазми, амінокапронової кислоти; 

- лікування інфекційних ускладнень: АБ широкого спектру дії (напівсинтетичні 

пеніциліни + цефалоспорини), противірусні препарати (ацикловір); 

- симптоматичне лікування; 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- навчання оточуючих забезпеченню повного обслуговування пацієнта; 

- надання психологічної підтримки пацієнтові. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Перебіг: 

- захворювання прогресуючий. 

Прогноз: 

- стосовно видужання залишається несприятливим. 

Профілактика: 
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- попередження дії на організм факторів ризику (інсоляції, професійних 

шкідливостей, іонізуючої радіації). 

 

Хронічний мієлолейкоз 
Хронічний мієлолейкоз - злоякісна пухлина кровотворної тканини з переважним 

ураженням гранулоцитарного ростка мієлопоезу 

Етіологія: 

 у 90-97% пацієнтів – наявність в клітинах кісткового мозку і периферичної 

крові так званої філадельфійської (Ph) хромосоми, що виникає внаслідок 

транслокації генетичного матеріалу між 9 і 22 хромосомами; 

- іонізуючі радіаційні впливи; 

- найчастіше вік 20-50 років (можливо від 1 до 70 років). 

Класифікації: 

І. За стадіями: 

І - початкова (доклінічна); 

П - розгорнутих клініко-гематологічних проявів (моноклонова); 

III.- прискорення (перехідний період, фаза акселерації); 

ІV- термінальна (бластна криза, поліклонова). 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

Початкова стадія: 

- самопочуття задовільне, зміни лише в аналізі крові. 

Розгорнута стадія: 

 фізична втома; - похудіння; - безпричинний субфебрилітет; - болі і тяжкість 

в лівому підребер'ї ; - збільшення об'єму живота; - кровоточивість ясен, нанесених 

ран. 

Стадія акселерації: 

прогресуюче похудіння; - наростання загальної слабості; - підвищення 

температури тіла до фебрильних показників. 

Термінальна стадія: 

 гарячка ; - прогресуюче збільшення живота; - ознаки анемії. 

В. Анамнестичні дані: 

- дія етіологічного чинника; - виявлення відповідних змін в аналізі крові; -

 відсутність ефекту від попереднього лікування. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

 блідість шкірних покривів; 

 пониження МТ; 

 субфебрильна температура тіла, яка з часом переходить в гарячку; 

 збільшення селезінки, яка може займати більшу частину черевної 

порожнини; 
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 гепатомегалія; 

 в крові: нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вліво, збільшення бластних 

клітин без лейкемічного провалу, анемія, тромбоцитопенія. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

Наявні проблеми: - наростаюча загальна слабість; - кровоточивість; - 

гарячка тощо. 

 Потенційні проблеми: - можливість загострення процесу тощо. 

 Складемо медсестринський діагноз: - наростаюча загальна слабість; - 

кровоточивість; - гарячка, що підтверджується скаргами пацієнта та об'єктивними 

даними. 

ІІІ етап сестринського процесу - планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємо-допомоги. 

ІY етап сестринського процесу - виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові з вени для лабораторних досліджень: ЗАК, 

цитохімічного дослідження крові, дослідження каріотипу клітин крові, БАК; 

 підготовка пацієнта, інструментарію і всього необхідного та участь в 

пункції кісткового мозку; 

 підготовка пацієнта до УЗД органів черевної порожнини; 

- створення пацієнтові зручних та комфортних умов; 

- контроль за самопочуттям та об'єктивним станом пацієнта: вимірювання г° тіла, 

АТ, визначення Р, підрахунок ЧДР; 

- допомога пацієнтові у здійсненні заходів особистої гігієни, надання поради щодо 

чищення зубів, щоб уникнути кровоточивості ясен; 

- допомога пацієнтові у пересуванні, виконанні фізичних дій; 

 при гарячці - холод над головою, зміна натільної білизни, жарознижуючі (за 

призначенням лікаря); 

- на початкових стадіях: загальнозміцнюючі заходи (режим, збалансоване 

повноцінне харчування); - санація осередків інфекції; 

2. виконання лікарських призначень: 

- в розгорнутій стадії: паліативне лікування для зменшення клінічних ознак, 

гальмування прогресування (інтерферон, трансплантація кісткового мозку); 

- у термінальній стадії: поліхіміолікування (цитозар, рубоміцин, вінкристин, 

метотрексат, 6 - меркаптопурин у різних комбінаціях в залежності від перебігу); 

- симптоматичне лікування: переливання еритроцитів, тромбоконцентрату, АБ 

(ампіцилін, амоксицилін, цефатоксим, цефтазидим); 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- враховуючи психоемоційний стан, спрямувати вольове зусилля пацієнта на 

боротьбу зхворобою (засобами психотерапії активізувати саногенні механізми 
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організму, утвердити оптимізм і віру в поліпшення в подальшому якості життя, 

рекомендувати оздоровчі програми). 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів 

медсестринського втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. У разі прогресування захворювання та виникнення ускладнень- корекція 

медсестринських втручань. 

Перебіг: 

- захворювання прогресуючий, іноді з короткочасними спонтанними ремісіями; 

- середня тривалість життя раніше складала 2,5-3 роки (іноді – до 10 років); 

- сучасні методи лікування дозволяють дещо продовжити життя пацієнтів; 

- смерть наступає внаслідок загального виснаження, несумісної з життям 

анемізації, геморагічних ускладнень або приєднання інфекції. 

Прогноз: 

- стосовно захворювання несприятливий; 

- проведення комплексної терапії дозволяє віддалити термінальну стадію хвороби 

і продовжити тривалість життя пацієнтів; 

- перспективним в цьому плані є трансплантація кісткового мозку. 

 

Хронічний лімфолейкоз 
Хронічний лімфолейкоз - неопластичне лімфопроліферативне захворювання, яке 

характеризується проліферацією і збільшенням в периферичній крові кількості 

зрілих лімфоцитів, доброякісним перебігом та збільшенням лімфатичних вузлів, 

селезінки, печінки та інших органів за рахунок розростання в них лімфоїдної 

тканини. 

Етіологія: 

Основні чинники: 

 спадковість; 

 похилий вік (ніколи не хворіють діти); 

 частіше хворіють чоловіки (у 2 рази частіше від жінок); 

 зв'язок з радіацією та іншими мутагенами не виявлений. 

Теорія походження: 

- показана клональна природа походження - розвиток пухлинного клону з єдиного 

В- або Т-лімфоциту, з яким відбулася мутація і який отримав перевагу в рості; 

- у 95% випадків хронічний лімфолейкоз має В- клітинне походження і лише у 5% 

випадків - Т-клітинний фенотип. 

Класифікації: 

І. За стадіями перебігу: 

 початкова (компенсована); 

 клінічних проявів (моноклонова); 

 термінальна (поліклонова). 

ІІ. За особливостями клінічних варіантів: 

- типовий; 

- з млявим перебігом (доброякісний); 
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- з швидким перебігом (злоякісний); 

- пухлинний; 

- кістково-мозковий; 

- селезінковий. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

а) початковий період: 

- самопочуття задовільне; - підвищена втомлюваність; - збільшенні помірно пери-

феричні лімфовузли. 

б) розгорнутий період: 

- загальна слабість; - пітливість вночі; - головокружіння; - генералізоване збіль-

шення лімфовузлів; - жовтяниця; - болі в кістках; - свербіж шкіри. 

в) термінальний період: 

- кровоточивість з ясен; - підвищення температури тіла (гарячка). 

В. Анамнестичні дані: 

- розвиток захворювання переважно поступовий. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

при пальпації: 

 послідовність ураження лімфовузлів: шийні -пахвові - пахові: вони помірно 

збільшені, не спаяні між собою, неболючі; - спленомегалія, гепатомегалія; 

 на шкірі: екзема, псоріаз, кропивниця; 

 часті бронхіти, пневмонії, плеврити, виразкова хвороба 12-палої кишки; 

 розвивається серцева та ниркова недостатності. 

 в термінальному періоді 

 ознаки кахексії, геморагічний синдром, сепсис; 

 ураження нервової системи: ознаки менінгоенцефаліту, паралічів черепно- 

мозкових нервів, кома; 

 в крові: лейкоцитоз, до 80-90% збільшення кількості лімфоцитів, поява 

пролімфоцитів, лімфобластів, збільшення ШОЕ. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

 Наявні проблеми: - загальна слабість; - пітливість вночі; - головокружіння; - болі 

в кістках; - свербіж шкіри ; - кровоточивість; - гарячка тощо. 

 Потенційні проблеми: - можливість загострення процесу тощо. 

 Складемо медсестринський діагноз: - загальна слабість; - пітливість вночі; - 

головокружіння; - болі в кістках; - свербіж шкіри ; - кровоточивість; - гарячка, що 

підтверджується скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 
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3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

1. Підготовка пацієнта та взяття крові для лабораторних досліджень: ЗАК, БАК, 

цитохімічних і імунофенотипних досліджень периферичної крові. 

2. Підготовка пацієнта та всього необхідного та асистування лікареві при пункції 

кісткового мозку. 

3. Підготовка пацієнта до радіоізотопної лімфографії. 

4. Підготовка пацієнта до ультразвукового сканування печінки та селезінки. 

5. Створення зручних умов та комфорту для пацієнта. 

6. Контроль за самопочуттям та об'єктивним станом пацієнта: вимірювання 

температури тіла, АТ, визначення Р, підрахунок ЧДР. 

7. Допомога пацієнтові у здійсненні заходів особистої гігієни; надання поради 

щодо чищення зубів, щоб уникнути кровотечі. 

8. Допомога пацієнтові в пересуванні, виконанні фізичних дій. 

9. Переодягання пацієнта вночі. 

10. При свербіжі шкіри - обтирання її слабим розчином оцту, або застосування 

мазей за призначенням лікаря. 

11. Під час гарячки - холод над головою, жарознижуючі (за призначенням лікаря). 

12. На початкових стадіях - дотримання режиму дня, збалансоване повноцінне 

харчування. 

13. Санація осередків інфекції. 

14. Виконання призначень лікаря - в розгорнутій та термінальній стадіях: 

- Цитостатики (хлорбутин, циклофосфамід, пафенцал). 

- ГКС (преднізолон, метипред). 

- Поліхіміолікування - схема СОР (циклофосфан + вінкристин + преднізолон). 

- Лімфоцитоферез - при значній кількості лімфоцитів. 

- Променеве лікування лімфовузлів, селезінки. 

- Симптоматичне лікування (АБ, переливання еритроцитарної маси). 

15. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

16. Враховуючи психоемоційний стан, спрямувати вольове зусилля пацієнта і 

його оточення на видужання (засобами психотерапії активізувати саногенні 

механізми організму, утвердити віру в поліпшення подальшої якості життя. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. У разі прогресування захворювання та виникнення ускладнень- корекція 

медсестринських втручань. 

Перебіг: 

- захворювання поступовий або циклічно прогресуючий; 

- середня тривалість життя раніше складала 4-5 роки, проте деякі пацієнти живуть 

до 10-12 років; 
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- смерть зумовлена приєднанням інфекції, геморагічних ускладнень, найчастіше 

пневмонії. 

Прогноз: 

 здебільшого несприятливий; 

 тривалість життя хворих залежить від особливостей перебігу хронічний 

лімфоїдний лейкемії і всередньому становить 5-6 років, в окремих випадках – 10-

20 років. У 3% випадків спостерігається трансформація хронічної лімфоїдної 

лейкемії в агресивну В-клітинну лімфому, в 1% - у гостру лімфоїдну лейкемію. 

 

Геморагічні захворювання 
Геморагічні захворювання -група хвороб різної етіології й патогенезу, для яких 

основною клінічною ознакою є схильність до кровоточивості і повторних 

кровотеч, які можуть виникати як спонтанно, так і під впливом незначних травм, 

не здатних викликати кровотечу в здорової людини 

Етіологія: 

 інфекції вірусні та бактеріальні; 

 токсично - алергічні чинники. 

Дві форми захворювання: 

 імунна - руйнування тромбоцитів антитілами; 

 неімунна - дефіцит тромбоцитогемопоетичного фактору. 

Класифікації: 

1. Вазопатії – системне аутоімунне запалення судин дрібного калібру 

(геморагічний васкуліт – хвороба Шенлейна-Геноха). 

2. Тромбоцитопатії – виникають внаслідок порушення якісного та кількісного 

складу тромбоцитів (тромбоцитопенічна пурпура –хвороба Верльгофа). 

3. Коагулопатії – порушення зсідання крові (гемофілія А, В, С). 

 

Тромбоцитопенічна пурпура 

( хвороба Верльгофа) 
Тромбоцитопенічна пурпура ( хвороба Верльгофа) – геморагічний діатез, 

зумовлений підвищеним руйнуванням тромбоцитів при нормальній продукції їх 

кістковим мозком. 

Вперше описаний німецьким лікарем Верльгофом у 1735 р. 

Вона є одним з найчастіших форм геморагічного діатезу. Цим терміном 

визначають стани, за яких кількість тромбоцитів нижче ніж 150 X 109 /л 

Отже йдеться про тромбоцитопенічну пурпуру, яку ми зараз і розглянемо з точки 

зору організації медсестринського процесу. 

Етіологія: 

Класифікація: 

І. Тромбоцитопенії, зумовлені порушенням продукції тромбоцитів: 

1. Спадкове порушення тромбоцитопоезу 

2. Набуті порушення тромбоцитопоезу: 

- апластична анемія; 
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- ураження кісткового мозку (пухлини, витіснення кісткового мозку); 

- іонізуюча радіація, мієлосупресивні медикаменти; 

- вірусні інфекції; 

- дефіцит вітаміну В12, фолієвої кислоти; 

- алкоголь; 

- ХНН. 

ІІ. Тромбоцитопенії, зумовлені підвищеним руйнуванням тромбоцитів: 

1. Вроджені тромбоцитопенії: 

- Імунні: 

- медикаментозні; 

- алоімунна у новонароджених; 

- у новонароджених, матері яких хворіють на імунну тромбоцитопенію. 

- Неімунні: 

- гемолітична хвороба новонароджених; 

- недоношеність; 

- внаслідок сепсису; 

- внаслідок тромбозу ниркових вен. 

2. Набуті: 

- Імунні: 

- ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура; 

- післятрансфузійна; 

- медикаментозна; 

- внаслідок анафілактичного шоку; 

- внаслідок аутоімунної гемолітичної анемії; 

- внаслідок лікування антилімфоцитарною сироваткою. 

- Неімунні: 

- внаслідок сепсису; 

- внаслідок ДВЗ -синдрому; 

- внаслідок гемолітично-уремічного синдрому; 

- медикаментозна. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- крововиливи в шкірі (від петехій до великих плям) без відчутних травм; 

- підвищена кровоточивість зі слизових оболонок (носа, ясен); 

- кровотечі з внутрішніх органів (маткові, ниркові, рідше зі сторони ШКТ); 

- часто кровотечі спостерігаються після екстракції зубів; 

- загальна слабкість, головокружіння, швидка втомлюваність (ознаки анемії). 

В. Анамнестичні дані: 

- гострий або поступовий розвиток; 

- в анамнезі вказівки на дію етіологічних чинників. 
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С. Об’єктивні методи обстеження: 

- в місцях крововилив шкіра набирає різного кольору (в залежності від їх 

давності): синій, зелений, жовтий («шкіра леопарда»); 

- позитивний симптом «щипка» (особливо) та «джгута»; 

- температура тіла 38-39° С неправильного або хвилеподібного характеру; 

- кровотечі з внутрішніх органів (маткові, ниркові, рідше шлункові, кишкові) та 

ін.; 

- аналіз крові: тромбоцитопенія, анемія; 

- коагуляційні тести: зростання часу кровотечі (до 15-20 хв. і більше), порушення 

ретракції кров`яного згустка (зменшення); 

- час згортання крові в більшості випадках нормальний, але може бути дещо 

сповільнений. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

- Наявні проблеми: - загальна слабкість; - головокружіння; - кровоточивість зі 

слизових оболонок; - кровотечі (вказати конкретний орган) тощо. 

 Потенційні проблеми: - можливі кровотечі тощо. 

- Складемо медсестринський діагноз: - загальна слабкість; - головокружіння; - 

кровоточивість зі слизових оболонок; - кровотечі (вказати конкретний орган), що 

підтверджується скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем 

4. Виконання лікарських призначень 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові з пальця для ЗАК, коагуляційних тестів; 

- підготовка пацієнта та інструментарію і всього необхідного до пункції 

кісткового мозку, асистування лікареві при ній; 

- створення зручних та комфортних умов для пацієнта; 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок Р, ЧДР; 

- контроль за дотриманням режиму (залежить від тяжкості захворювання); 

- контроль та допомога у дотриманні пацієнтом дієти (дієта повноцінна, калорійна 

№15); 

- допомога пацієнтові в дотриманні особистої гігієни, у пересуванні; 

- допомога пацієнтові у дотриманні чистоти тіла, натільної та постільної білизни 

при кровотечах; 

- догляд за пацієнтом при кровотечах: холод (міхур з льодом ) на ділянку крово-

течі і т.д.; 

- при загальній слабості - перебування на повітрі, допомога в пересуванні; 
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- при свербіжі шкіри - протирання шкіри слабим водним розчином оцту, 

застосування мазі за призначенням лікаря 

виконання лікарських призначень: 

- консервативне лікування: 

- медикаментозне - глюкокортикостероїди, імунотропні (циклофосфамід) 

- з гемостатичною метою: переливання тромбоцитарної маси, аскорбінову 

кислоту, вікасол, рутин, вітамін Р, С, амінокапронову кислоту, діцинон 

- при неефективному лікуванні: спленектомія 

-вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта 

- навчання пацієнта само-, а його оточення взаємо догляду, надання психологічної 

підтримки. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Перебіг: 

- спостерігаються як гострі, так і хронічні рецидивуючі форми хвороби; 

- можливі випадки одужання, тривалі ремісії; 

- смерть може настати від масивної кровотечі і крововиливів у життєво важливі 

органи. 

Профілактика: 

- необхідно усунути причини, що спричиняють хворобі 

 

Тромбоцитопатії 
Класифікація: 

1. Спадкова: набуті, зумовлені захворюванням або впливом патогенних чинників 

2. Набута: (при лікуванні НПЗ: бруфен, аспірин, індометацин), бета-

адреноблокаторами, сечогінними, антибіотиками, цитостатиками), після 

прийому алкоголю 

Геморагічний васкуліт 
Геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна - Геноха) – імуноалергічне 

захворювання, що характеризується ураженням капілярів, дрібних кровоносних 

судин шкіри і внутрішніх органів, що веде до виникнення множинних геморагій. 

Частіше хворіють діти у віці до 16 років. Сезонність захворювання: весна, зима, 

осінь. Вперше описаний німецьким терапевтом Шенлейном (1837 р.) та 

німецьким педіатром Генохом (1868, 1874) 

Етіологія: 

- у більшості випадків невідома; 

- інфекційні чинники (стрептокок та інші бактерії); 

- віруси (вірус грипу, гепатиту В); 

- неінфекційні чинники (вакцинація, охолодження, травма, сироваткова і 

медикаментозна алергія, укуси комах); 

- спадковий фактор (не виключається роль). 

Класифікація: За Лискіним Г.А. (2001) 
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1. За клінічними формами: проста шкірна, некротична шкірна, суглобова 

(шкірно-суглобова), абдомінальна (шкірно-абдомінальна), ниркова (шкірно-

ниркова), змішана. 

2. За тяжкістю: легкий, середньої тяжкості, тяжкий. 

3. За перебігом: блискавичний, гострий, затяжний, рецидивуючий, хронічний. 

4. За ступенями активності: мінімальний, помірно виражений, сильно 

виражений. 

За Свінціцьким А.С. (2004): 

1. За формами: блискавична, гостра, хронічна рецидивуюча з тривалими 

ремісіями. 

2. За активністю: неактивна фаза, активна фаза. 

3. За клініко-морфологічними ознаками: ураження: шкіри, суглобів, нирок, 

травної системи, легень, ЦНС. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- температура тіла 39-40° С; - шкірні висипання; - загальна слабкість; - головний 

біль; - біль у суглобах; - біль у животі; - нудота; - блювання; - свербіж. 

В. Анамнестичні дані: 

- гострий початок; - хворіють частіше хлопчики або юнаки (пік захворювання 4-8 

р.); - перенесені вірусні або бактеріальні інфекції; - токсичні впливи; - спадкова 

схильність. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- температура тіла 39-40° С; - шкірні висипання: петехіальна або плямисто-

папульозна, яка випукла над поверхнею шкіри, з чіткими краями і не зникає при 

надавлюванні. При тяжкому перебігу елементи висипу зливаються, у центрі 

утворюються некрози. 

- висипи локалізуються симетрично (на тулубі, кінцівках); - червоно-багряне 

забарвлення висипу згодом переходить у червоно-бронзове; - кровотечі з носа, 

ясен; 

- симетрична припухлість суглобів, обмеження рухів; - при уражені внутрішніх 

органів - будуть симптоми, що це підтверджують - при абдомінальній формі 

(висипки появляються на слизовій оболонці ШКТ та на очеревині): біль в животі, 

нудота, блювання кров`ю, випорожнення з домішками крові; - при ураженні 

нирок: проходить за типом гострого та хронічного гломерулонефриту тощ; 

- аналіз крові: лейкоцитоз, прискорення ШОЕ, анемія, збільшення концентрації 

імуноглобуліну А в сироватці крові, виявлення IgА-вмісних імунних комплексів 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

- Наявні проблеми: - загальна слабкість; - кровотечі; - болі в суглобах; - головні 

болі; - гарячка; - озноб тощо. 

Потенційні проблеми: - можливі кровотечі тощо. 
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- Складемо медсестринський діагноз: - загальна слабкість; - кровотечі; - болі в 

суглобах; - головні болі; - гарячка; - озноб, що підтверджується скаргами пацієнта 

та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємо-допомоги. 

7. Психологічна підтримка пацієнта, навчання його та оточення заходам 

профілактики та попередження рецидивів. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК, БАК, ІДК, коагулограми; 

- підготовка пацієнта та взяття сечі для лабораторних досліджень: ЗАС, проби за 

Зимницьким; 

- підготовка пацієнта до: ЕФГДФС, колоноскопії; 

- підготовка пацієнта до ЕКГ; 

- створення зручних та комфортних умов для пацієнта; 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок Р, ЧДР; 

- контроль за дотриманням режиму (палатний); 

- контроль та допомога у дотриманні пацієнтом дієти (дієта №7 - при ураженні 

нирок; при ШК ураженні – голод 3 доби, а потім №1). Виключити алергічні 

харчові впливи; 

- допомога пацієнтові в дотриманні особистої гігієни, у пересуванні; 

- допомога пацієнтові у дотриманні чистоти тіла, натільної та постільної білизни 

при кровотечах; 

- догляд за пацієнтом при кровотечах: холод (міхур з льодом ) на ділянку 

кровотечі, кровозупинні засоби і т.д.; 

- при болях в суставах – уникати переохолоджень, тривалого ходіння, стояння; 

- при ознобі –зігрівальні процедури; 

- при гарячці – холод над головою, переодягання, зміна білизни; 

16. виконання лікарських призначень: 

17. медикаментозне: 

- прямі антикоагулянти (гепарин); 

- антиагреганти (дипіридамол, пентоксифілін); 

- свіжезамороженну плазму; 

- ГКС (преднізолон, метилпреднізолон); 

- цитостатики (циклофосфамід, азатіоприн); 

- НПЗ препарати (німесулід, індометацин); 

- вітаміни (рутин, аскорутин, аскорбінова кислота); 

- АБ (ампіцилін, пеніцилін, оксацилін, еритроміцин); 
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- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- навчання пацієнта само-, а його оточення взаємодогляду, надання психологічної 

підтримки; 

- плазмафорез із частковою заміною плазми реополіглюкіном, кріоплазмою, 

альбуміном. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта 

2. Здовження ремісії 

3. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень, 

рецидивів. 

Перебіг: 

- спостерігаються як гострі, так і хронічні форми хвороби; 

- можливі випадки одужання; 

- в інших випадках набуває затяжного або рецидивуючого перебігу; 

- смерть може настати від масивної кровотечі і крововиливів у життєво важливі 

органи, некрозу кишечника,ураження нирок. 

Профілактика: 

- необхідно усунути причини, що спричиняють хворобі; 

- усі пацієнти перебувають на «Д» обліку; 

- уникання фізичного перевантаження, проведення щеплень тощо. 

 

Гемофілії 
Гемофілії – спадкове захворювання, спричинене вродженою недостатністю в 

крові чинників, які беруть участь в створенні плазмового тромбопластину, 

необхідного для швидкого згортання крові при травмі. Хворіють чоловіки. 

Захворювання передається внукам хворого через клінічно здорових дочок. 

Етіологія: 

Основні причини: 

- обтяжена спадковість; 

- дефіцит факторів зсідання крові; 

- хворіють чоловіки, хворобу передають жінки своїм синам; 

- жінки хворіють рідко в разі шлюбу батьків Ч-гемофіліка і Ж-передавача. 

Сприятливі чинники: 

- недостатність вітаміну К; 

- хвороби печінки. 

Класифікація: 

1. За формами: 

- А (дефіцит фактору VІІІ -87-94 % випадків); 

- В (дефіцит фактору ІX); 

- С ( дефіцит фактору XІ –хворіють жінки)); 

- Д (дефіцит фактору XІІ ). 

2. За перебігом: 

- легкий - рівень фактору зсідання 5-15 %; 
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- середньої тяжкості - рівень фактору зсідання 2-5 %; 

- тяжкий - рівень фактору зсідання менше 2 %. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- підвищена кровоточивість: кровотечі з дитинства під час дрібних травм 

слизових оболонок, після травм, операцій, після зміни молочних зубів, носові, Ш-

К, ниркові тривають до кількох діб. 

В. Анамнестичні дані: 

- наявність обтяженого анамнезу в родині; 

- підвищена кровоточивість з дитинства; 

- дія травмуючого фактору. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- гематоми в ділянці суглобів, черепа, м`яких тканин; 

- гемартрози великих суглобів кінцівок - крововиливи у суглоби; 

- крововиливи в шкіру, слизові оболонки; 

- сповільнення часу зсідання крові ( від 20 хв. до 2 год і більше) – в нормі 5-9 хв.; 

- анемія. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

- Наявні проблеми: - загальна слабкість; - кровоточивість тощо. 

Потенційні проблеми: - можливі кровотечі тощо. 

- Складемо медсестринський діагноз: - загальна слабкість; - кровоточивість, що 

підтверджується скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові з для лабораторного дослідження на ЗАК, 

визначення факторів крові, часу зсідання крові; 

- підготовка пацієнта та взяття сечі для ЗАС; 

- підготовка пацієнта до рентгенологічного обстеження уражених суглобів; 

- створення зручних та комфортних умов для пацієнта; 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок Р, ЧДР; 

- контроль за дотриманням режиму (залежить від тяжкості захворювання); 
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- контроль та допомога у дотриманні пацієнтом дієти (дієта повноцінна, калорійна 

№15, якщо немає протипоказань); 

- допомога пацієнтові в дотриманні особистої гігієни, у пересуванні; 

- забезпечення пацієнтові зручного положення, фізичного спокою для ураженої 

кінцівки; 

- допомога пацієнтові у дотриманні чистоти тіла, натільної та постільної білизни 

при кровотечах; 

- обробка місць кровотечі, накладання асептичної пов’язки; 

18. виконання лікарських призначень: 

- гемофілія А - введення антигемофільної плазми, кріопреципітату; 

- гемофілія В: введення плазми, амінокапронової кислоти; 

- гемофілія С: введення свіжозамороженої або сухої плазми; 

- гемофілія Д: введення свіжозамороженої або сухої плазми; 

- ЛФК, ФЗТ при артритах; 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- попередження з раннього дитинства травм і порізів; 

- спрямувати вольове зусилля пацієнта засобами психотерапії; 

- навчання пацієнта та його оточуючих правилам особистої гігієни з умовою 

уникнення мікротравм слизових оболонок і шкіри, само догляду та догляду за 

пацієнтом з боку оточення. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання. 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Перебіг: 

- найважчими періодами є дитячі та юнацькі роки; 

- раніше більшість пацієнтів помирали від кровотеч або крововиливів у внутрішні 

органи до 20 років. 

Профілактика: 

- пацієнти на гемофілію перебувають на «Д» обліку; - уникати фізичних 

перевантажень, травм; - вони повинні мати при собі документ, де вказано вид 

гемофілії, групу крові, лікування, яке проводилося раніше; 

- при будь якій травмі – необхідна термінова долікарська допомога тощо 

Загальні висновки лекції: 

Геморагічні захворювання (геморагічні діатези) - група захворювань, що 

характеризується виникненням кровоточивості і повторних кровотеч, які 

виникають як спонтанно, так і в наслідок травм, не здатних викликати кровотечу в 

здорової людини. 

У лекції особливу увагу приділено медсестринському процесу при геморагічних 

захворюваннях: визначення дійсних проблем пацієнта, встановлення 

медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань: підготовка 

пацієнтів до лабораторних досліджень та іструментальних обстежень, реалізації 

медсестринських втручань, виконання лікарських призначення, особливостям 

догляду за пацієнтами, профілактиці захворювань, «Д» спостереженню. 
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ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ 

Це група захворювань, які виникають через порушення ендокринної функції залоз 

внутрішньої секреції. Це приводить до глибоких змін в обміні речовин, які 

залежать від зайвої або недостатньої функції конкретного гормону. При цьому з 

часом виникають вторинні порушення гормональної функції інших залоз 

внутрішньої секреції за принципом зворотного зв’язку. 

При цьому спільної симптоматики немає. 

 

Дифузний токсичний зоб 
Дифузний токсичний зоб ( хвороба Базедова, тиреотоксикоз) – захворювання, в 

основі якого лежить гіперфункція щитоподібної залози, її гіперплазія і 

гіпертрофія, характеризується змінами функціонування загального обміну 

речовин, серцево-судинноїої, ендокрин та нервової систем. 

Етіологія: 

Провокаційні чинники: 

- психотравми; 

- спадковість; 

- співвідношення Ч:Ж = 1:5-7; 

- грип, скарлатина, ангіна; 

- перегрівання на сонці; 

- порушення функції статевих органів. 

Класифікації: 

За ступенем збільшення щитоподібної залози: 

0 – відсутність зоба; 

ІА – зоб визначається пальпаторно і невидимий при повністю відхиленій голові; 

ІВ – зоб пальпується і видимий при повністю відхиленій голові; 

ІІ – зоб видимий при звичайному положенні голови; 

ІІІ – великий зоб, який можна розпізнати на відстані. 

За ступенем тяжкості тиреотоксикозу: 

1. легка – нечітка симптоматика, ЧСС не більше 100/хв., втрата МТ 3-5 кг; 

2. середня –яскраві симптоми, ЧСС 100-120/хв., втрата маси тіла до 8-10 кг; 

3. тяжка –значний дефіцит маси тіла (аж до кахексії), ЧСС більше 120/хв., 

миготлива аритмія, СН, ураження внутрішніх органів. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- збудливість; - дратівливість; - плаксивість; - пітливість; - відчуття жару; - 

поганий сон; - погано переносять жару; - втрата маси тіла, на фоні збереженого 

апетиту; - проноси. 

В. Анамнестичні дані: 
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- ДТЗ виникає на протязі декількох тижнів; 

- можливий зв'язок з емоційним стресом, тривалою інсоляцією, вагітністю, 

менопаузою, інфекцією; 

- хвороба спостерігається серед родичів пацієнта. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- огляд: пацієнт метушливий, багатослівний, погляд здивований, волосся крихке, 

температура тіла підвищена, шкіра волога, тепла; 

- ССС: тахікардія (90-120, а в тяжких випадках до 150 за 1 хв. (постійна в стані 

спокою та під час сну; АТ- систолічний знижується, діастолічний підвищується; 

відчувають пульсацію в ділянці шиї, голови, живота - симптом телеграфного 

стовпа; 

- НС: неспокій, плаксивість, симптом Марі - тремтіння рук, повік, іноді всього 

тіла; 

- ШКТ: диспептичні явища (несподівані отруєння); 

- Орган зору:  

екзофтальм (витрішкуватість); 

симптом Дальримпля – широко відкриті очі надають обличчю виразу гніву, 

здивування;  

симптом Штельвага - рідке моргання повіками;  

симптом Грефе - відставання верхньої повіки при русі очного яблука вниз;  

симптом Мебіуса (слабість конвергенції) - порушена здатність фіксувати погляд 

на 

предметі, що повільно наближається до очей;  

симптом Кохера - з`являється смужка склери між нижнім краєм верхньої повіки 

та верхнім краєм райдужки при фіксації зором предмета, що переміщується 

догори; симптом Еллінека– посилений блиск очей, потемніння шкіри навколо 

очей; 

Ендокринна система: збільшення і деформація передньої поверхні шиї за 

ступенями. Залоза помірно ущільнена, гладка, неболюча; 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

 Наявні проблеми: - дратівливість; - тремтіння рук; - загальна слабкість; 

- витрішкуватість; - серцебиття; - тахікардія; - безсоння; - лабільність 

настрою тощо. 

-Потенційні проблеми: - можливе виснаження; можливий розвиток серцевої 

недостатності тощо. 

- Складемо медсестринський діагноз: - дратівливість; - тремтіння рук; - загальна 

слабкість; - витрішкуватість; - серцебиття; - тахікардія; - безсоння; - лабільність 

настрою, що підтверджується скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу –планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 
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5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові на ЗАК, БАК, гормональне дослідження, 

імунологічне дослідження; 

- підготовка пацієнта до радіоізотопного дослідження щитоподібної залози, 

рентгенографія шиї та грудної клітки; 

- створення для пацієнта умов фізичного та психічного спокою; 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок Р, ЧДР; 

- контроль за дотриманням режиму (залежить від тяжкості захворювання); 

- контроль та допомога у дотриманні пацієнтом дієти (№15- 5 разів на день, з 

вмістом достатніх калорій, вітамінів, мінералів; виключають: спеції, шоколад, 

міцні бульйони, каву, чай); 

- допомога пацієнтові в дотриманні особистої гігієни; 

- при гіпертензії - спокій, свіже повітря, гірчичника на потилицю та литкові м`язи; 

- при гіпертермії - фізичні методи охолодження, зміна білизни; 

- при підвищеній пітливості - обтирати шкіру насухо; 

- при екзофтальмі - промивати очі розчином фурациліну, закапувати краплі з 

антибіотиками та вітамінами, штучною сльозою, фізіологічним розчином; 

- психологічна підтримка; 

- заспокоєння пацієнта; 

- сприяння позитивним емоціям; 

- виконання лікарських призначень: 

- консервативне лікування: 

- антитиреоїдні засоби (тиреостатики): мерказоліл, тіамазол, метизол, метотирин, 

метимазол; 

- препарати йоду: дийодтирозин, йодид-100, йодид-200, карбонат літію, 

йодомарин; 

- ГКС: преднізолон, метилпреднізолон; 

- засоби, які пригнічують ЦНС: рослинного походження (екстракт валеріани 

сухий, «Дорміплант»; транквілізатори (діазепам, медазепам, 

феназепам); снодійні (доксиламін, зопіклон, нітразепам); 

- радіоактивний йод -131; 

- оперативне втручання (при неефективності лікування); 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- навчання пацієнта само-, а його оточення взаємодогляду, надання психологічної 

підтримки. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання: 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Нормалізація рівня тиреоїдних гормонів в крові. 

3. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Ускладнення: 
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- тиреотоксичний криз - виникає частіше у літній період (температура тіла 

400 С, сильне потовиділення, пульс-180-200 за 1 хв., артеріальна гіпертензія, 

посилюється нудота, блювання, пронос, обличчя гіперемійоване, широко розкриті 

очні щілини; поза пацієнта характерна: лежача, з розкинутими руками, з 

напівзігнутими ногами; психічне збудження, галюцинації, порушення свідомості.  

Прогноз: 

- своєчасна діагностика та своєчасне лікування дають значний відсоток одужання; 

- пацієнти втрачають працездатність при тяжких формах ДТЗ; 

- смерть настає від гіпертонічного кризу, СН, токсичного ураження печінки. 

Профілактика: 

 уникнення нервових перенапружень, психічних травм; 

 обмеження перебування пацієнта на сонці; 

 своєчасне лікування інфекційних захворювань. 

 

Гіпотиреоз (мікседема) 
Гіпотиреоз (мікседема)– захворювання, яке спричинене зниженням або повним 

припиненням функції щитоподібної залози. 

Етіологія: 

- опромінення рентгенівськими променями; 

- вроджені вади щитоподібної залози; 

- метастатичний рак; 

- інфекційні захворювання; 

- стан після видалення щитоподібної залози; 

- ураження гіпофіза або гіпоталамусу; 

- гнійні процеси щитоподібної залози; 

- травматичні ушкодження щитоподібної залози. 

Класифікація: 

1. За рівнем ураження: 

А). Первинний – внаслідок ураження самої щитоподібної залози (90-95%). 

Б). Вторинний- зумовлений недостатністю ТТГ гіпофіза. 

В). Третинний – зумовлений недостатністю тиреотропін-релізинг-гормона 

гіпоталамуса. 

Г). Периферичний - у разі недостатності периферичних ефектів тиреоїдних 

гормонів при достатній їх секреції. 

2. За часом виникнення: 

А). Вроджений. 

В). Набутий: у дитячому і у дорослому віці. 

3. За ступенем тяжкісті: 

А). Субклінічний (латентний). 

В). Маніфестний: легкого, середнього, тяжкого ступеня. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження: 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 
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Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- сонливість; - млявість; - апатія; - слабкість; - зниження пам`яті; - зниження 

працездатності; - мерзлякуватість (пацієнти тепло вдягаються); - байдужість; 

- схильність до закрепів. 

В. Анамнестичні дані: 

- поступовий початок; 

- дія етіологічних чинників; 

- іноді - сімейні випадки. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- пацієнти загальмовані; - шкіра - суха, груба, холодна, лущиться, не збирається в 

складку; - обличчя - набрякле, одутле, риси його грубі, повіки припухлі, очні 

щілини звужені (ендофтальм); -шия набрякла; - язик – збільшений; - волосся на 

голові випадає, рідке, втрачає блиск; - нігті крихкі, посмуговані; - симптом 

«брудних ліктів» і «брудних рук»; - температура тіла - 35-36 0 С; - пульс - 

брадикардія (50 уд. за 1 хв.); 

- АТ знижений; - МТ надлишок; - аналіз крові: лейкопенія, анемія, 

гіперглобулінемія, гіперхолестеринемія 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

 Наявні проблеми: слабкість; - гіпотермія; - гіпотензія; - втомлюваність; - 

апатія; порушення пам`яті; - закрепи тощо. 

- Потенційні проблеми: - можливий розвиток депресивного стану тощо. 

 Складемо медсестринський діагноз: слабкість; - гіпотермія; - гіпотензія; - 

втомлюваність; порушення пам`яті; - закрепи, що підтверджується скаргами 

пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу – планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги. 

7. Психологічна підтримка пацієнта, навчання його та оточення заходам 

профілактики та попередження рецидивів. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові для ЗАК, БАК, ІДК, гормональні 

дослідження крові; 

- підготовка пацієнта та взяття сечі для лабораторних досліджень: ЗАС; 

- підготовка пацієнта до радіоізотопного, УЗ дослідження щитоподібної залози, 

ЕКГ, ЕхоКГ, рефлексометрії; 

- створення зручних та комфортних умов для пацієнта; 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок Р, ЧДР; 
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- контроль за дотриманням режиму (в залежності від тяжкості); 

- контроль та допомога у дотриманні пацієнтом дієти №15, збагачена вітамінами, 

кальцієм, білками, з обмеженням жирів, солі, вуглеводів; 

- допомога пацієнтові в дотриманні особистої гігієни; 

- при гіпотермії - зігріти пацієнта, до кінцівок прикладати грілку, тепле пиття; 

- при слабкості, стомлюваності - спокій, свіже повітря, допомога в пересуванні; 

- при закрепах - послаблюючі препарати, очисні клізми; 

- при метеоризмі - газовідвідну трубку застосовують; 

 виконання лікарських призначень: 

медикаментозне: 

- тиреоїдні препарати - тиреоїдин, L-тироксин, трийодтиронін; комбіновані 

препарати (тиреокомб, тиреотом); 

- вітаміни групи В, А, Е; 

- симптоматичне лікування (серцеві глікозиди - при уражені міокарда, β-

адреноблокатори, препарати заліза - при анемії тощо). 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання: 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень, 

рецидивів. 

Прогноз: 

- хвороба триває роками; 

- адекватне лікування поліпшує її прогноз; 

- прискорюється розвиток атеросклерозу. 

Профілактика: 

- необхідно усунути причини, що спричиняють хворобі: уникати травм, 

надмірного рентгенівського радіаційного опромінення, своєчасного лікування 

інфекційних хвороб; 

- усі пацієнти перебувають на «Д» обліку. 

 

Ендемічний зоб 
Ендемічний зоб – захворювання, яке характеризується збільшенням щитоподібної 

залози і зустрічається в певних місцевостях (деякі регіони Волинської, 

Рівненської, Івано-Франківської, Львівської, Київської, Чернівецької, 

Житомирської областей та окремі райони Криму, а також в Карпатах, на Кавказі, 

Алтаї, Памірі, в Африці, Південній Америці, Нідерландах, Індонезії). 

За оцінкою ВООЗ та ЮНІСЕФ, загальна кількість населення, що проживає в 

йододефіцитних регіонах, становить понад 1,5 млрд. осіб. Пацієнтів на 

ендемічний зоб на земній кулі нараховується близько 200 млн, ще у 3 млн 

діагностується ендемічний кретинізм. 

Добова потреба організму в йоді становить 200-220 мкг. Населення ендемічних 

регіонів отримує лише 20-80 мкг йоду на добу. 

Етіологія: 

- недостатність йоду в грунті, воді, продуктах харчування. 
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Сприятливі: 

- спадковість; 

- недостатнє харчування; 

- гіповітаміноз; 

- фізичні перенапруження; 

- недостатнє надходження в організм - міді, брому, кобальту; 

- співвідношення Ч і Ж = 1:6-8 у разі легкої, а при тяжкій - 1:1- у разі тяжкої, 

уражаються всі вікові групи. 

Класифікації: 

За ступенем збільшення щитоподібної залози: 

0 - відсутність зоба; 

ІА - зоб визначається пальпаторно і невидимий при повністю відхиленій голові; 

ІВ - зоб палькується і видимий при повністю відхиленій голові; 

ІІ - зоб видимий при звичайному положенні голови; 

ІІІ - великий зоб, який можна розпізнати на відстані. 

За макроскопічними формами: 

- дифузний; 

- вузловий; 

- змішаний (дифузно- вузловий). 

За функціональним станом щитоподібної залози: 

- еутиреоїдний; 

- гіпотиреоїдний; 

- гіпертиреоїдний (рідко); 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- І ступінь - відсутні; - ІІ ступінь - порушення ковтання, хриплість голосу, 

відчуття стороннього тіла (із-за збільшення щитоподібної залози), - ІІІ ступінь – 

збільшена щитоподібна залоза заважає при ходьбі. 

В. Анамнестичні дані: 

- початок непомітний; 

- перебування в певних місцевостях; 

- сімейні випадки ЕЗ. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- збільшення щитоподібної залози - при огляді та пальпації 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

- Наявні проблеми: - утруднене дихання; - утруднене ковтання; - деформація шиї 

тощо. 

- Потенційні проблеми: - можливе порушення ковтання тощо. 

- Складемо медсестринський діагноз: - утруднене дихання; - утруднене 

ковтання; 
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- деформація шиї, що підтверджується скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу – планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодопомоги. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

 підготовка пацієнта та взяття крові для гормонального дослідження; 

 підготовка пацієнта та взяття сечі для біохімічного аналізу; 

 підготовка пацієнта до інструментальних обстежень: УЗД, рентгенографії 

радіоізотопного сканування щитоподібної залози; 

 О-І ступенях збільшення щитоподібної залози – не потрібні втручання; проводять 

профілактичні заходи; 

 ІІ-ІІІ ступенях збільшення щитоподібної залози - створення зручних та 

комфортних умов для пацієнта; 

 постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок Р, ЧДР; 

 контроль за дотриманням режиму (загальний); 

 дієта №15, ендемічних районах - йодована сіль, їжа рідка та напіврідка; 

 допомога пацієнтові в дотриманні особистої гігієни; 

 при задишці – напівсидячи положення, звільнення грудної клітки від стискаючого 

одягу, доступ свіжого повітря, оксигенотерапія; 

виконання лікарських призначень: 

- тиреоїдні препарати - тиреоїдин, L-тироксин, трийодтиронін; комбіновані 

препарати (тиреокомб, тиреотом); 

- препарати йоду: йодид-100, йодид-200, йодомарин, антиструмин; 

- полівітаміни; 

- оперативне втручання – резекція щитоподібної залози; 

- вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

- санітарно-освітня робота з пацієнтом та його оточенням щодо причин 

захворювання, його суті та профілактичних заходів, направлених проти її 

прогресування. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання: 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Прогноз: 

 здебільшого сприятливий 

Профілактика: 

1. Масова: 

- в ендемічних зонах – споживання йодованої солі, йодованого молока; 
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- йодування кормів для тварин; 

- випускають продукти з додаванням сухого порошку морської капусти. 

2. Індивідуальна: передбачає як споживання продуктів з підвищеним вмістом 

йоду (морської риби, морепродуктів), так і використання препаратів йоду 

(антиструмін, йодиду -100, йодиту-200, полівітамінів з мінеральними добавками) 

дітям, підліткам, вагітним, членам родини з обтяженим родинним анамнезом, 

особам, які тимчасово проживають у певних регіонах; 

3. Групова: передбачає призначення препаратів йоду під контролем 

спеціалістів у групах найбільшого ризику розвитку захворювань (дітям, підліткам, 

вагітним, матерям, які годують немовлят а також централізовано питної води в 

ендемічних зонах). 

 

Цукровий діабет 
Цукровий діабет- це хронічне захворювання, яке характеризується порушенням 

вуглеводного обміну, обумовленим абсолютною або відносною недостатністю 

інсуліну, яке виявляється порушеннями всіх видів обміну речовин і 

патологічними змінами в різних органах і системах. 

Серед ендокринних захворювань займає 1 місце, невпинно прогресує у всьому 

світі і в Україні, за рахунок збільшення хворих усіх вікових груп. В Україні 

прийнята президентська програма «Цукровий діабет» , яка направлена на 

профілактику, своєчасну діагностику і лікування захворювання. Захворювання 

відноситься до невиліковних контрольованих. За відсутності контролю 

призводить до стійкої втрати працездатності, ранньої інвалідизації і смерті 

хворих. Епідеміологічні дослідження цукрового діабету в Україні свідчать про 

постійне збільшення числа хворих. Зокрема, в 2012 році було зареєстровано 

1 311 335 хворих на цукровий діабет, а його поширеність склала 2 885 хворих на 

100 тис. населення. Проте, фактично поширеність ЦД у 3-4 рази вища. 

Етіологія: 

 ушкодження підшлункової залози (пухлини, запалення, травми, операції, 

склероз судин підшлункової залози); 

 переїдання; 

 вірусні захворювання; 

 спадковість; 

 стресові стани; 

 тривале перевантаження солодощами. 

Класифікації: 

Єдиної загальноприйнятої класифікації цукрового діабету не існує. Комітет 

експертів ВООЗ по цукровому діабету пропонував користуватися наступною 

класифікацією: 

І. Клінічні класи: 

1. Цукровий діабет інсулінозалежний - тип 1. 

2. Цукровий діабет інсулінонезалежний - тип 2. 

- у пацієнтів з нормальною масою тіла; 

- у пацієнтів з ожирінням. 
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3. Цукровий діабет, пов'язаний з недостатнім харчуванням. 

4. Інші типи цукрового діабету, які виникли внаслідок: 

А. захворювань підшлункової залози; 

Б. хвороб гормональної природи; 

В. станами, які викликані лікувальними або хімічними речовинами; 

Г. пошкодження рецепторів до інсуліну; 

Д. генетичні синдроми; 

Ж. змішані причини. 

5. Порушення толерантності до глюкози ( раніше мав назву латентний 

діабет ) 

а) у осіб з нормальною масою тіла; 

б) у осіб з ожирінням; 

в) пов’язані з іншими синдромами. 

6. Діабет вагітних. 

ІІ. Достовірні класи ризику (раніше мав назву переддіабет ). 

А) особи з нормальною толерантністю до глюкози, але значно високим ризиком 

виникнення цукрового діабету; 

Б) особи з попередніми порушеннями толерантності до глюкози. 

ІІІ. За ступенями тяжкості: легкий, середньої тяжкості, тяжкий. 

ІY. За станом компенсації: компенсований (при нормальному обміні речовин ) і 

декомпенсований . 

Y. По наявності ускладнень: 

А). Ангіопатії (мікроангіопатії і макроангіопатії ). 

Б). Нейропатії. 

YІ. Ураження інших органів і тканин: катаракта, гепатопатія, 

дерматопатія тощо. 

YІІ. Гострі ускладнення (коми ): 

А). Гіперкетонемічна кома. 

Б). Гіперосмолярна кома. 

В). Гіперлактацидемічна кома. 

Г). Гіпоглікемічна кома. 

Порушення толерантності до глюкози – рівень глюкози в крові натще 

нормальний, через 2 години після цукрового навантаження – підвищення вмісту 

глюкози в крові вище 11 ммоль/л в капілярній або венозній крові. 

Клінічна картина залежить від ступеню тяжкості: 

А). легка ступень – слабко визначені клінічні прояви, ступень гіперглікемії і 

глюкозурії не високий (9.99 ммоль\л натще). 

Б). середньої тяжкості – більше визначенні клініко-лабораторні дані, які не 

зникають після лікування дієтою і потребують застосування інсуліну ( до 60 ОД 

на добу ) або цуркознижувальних препаратів. 

В). тяжка ступень – значно визначенні клініко-лабораторні дані, які потребують 

застосування інсуліну більше, як 60 ОД на добу. 

Компенсований діабет – нормоглікемія, відсутність глюкозурії, задовільне 

самопочуття, маса тіла не знижується, збережена працездатність. 
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Декомпенсований діабет – анорексія, нудота, блювання, гіперглікемія, 

глюкозурія. 

Цукровий діабет характеризується полідепсією, поліурією, ніктурією, поліфагією, 

гіперглікемією. Характерним для цукрового діабету також є втрата маси тіла, 

спрага, сухість у роті, слабкість, кволість, пародонтоз, повільне загоєння ран, 

свербіж шкіри, фурункульоз, біль у ногах. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження: 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження: 

А. Скарги пацієнта: 

- відчуття постійної спраги (полідипсія); - збільшення діурезу (поліурія); - 

підвищений апетит (поліфагія); - сухість у роті; - втрата маси тіла; - загальна 

слабкість; - свербіж шкіри. 

В. Анамнестичні дані: 

- часті інфекції; - поступовий початок хвороби; - хвороба спостерігається серед 

родичів пацієнта; - пацієнт звертається до лікаря з приводу болів в ділянці серця, 

зниженя зору, гнійничкових уражень тощо; - після лабораторних досліджень 

підтверджують ЦД 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- схуднення (ЦД І типу); 

- сухість шкірних покривів, сліди розчухів, фурункульоз, гангрена; 

- рум’янець на щоках; 

- атрофія м`язів; 

- потовщення ступні; 

- послаблення пульсації на артерії ступні; 

- АТ підвищений; 

- інсулінова ліподистрофія; 

- набряки; 

- стоматити, гінгівіт, пародонтоз; 

- на гомілках - щільні не болючі червоно-фіолетові вузлики; 

- деформація кісток, суглобів; 

- ураження серця,органів дихання, нирок, НС. 

Діагностика цукрового діабету: 

- основана на типовій клінічній картині і лабораторних даних. Сімейний лікар 

запідозрює діагноз, видає направлення на лабораторне обстеження амбулаторно 

або стаціонарно: аналізі крові на вміст глюкози натще, з цукровим 

навантаженням, аналіз сечі, ЕКГ, печінкові проби. Необхідні консультації - 

кардіолога, нефролога, невропатолога, окуліста, хірурга, заключний висновок 

ендокринолога. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 
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Наявні проблеми: - відчуття спраги (полідипсія); - збільшення діурезу (поліурія); 

- підвищений апетит (поліфагія); - сухість у роті; - втрата маси тіла; - загальна 

слабкість; - свербіж шкіри тощо. 

- Потенційні проблеми: - можливість виникнення коматозного стану; гангрени 

нижніх кінцівок тощо. 

- Складемо медсестринський діагноз: - відчуття спраги (полідипсія); - 

збільшення діурезу (поліурія); - підвищений апетит (поліфагія); - сухість у роті; - 

втрата маси тіла; - загальна слабкість; - свербіж шкіри, що підтверджується 

скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу – планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження. 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. 

4. Виконання лікарських призначень. 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

- підготовка пацієнта та взяття крові на ЗАК, БАК, на цукор, глюкозотолерантний 

тест, глікозильований гемоглобін (Hb2α); 

- підготовка пацієнта до проведення ЕКГ, обстеження очного дня, УЗД 

підшлункової залози; 

- створення для пацієнта умов фізичного та психічного спокою; 

- постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок ps, ЧДР; 

- допомога в дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни; 

- сприяння фізичній активності пацієнта ( при глікемії<15 ммоль/л); 

- дієта № 9 ( обмеження вуглеводів і жирів). Режим харчування - через 30 хв. після 

введення цукрознижувальних препаратів. Цукор замінюється сорбітом, ксилітом 

або фруктозою. Рекомендуються : чорний хліб, гречана, вівсяна крупи, 

білокачанна, цвітна капусти, помідори, кабачки, огірки, шпинат, лимон, 

журавлина, брусниця, гранат, продукти багаті на клітковину. Обмежити буряк і 

моркву до 250 г/добу, картоплю до 300 г., гриби до 100 г.. зелені треба вживати 

якомога більше. 

При ЦД І типу - перш за все треба знизити МТ. Перевага надається крупам, крім 

рису, дозволяється мед; 

- при свербіжі шкіри- поперемінно теплі і холодні обтирання; 

- при ураженнях слизової рота – теплі полоскання (відвар шавлії, ромашки), 

утримання від твердої їжі та гарячих страв; 

- при частому сечовипусканні та свербіжі зовнішніх статевих органів - регулярне 

підмивання. 

 Виконання лікарських призначень: 

 При І типі ЦД- замісне лікування препаратами інсуліну: 

 ультракороткої дії (початок дії через 3-4 хв. після введення, пік-40-60хв., 

тривалість дії-2-3 год.)- новорапід, гумалог; 
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 короткої дії (початок дії через 15-30 хв., пік-1,5-3 год., тривалість дії-4-6 

год.)—актрапід МС, актрапід НМ, хумодар Р, фармасулін; 

 середньої тривалості дії ( початок дії через 1-2 год.. після введення , пік 4-9 

год., тривалість дії 12-18 год.) - хумодар Б, монодар Б, протафан НМ; 

 тривалої дії (початок дії через 5-6 год., після введення, пік дії-10-18 год., 

тривалість дії-20-26 год.) ультратард НМ, інсулін Лантус; 

- суміш інсулінів: хумодар К25, К50, мікстард 30 НМ. 

- Пероральні цуркознижувальні препарати: 

- похідні сульфанілсечовини: гліквідон (глюренорм), гліклазид (діамікрон, 

діабетон, предіан), гліпізид (мінідіаб), глімепірид (амарил); 

- бігуаніди: диметилбігуанід (метроформін, глюкофаг); 

- інгібітори а-глюкозидази: акарбоза (глюкобай); 

- регулятори постпрандіальної глікемії: репаглінід (новонорм), натеглінід 

(старлікс); 

- тіозолідинедіоніни та агоністи РРА: розиглітазон (авандія); 

- ангіопротектори: пентоксифілін, ксинтинолу ніктотинат, нафтидрофурил; 

- антиагреганти: ацетилсаліцилова кислота, дипіридамол, тиклопідин; 

- антикоагулянти: гепарин, фраксипарин; 

- ліполіпідемічні засоби: аніонообмінні смоли, фібрати (ліпанор), статини 

(ловастатин); 

- антиоксиданти: токоферолу ацетат, а-ліпоєва кислота; 

- вітаміни групи В: тіамін, піридоксин. 

- При ІІ типі ЦД: 

- низькокалорійна дієта. 

- Медикаменти: 

- пероральні цуркознижувальні препарати- головним чином, похідні 

сульфанілсечовини: 

- сульфаніламідні : манініл, орабет; 

- бігуаніди: адебіт, метформін і фенформін; 

- інсулінолікування; 

- лікування діабетичних ускладнень. 

- Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. 

- Навчання пацієнта та його оточення суті захворювання, правилам харчування та 

фізичної активності; самостійному корегуванню доз інсуліну в залежності від 

глікемії та способу життя; правилам введення медикаментів, контролю за рівнем 

глікемії. Психологічна підтримка активізації саногенних механізмів організму, 

успішної адаптації пацієнта до нових умов життя. 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання: 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Нормалізація рівня глюкози в крові. 

3. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Ускладнення: 

1. Ураження окремих органів і тканин: 
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Ураження шкіри - підвищений вміст глюкози в шкірі веде до розвитку 

гнійничкових і грибкових захворювань шкіри. Порушується трофіка тканин - 

інтенсивне ороговіння шкіри, потовщення нігтів. 

2. Ураження судин (діабетична ангіопатія): 

- Капілярів нефрону нирок – нефропатія (в 90% випадків), проявляється 

протеїнурією, гіпертензією, азотемією, набряками. Перебігає в три стадії: 

пренефротична, нефротична і нефросклеротична. У фінальній стадії – набряки 

всього тіла, високі позначки гіпертензії, серцева недостатність, крововиливи у 

мозок, діабетична енцефалопатія. Діабетична енцефалопатія виявляється 

головними болями, підвищеною дратівливістю, порушеннями пам’яті і сну. 

- Капілярів сітківки очей - ретинопатія ( 30-90% ), виявляється прогресуючим 

падінням гостроти зору аж до сліпоти. 

- Капілярів нижніх кінцівок (периферічна ангіопатія) - виявляється порушеннями 

трофіки, розвитком гангрени із втратою кінцівки. 

- Капілярів периферічних нервових стовбурів (черепно-мозкові, нерви 

парасимпатичної і симпатичної ВНС ) - нейропатія, яка виявляється відчуттям 

болю, парестезіями, порушеннями моторно-секреторної функції внутрішніх 

органів. 

- Вінцевих судин - розвиток міокардодистрофії, ІХС. Інфаркти міокарду при 

цукровому діабеті характеризуються атиповим безбольовим початком з тяжким 

перебігом. 

3. Ураження дихальної системи – трахеїти, пневмонії з тяжким деструктивним 

перебігом, схильність до туберкульозу легень (відносять до групи ризику). 

4. Ураження травного каналу – гастрити із зниженою секреторною функцією, 

можливі проноси і закрепи. Жирова і білкова дистрофія печінки. 

5. Ураження сечовидільної системи – цистіти, пієлонефрити, які часто 

ускладнюються уросепсисом і приводять до декомпенсації перебігу цукрового 

діабету. 

6. Ураження статевї системи – імпотенція у чоловіків, безпліддя і 

недоношування плоду у жінок. 

До гострих ускладнень цукрового діабету відносять коматозні стани. 

Розрізняють три різновиди коми в залежності від виду гострого порушення 

обміну речовин – кетоацидотичну, гіперосмолярну, лактоцидотичну. 

Кетоацидотична (гіперглікемічна, діабетична) – виникає внаслідок 

різкого підвищення вмісту глюкози у крові. В патогенезі відіграють роль 

гіперглікемія, гіперкетонемія з розвитком метаболічного ацидозу, дегідратацією 

організму. 

Чинники, які сприяють розвитку коми: недостатнє введення інсуліну, нелікований 

ЦД, травми, вагітність і пологи, операції, перенесені інфекційні захворювання, 

голодування, зловживання алкоголем. 

Початок поступовий на протязі двох – трьох днів із загального нездужання, 

зниження апетиту, посилення спраги, нудоти і блювання, болів у животі. Потім 

приєднуються сонливість і втрата свідомості. Шкіра гіперемійована, суха, запалі 

очні яблука (м’які при натисканні), запах ацетону із роту. Дихання прискорене, 
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поверхневе, шумне (типу Куссмауля), шум тертя плеври. Тони серця приглушені. 

АТ і тонус м’язів знижений. Можливо поява блювання «кавовою гущею» і 

перитоніальних симптомів. Гіперглікемія сягає 30 ммоль\л і більше, поліурія 

змінюється на олігурію. 

Невідкладна допомога: розпочинається із введення простого інсуліну не більше 

20 ОД в режимі малих доз – 4 одиниці на 100 мл.фіз. розчину в/в крапельно не 

більше 14 ОД за годину. 

Гіпоглікемічна кома.Чинники, які сприяють розвитку коми: здебільшого 

зумовлена передозуванням інсуліну, фізичним перенавантаженням або 

порушенням режиму харчування. Має гострий початок та наявні передвісники: 

серцебиття, нудота, запаморочення, головний біль, підвищене потовиділення, 

відчуття голоду, страху, тремтіння рук, тривоги, парестезії, порушення зору. 

Пацієнт стає збудженим, агресивним, з`являються судоми, афазія, порушення 

ковтання. За відсутності належних заходів по усуненню гіпоглікемії настає кома. 

Відмічається блідість та підвищена вологість шкіри, рівномірне і поверхневе 

дихання, тахікардія або брадикардія. У таких пацієнтів тонус очних яблук 

звичайний, АТ у нормі або підвищений, спостерігають підвищений мязовий 

тонус, іноді – судоми. Відсутній запах ацетону з рота, немає ознак дегідратації. 

При лабораторній діагностиці виявляють: глікемію менше 2,5 ммоль/л, 

відсутність кетонемії, глюкозурії, кетонурії. Стан загрозливий для життя і 

потребує негайної терапії – 20-30 г. шоколаду, цукру, солодкого чаю, меду якщо 

хворий при свідомості. Якщо хворий без свідомості - вводять 40-60мл 40% 

глюкози в/в. При відсутності ефекту, глюкозу уводять повторно. Якщо ж пацієнт 

не опритомнів, то застосовують 0,5-1 мл 0,1% розчину адреналіну п/ш та 1-2 мл 

глюкагону в\м. У тяжких випадках вводять в/в краплинно 5%мрозчин глюкози 

для нормалізації глікемії. Водночас пацієнту вводять 75-100 мг гідрокортизону 

(або 30-60 мг преднізолону), 100 мг кокарбоксилази, 5 мл 5% розчину 

аскорбінової кислоти (додають у крапельницю до розчину глюкози). За наявності 

набряку головного мозку в/в вводять лазикс, манітол. 

Гіперосмолярна кома – виникає у хворих віком понад 50 років внаслідок 

зневоднення організму (блювання, прийом сечогінних препаратів, мозкові 

інсульти і інфаркти міокарду ). Перебіг коми тяжкий, майже завжди закінчується 

смертю хворого. 

Лактоцидотична кома – виникає край рідко у хворих похилого віку при 

накопиченні в організмі молочної кислоти після тяжких фізичних навантажень, 

при захворюваннях печінки, нирок, серця, після кровотеч. Розвивається швидко і 

закінчується анурією і загибеллю хворого. 

Тактика м/с при підозрі у хворого цукрового діабету – відправити хворого на 

дообстеження і лікування у сімейного лікаря ендокринолога. 

При цукровому діабеті 1 типу – інсулінотерапію. Розрахунок необхідних доз і 

кратності введення проводить лікар ендокринолог. Задачі м/с при проведенні 

інсулінотерапії слідкувати за правильністю введення препарату. Показаннями для 

призначення інсуліну є цукровий діабет середнього і тяжкого ступеню, 
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декомпенсація хвороби, виснаження, дитячий і юнацький цукровий діабет, 

неефективність іншого лікування, при виражених ускладненнях. 

Профілактика: 

1. Уникнення нервових перенапружень, психічних травм. 

2. Постійне дотримування дієтичного режиму. 

3. Уникання переїдання. 

4. Боротьба з зайвою вагою. 

 

Ожиріння 
Ожиріння – це захворювання при якому надлишковий накопичений жир у 

тілі несприятливо впливає на стан здоров’я, призводячи до зменшення середньої 

тривалості життя та/або появи проблем зі здоров’ям. Людину вважають хворою на 

ожиріння, якщо індекс маси тіла (ІМТ), показник, який можна обрахувати 

розділивши вагу людини у кілограмах на зведений у квадрат зріст людини 

в метрах, перевищує 30 кг/м2 

ІМТ Класифікація 

< 18,5 недостатня вага 

18,5–24,9 нормальна вага 

25,0–29,9 надлишкова вага 

30,0–34,9 ожиріння I ступеню 

35,0–39,9 ожиріння II ступеню 

≥40,0    ожиріння III ступеню   

 Будь який ІМТ ≥35 або 40 називається «серйозним ожирінням» 

 ІМТ ≥35 або 40–44,9 чи 49,9 називається «патологічним ожирінням» 

 ІМТ ≥45 або 50 називається «надморбідним ожирінням» 

 Смертність 

Ожиріння являється однією з головних причин передчасної смерті у всьому 

світі. Під час широкомасштабних американських і європейських досліджень було 

виявлено, що ризик смертності мінімальний при ІМТ 20-25 кг/м для людей, які не 

палять, і 24–27 кг/м2 для курців. Зі зміною показника ІМТ у будь-яку сторону 

ризик збільшується. ІМТ, що перевищує 32, зв’язують з подвійним рівнем 

смертності серед жінок за період протягом 16-річного періоду. За підрахунками, в 

Сполучених Штатах ожиріння спричиняє зростання з 111 909 до 365 000 смертей 

на рік, водночас у Європі 1 мільйон (7,7%) смертей зв’язують з надлишковою 

вагою. В середньому, ожиріння призводить до скорочення середньої тривалості 

життя на строк від шести до семи років. Якщо показник ІМТ складає 30-35, 

середня тривалість життя зменшується на строк від двох до чотирьох років,а при 

крайньому ступені ожиріння (ІМТ>40) середня тривалість життя зменшується на 

10 років 

Український науково-дослідницький інститут харчування, провівши дослідження 

цієї проблеми, виявив, що 22% українців страждають на ожиріння. Чим більша 

маси тіла, тим більше ймовірність розвитку таких тяжких захворювань, як 

цукровий діабет, атеросклероз, ІХС, вторинна артеріальна гіпертензія, цукровий 
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діабет ІІ типу, синдром обструктивного апное сну, деякі види онкологічних 

захворювань раку, остеоартриту та астми. 

Етіологія: 

Частіше всього ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з високою 

енергетичною цінністю (калорійністю) у поєднанні з недостатньою фізичною 

активністю і фактором генетичної сприйнятливості, хоча в поодиноких випадках 

спостерігалось виникнення захворювання на 

тлі генетичних, ендокринних порушень, 

прийому медикаментів або психіатричних розладів. Існує недостатньо доказів 

того, що деякі люди з ожирінням їдять мало, проте набирають зайву вагу, завдяки 

сповільненому обміну речовин; загалом, огрядні люди витрачають більше енергії, 

ніж худорляві, тому що для підтримання життєдіяльності тіла зі збільшеною 

масою треба витрачати більше енергії. 

Класифікації: 

За походженням: 

І - первинне ожиріння: - аліментарно-конституційне; генетичні синдроми 

поєднанні з ожирінням 

ІІ - вторинне ожиріння: - гіпоталамо-гіпофізарне (пухлини, запалення, травми 

та наслідки операцій); - ендокринне (гіпотиреоз, синдром Іценко-Кушинга; 

- церебральне (травма черепа, енцефаліт, підвищення внутрішньочерепного тиску) 

За ступенем ожиріння: 

І - фактична маса тіла перевищує ідеальну на 15-29%; 

ІІ - надлишок маси тіла становить 30-49 %; 

ІІІ - надлишок маси тіла становить 50-99 %; 

ІY- фактична маса тіла перевищує ідеальну на 100 % і більше. 

Стадія ожиріння: 

 прогресуюча; 

 стабільна. 

Ступені тяжкості: 

 легкий - відсутність скарг, іноді головний біль, стрії, ожиріння І ступеня, 

транзиторна АГ; 

 середньої тяжкості - часті головні болі, транзиторна АГ, порушення 

менструального циклу, численні стрії, статевий розвиток сповільнений або 

прискоренний, фолікуліт, ціаноз, ожиріння І- Ііступенів; 

 тяжкий - численні скарги, стійка АГ, розлади функцій статевих залоз, 

пігментація реґіонарна шкіри, раннє посивіння волосся, тиреоїдит аутоімунний, 

ожиріння ІІІ- ІY ступенів. 

Медсестринський процес: 

І етап медсестринського процесу – медсестринське обстеження. 

Збирання інформації ведеться суб’єктивними, об’єктивними та додатковими 

методами обстеження. 

Суб’єктивні методами обстеження: 

А. Скарги пацієнта: (при І і ІІ ступені ожиріння скарг у пацієнта немає). 

При ожирінні ІІІ та ІY ступенів будуть скарги: 
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 на підвищення маси тіла; - задишка (спочатку при фізичному 

навантаженні);швидку стомлюваність; - загальна та м`язева слабкість; - зниження 

працездатності; - закрепи; - метеоризм; - посилений апетит; - дратівливість; - 

лабільність настрою, часто депресія; - порушення менструального циклу. 

В. Анамнестичні дані: 

- порушення режиму харчування; 

- наявність хвороб ендокринної системи; 

- хвороба спостерігається серед родичів пацієнта; 

- відсутність фізичного навантаження. 

С. Об’єктивні методи обстеження: 

- нерівномірне або рівномірне відкладання жиру (у ділянці живота, сідниць, 

стегон) –«рейтузний» тип ожиріння; 

- стрії (смуги розтягнення на різних ділянках тіла (животі, стегнах, молочних 

залозах, плечах, під колінами); 

- зміни шкіри – сальність, попрілості, фурункульоз; 

- задишка; 

- збільшення маси тіла; 

- у дівчаток – передчасне формування вторинних статевих ознак; виражений ріст 

волосся на верхній губі; 

- у хлопчиків - ріст вусів і бороди запізнюється, гінекомастія; 

- артеріальна гіпертензія; 

- ураження ендокринної та нервової систем; 

- аналіз крові: підвищений вміст холестерину, ліпідів, дисліпопротеїнемія, 

гіперглікемія, порушення тесту толерантності до глюкози; 

- високу інформаційну цінність має зниження рівня 11-ОКС в крові і підвищення 

екскреції 17- ОКС з сечою. 

ІІ етап сестринського процесу - медсестринська діагностика: 

 Наявні проблеми: - на підвищення маси тіла; - задишка (спочатку при 

фізичному навантаженні); - швидку стомлюваність; - загальна та м`язева 

слабкість; - зниження працездатності; - закрепи; - метеоризм; - посилений апетит; 

- дратівливість; - лабільність настрою, часто депресія тощо. 

- Потенційні проблеми: - можливість виникнення гіпертензії, стенокардії, 

інфаркту міокарда тощо. 

- Складемо медсестринський діагноз: - на підвищення маси тіла; - задишка 

(спочатку при фізичному навантаженні); - швидку стомлюваність; - загальна та 

м`язева слабкість; - зниження працездатності; - закрепи; - метеоризм; - посилений 

апетит; - дратівливість; - лабільність настрою, часто депресія, що підтверджується 

скаргами пацієнта та об'єктивними даними. 

ІІІ етап сестринського процесу – планування медсестринських втручань: 

1. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

2. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження 

3. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем 

4. Виконання лікарських призначень 
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5. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта 

6. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємо-допомоги 

ІY етап сестринського процесу – виконання плану медсестринського догляду: 

 підготовка пацієнта та взяття крові на гормональне дослідження, для 

біохімічного дослідження, на загальний білок, білкові фракції, холестерин; 

 взяття сечі на БАС; 

 підготовка пацієнта до ЕКГ, рентгенографія черепа, комп’ютерної 

томографії, магнітно-резонансної томографії; 

 постійний контроль за самопочуттям та об’єктивним станом пацієнта: 

вимірювання температури тіла, АТ, підрахунок Р, ЧДР; 

 режим з підвищеною фізичною активністю; 

 контроль та допомога у дотриманні пацієнтом дієти №8 (обмеження жирів 

тваринного походження і вуглеводів, але повноцінно щодо білків та вітамінів; 

лікувальне голодування; 

 допомога пацієнтові в дотриманні особистої гігієни; 

 при підвищеній пітливості – обтирати шкіру насухо; 

 при задишці – прогулянки на свіжому повітрі; 

 допомога пацієнтові при фізичних навантаженнях; 

 при гіпертензії - спокій, свіже повітря, гірчичники на потилицю, литкові 

м`язи; 

виконання лікарських призначень: 

консервативне лікування: 

 при відсутності ефекту від лікування дієтою, призначають медикаментозне 

лікування: 

 засоби для пригнічення апетиту: мазиндол, флуоксетин, фенілпро-

паноламін; 

 засоби, які пригнічують адсорбцію компонентів їжі: глюкобай, акарбоза, 

орлістат; 

 засоби, які посилюють термогенез і активність метаболічних процесів: 

сибутрамін; 

 препарати тиреоїдних гормонів: L-тироксин. 

фізичні методи лікування: 

 ЛФК; 

 масаж; 

 родонові та морські ванни; 

 сауна; 

 душ Шарко; 

 оперативне втручання (зменшення розміру шлунка); 

 вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта; 

 навчання пацієнта само-, а його оточення взаємо догляду ; 

 бесіда з оточенням про надання психологічної підтримки пацієнтові, 

активізацію внутрішніх сил на одуження; 

 санітарно-освітня робота з пацієнтом та його оточеням щодо проблем 

ожиріння; 



 

290 
 

 санаторно-курортне лікування (Хмільник, Сочі, Одеса, Кисловодськ, Єсентуки, 

Немирів). 

Y етап сестринського процесу – оцінка результатів медсестринського 

втручання: 

1. Поліпшення самопочуття та об’єктивного стану пацієнта. 

2. Відновлення працездатності. 

3. Корекція медсестринських втручань у випадку виникнення ускладнень. 

Профілактика: 

 виключення із раціону алкоголю, солодощів; 

 дотримання режиму харчування; 

 включення в раціон овочів, морських продуктів, олії, сиру; 

 дотримання дієти з розвантажувальними днями, голодуванням (під 

контролем лікаря); 

 дозоване фізичне навантаження (плавання, фізичні вправи, ходьба). 
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