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Предмет:  Медсестринство в онкології 

Спеціальність: Сестринська справа 

Практичне заняття №4 

Тема: Рак легенів. Рак грудної залози. 

 

Актуальність теми: Швидкий ріст частоти рака легень, який уражає найбільш 

працездатну частину населення, маєт характер епідемії. Рак лень став соціальною 

проблемою.. Для рака легень характерна висока агресивність перебігу захворювання. Дещо 

інший характер носять злоякісні пухлини шкіри.  Рак молочної залози все частіше уражає 

жіноче населення. Складність  виявлення і діагностики в ранній (доклінічній) фазі 

захворювання диктує необхідність  удосконалення методів підготовки медичних кадрів.  

 

Навчальні цілі:  

Знати: Правила обстеження хворих у разі підозри на рак легенів, підготовка хворих до 

операції та догляд у післяопераційний період. 

Вміти: Дати оцінку клінічним проявам раку легень, шкіри, молочної залози, 

застосовувати положення медсестринського  процесу при пухлинах легенів, шкіри та грудної 

залози. 

        Виховна мета:  засвоїти основи обстеження хворих у разі підозри на рак легень, шкіри,  

         молочної залози.           

 

Практичні навички та професійні вміння 

 уміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак легенів; 

 уміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак грудної залози; 

 готувати хворих до операції, догляд у післяопераційний період; 

 уміти перев’язувати хворих; 

 догляд за хворими після пункційної біопсії лімфатичного вузла; 

 уміти зібрати набір інструментів для відкритої біопсії лімфатичного вузла; 

 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими. 

 

МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС ПРИ РАКУ ЛЕГЕНЬ 

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ 

При проведенні обстеження пацієнта, госпіталізованого з підозрою на злоякісну пухлину 

легень, палатна медсестра користується загальноприйнятою схемою медсестринського 

обстеження, звертаючи особливу увагу на: 

1) анамнестичні дані: 

-   тривале куріння, 

-   робота у гірничодобувній та гірничопереробній промисловості, 

-   робота на виробництві нафтопродуктів, нікелю, хрому, кадмію, берилію, селену,  

    кобальту, 

-   робота на видобуванні мінералів, до складу яких входить азбест. 

2) дані об’єктивного обстеження: 

-    схуднення, 

-    підвищена пітливість, 

-    підвищення температури тіла, 

-    задишка, 

-    кашель, 

-    кровохаркання; 

3) оцінювання здатності самостійного забезпечення функціональних потреб: 
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-   порушення дихання (при обтурації пухлиною просвіту бронха, гнійно-некротичних 

    ускладненнях), 

-   порушення споживання їжі та рідини (при проростанні пухлини у стравохід), сну та 

    відпочинку (при надсадному кашлю, болю), 

-   неспроможність підтримувати особисту гігієну, 

-   неспроможність здійснювати самодогляд (при кровохарканні, кровотечах, загальній 

    слабкості, підвищеній температурі тіла), 

-   неспроможність спілкуватися з іншими людьми (соціальна ізоляція, порушення  

    загального стану, біль). 

  

 ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА 

Типові дійсні (наявні) проблеми хворих на рак легень, пов’язані з основним 

захворюванням 

 Загальна слабкість, підвищена втомлюваність, підвищена пітливість. 

 Кашель, іноді надсадний, з виділенням невеликої кількості мокротиння. 

 Задишка. 

 Кровохаркання. 

 Підвищення температури тіла. 

Типові потенційні проблеми хворих на рак легень, пов’язані з основним захворюванням 

 Біль у грудній клітці, при диханні. 

 Легенева кровотеча. 

 Біль у кістках. 

 Зменшення маси тіла. 

 Ризик виникнення рецидиву, метастазів. 

 Соціальна ізоляція. 

 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ 

Планування медсестринських втручань залежить від стадії ракової пухлини, обсягу 

діагностичних та лікувальних втручань (променева, хіміотерапія, хірургічне лікування). 

Вибір методу лікування залежить від локалізації пухлини. Хірургічне лікування можливе 

лише в 15-20%, до радикальних операцій належать пульмонектомія, лоб- 

та білобектомія (резектабельними є І та II стадії раку). Ефективність хіміотерапії залежить 

від гістологічної будови пухлини (недрібноклітинні форми с резистентними до переважної 

більшості сучасних цитостатиків, а дрібноклітинний рак — високочутливим). Променева 

терапія часто є паліативним методом лікування. 

Прогноз є часто несприятливим, особливо в тих випадках, коли не вдається провести 

радикальну операцію. П’ятирічне виживання хворих, які перенесли радикальну операцію, 

становить близько 30 %. Зокрема, при І стадії виживання становить 50 %, при II — 20—30 %. 

Плануючи медсестринські втручання, медсестра здійснює спостереження і догляд за 

пацієнтом в обсязі, який відповідає медсестринському плану вирішення типових проблем 

пацієнтів, які виникають у перед-, інтра-, післяопераційні періоди, при проведенні 

хіміотерапії, променевої терапії, вписує в план вирішення проблем, зумовлених злоякісною 

пухлиною легень. 

 

Типові 

проблеми 

хворих на рак 

легень 

Типові 

медсестринські 

діагнози при раку 

легень 

Мета 

Планування 

медсестринських 

втручань 

Зміни 

загального 

стану. 

Загальна слабкість, 

підвищена 

втомлюваність, 

Фізична і психологічна 

підготовка пацієнта до 

оперативного 

За призначенням лікаря 

проводити інфузійнутерап

ію, вводити препарати 
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Кашель. підвищена пітливість 

у зв’язку із токсичним 

впливом пухлини. 

Кашель, іноді 

надсадний, з виді-

ленням невеликої 

кількості мокротиння, 

пов’язаний із 

подразненням 

пухлиною рецепторів 

бронхів 

втручання, хіміотерапії 

чи променевого 

лікування 

згідно з листком 

призначень. Підготувати 

пацієнта до проведення 

оперативного втручання, 

променевої чи хіміоте-

рапії. 

Здійснювати відповідний 

догляд, спостерігати за 

пацієнтом у перед-, інтра-

, післяопераційний 

періоди 

Кровохар-

кання, 

Виділення 

гнійного 

мокротиння 

Кровохаркання у 

зв’язку з розпадом 

пухлини, запальними 

ускладненнями 

Догляд за пацієнтом За призначенням лікаря 

вводити препарати. 

Пояснити пацієнту, що 

мокротиння потрібно 

спльовувати, а не ковтати, 

контролювати 

забезпечення пацієнта 

індивідуальними 

плювальницями. 

За наявності гною в 

легенях чи бронхах 

забезпечити пацієнту 

відповідне положення 

тіла (“бронхіальний 

дренаж”), наприклад, 

рекомендувати лягати 

на протилежний бік для 

покращання 

відхаркування з ураженої 

легені 

Задишка Задишка у зв’язку із 

порушенням 

зовнішнього дихання 

Полегшення 

дихання 

Якщо дозволяє стан 

пацієнта, забезпечити 

необхідні умови для 

прийняття положення 

тіла, при якому йому 

найлегше дихати 

(переважно сидячи, зі 

спущеними ногами, 

обпершись руками до 

краю ліжка). У цьому 

випадку під спину 

пацієнта підкласти 2—3 

подушки, поста-

вити підголовник чи 

підняти головний кінець 

функціонального ліжка. 

Звільнити грудну клітку 

від одягу, що стискає, при 

можливості відчинити 

вікно. 

Підраховувати частоту 
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дихання, пульсу, вимі-

рювати артеріальний 

тиск. 

За призначенням лікаря 

організувати подавання 

зволоженого кисню за 

допомогою кисневої 

подушки або через 

носовий катетер із 

центральної системи 

подавання кисню. 

Біль Біль у грудній клітці у 

зв’язку із 

проростанням 

пухлини у при-

стінкову плевру, 

прилеглі органи, 

стиснення пухлиною 

нервів. 

Біль у кістках при 

метастазах 

Ліквідація або 

зменшення болю 

За призначенням лікаря 

вводити знеболювальні 

препарати. Допомагати 

лікарю у підготовці 

пацієнта і всього 

необхідного для 

проведення оперативного 

чи консервативного 

(медикаментозного, 

променевого) лікування 

 Біль під час дихання, 

кашлю, задишка через 

наявність випоту у 

плевральній 

порожнині 

Евакуація плевральної 

рідини 

Приготувати все 

необхідне для прове-

денняторакоцентезу. 

Асистувати лікарю під 

час проведення проце-

дури. 

Відправити рідину, 

евакуйовану із плев-

ральної порожнини, на 

цитологічне дослідження. 

Здійснювати спостере-

ження за пацієнтом 

(визначення артеріаль-

ного тиску), пульсу, 

доглядати за накладеною 

після торакоценте-

зупов’язкою 

Кровотеча Легенева кровотеча у 

зв’язку із 

руйнуванням 

пухлиною великих 

судин 

Зупинка кровотечі Надати невідкладну 

допомогу та здійснювати 

догляд за пацієнтом при 

легеневій кровотечі 

Підвищення 

температури 

тіла 

Підвищення тем-

ператури тіла 

(від субфебрильної до 

високих цифр) у 

зв’язку із запальними 

ускладненнями 

(абсцедивна пневмоні

я, емпієма плеври, 

гангрена легень) 

Нормалізація 

Температури тіла 

За призначенням лікаря 

вводити жаро-

знижувальні, протиза-

пальні та антибактері-

альні засоби Здійснювати 

догляд і спостерігання за 

пацієнтом 
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Ризик 

розвитку 

ускладнень 

(накопичення 

повітря у 

підшкірній 

жировій 

клітковині — 

підшкірна 

емфізема) 

Ризик розвитку 

ускладнень(нако-

пичення повітря у 

підшкірній жировій 

клітковині, 

середостінні, 

порушення відхо-

 дженнярідини) у 

зв’язку зі змінами 

функціонуван-

ня дренажів у ранній 

післяопераційний 

період 

Забезпечити 

пацієнту нагляд, 

запобігти 

ускладненням 

За призначенням лікаря 

здійснювати відповідний 

догляд за дренажами в 

ранній післяопераційний 

період. 

NB! Дренування 

плевральної порожнини 

виконують 

при піопневмотораксі, 

гемотораксі, 

після торакотомії. Під час 

дренування 

використовують дренаж 

за Бюлау, на кінці якого 

надітий палець від 

гумової рукавички, 

посередині розсічений і 

вставлений у посудину з 

антисептичним розчином. 

Дренаж 

за Бюлау належить  

 до пасивних дренажів. 

Активне дренування 

проводять за допомогою 

електровідсмоктувача, 

гумової медичної груші, 

одноразової “гармошки”, 

шприца. Пацієнту 

надають положення 

напівсидячи для покра-

щання відтоку по дренажу 

Ризик 

рецидиву 

Ризик рецидиву, 

пов’язаний із ростом 

пухлини, 

метастазуванням 

Досягнення 

максимально 

тривалої ремісії 

Передати необхідну 

інформацію та медичну 

документацію в полі-

клінічне відділення, 

амбулаторії з метою 

диспансеризації пацієнта 

Втрата 

працездат-

ності, 

соціальна 

ізоляція 

Втрата працездатності 

внаслідок погіршення 

загального стану, 

болю. 

Соціальна ізоляція у 

зв’язку зі зміною 

зовнішнього вигляду, 

інвалідністю 

 

 

 

 

 

Допомога пацієнту 

соціально адаптуватись 

Провести психологічну 

підтримку пацієнта та 

членів його родини. 

Навчити і залучити 

родичів пацієнта до 

догляду за ним у 

домашніх умовах, 

розповісти родичам про 

альтернативні заклади 

догляду за невиліковними 

хворими (хоспіси). 

Запропонувати родичам 
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IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ 

Виконання призначень лікаря 

– Уводити препарати згідно з листком призначень (знеболювальні, 

антибіотики, протикашльові, муколітики, гемостатики), проводити інфузії і трансфузії. 

– Підготувати пацієнта і все необхідне для взяття біологічних матеріалів (крові, сечі, калу, 

мокротиння) з метою проведення лабораторних досліджень. 

– Підготувати пацієнта і все необхідне для цитологічного та бактеріологічного дослідження 

мокротиння. 

– За підозри на наявність рідини у плевральній порожнині підготувати пацієнта і все 

необхідне для проведення плевральної пункції із цитологічним дослідженням випоту. За 

наявності повітря в плевральній порожнині приготувати все необхідне для дренування 

плевральної порожнини за методом Бюлау. 

 Підготувати пацієнта і все необхідне для проведення інструментальних досліджень: 

 рентгеноскопії органів грудної клітки для виявлення функціональних змін з боку органів 

середостіння, куполів діафрагми, уточнити певні дані про контури, розміри, структуру, 

локалізацію новоутворення відносно прилеглих органів і тканин; 

 рентгенографії органів грудної клітки (у двох проекціях: прямій і бічній) для визначення 

локалізації, розмірів, контурів новоутворення); 

 томографії — виконують пошарові знімки на рівні головних, сегментарних бронхів і в 

площині тіні патологічного новоутворення; 

 комп’ютерної томографії (КТ) грудної клітки — визначення поширення пухлини і 

метастазування у середостіння; 

 фібробронхоскопії із гістологічним та цитологічним дослідженням після щипцевої 

біопсії; 

 трансторакальної аспіраційно-пункційної біопсії пухлини під контролем КТ; 

 біопсії надключичного чи шийного лімфатичного вузла; 

  КТ головного мозку, сканування кісток, дослідження кісткового мозку — за показаннями 

(підозра на метастазування, дрібноклітинний рак). 

 При проведенні планового оперативного втручання медсестра повинна провести належну 

психологічну, фізичну і медикаментозну підготовку пацієнта до призначеної операції. 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ТА АСИСТУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  

БРОНХОСКОПІЇ 

Бронхоскопія — метод інструментального та візуального дослідження бронхолегеневої 

системи за допомогою спеціального приладу ( бронхоскопа ), який дозволяє оглянути 

внутрішню поверхню бронхів, вивчити рельєф’єф слизової оболонки та її складок, судинний 

малюнок, конфігурацію вічок бронхів.  

 Показання: 

1.  для видалення з трахеї і бронхів стороннього тіла, бронхіального секрету (діагностична 

     бронхоскопія); 

2.  для уточнення діагнозу (діагностична бронхоскопія) при: 

- пухлинах, 

- гнійних захворюваннях бронхів і легень, 

- бронхіальній астмі, 

- легеневих кровотечах. 

  Протипоказання: 

-  кахексія; 

-  декомпенсовані вади серця; 

-  гіпертонічна хвороба у III стадії; 

-  аневризма грудної аорти; 

-  гостре запалення глотки і гортані; 

-  переломи шийних хребців. 
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Послідовність дій Обґрунтування 

Обладнання 

Бронхоскоп; стерильні: лоток, оглядові трубки, шприци, 

голки, пінцет, ватні кульки, перев'язний матеріал; 70 % 

розчин етилового спирту, гумові рукавички, стерильний 

стіл, 1 мл 2 % розчину промедолу, 1 мл 0,1 % розчину ат-

ропіну сульфату, 5 мл 2 % дитиліну (міорелаксант), 5 % 

розчин пропанідилу, розчин Сайдекс ОПЛ 

  

Підготовка медичної сестри дороботи 

Помити руки милом, висушити рушником. 

Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати 

до висихання 

Забезпечення інфекційної 

безпеки 

Надягнути цератовий фартух, гумові рукавички. 

Обробити рукавички двома ватними кульками, 

змоченими 70 % розчином етилового спирту 

  

Перевірити роботу освітлювальної й оптичної 

систем бронхоскопа 

Необхідна умова 

ефективного проведення 

процедури 

На стерильний столик викласти інструменти, стерильні 

оглядові трубки, шприци з ліками, перев'язний матеріал, 

ватні кульки. Накрити стерильним простирадлом 

Забезпечення інфекційної 

безпеки 

Оптичну систему і рукоятку приладу ретельно протерти 

70 % розчином етилового спирту 

 

Допомагати лікарю під час процедури  

Підготовка пацієнта 

Пояснити пацієнту хід процедури. 

Одержати згоду на її проведення. 

Провести психологічну підготовку пацієнта 

Мотивація пацієнта до 

співпраці. Дотримання прав 

пацієнта на інформацію 

Запропонувати пацієнту спорожнити сечовий міхур і 

кишки 

Забезпечення виникненню 

ускладнень під час про-

цедури 

Дослідження проводити натще, під наркозом. За 30 хв до 

дослідження підшкірно ввести 1 мл 2 % розчину 

промедолу з 1 мл 0,1 % атропіну сульфату 

Забезпечення знеболення і 

усунення спазму гладких 

м'язів 

Крапельно внутрішньовенно ввести 5 % 

озчин пропанідилу (5-10 мл/кг) або 1 % розчин гексаналу. 

З появою наркотичного сну ввести 

внутрішньовенно міорелаксанти (5 мл 2 % 

розчину дитиліну) і приступити до виконання процедури 

Запобігання можливості 

аспірації 

Крапельно внутрішньовенно ввести 5 % 

розчин пропанідилу (5-10 мл/кг) або 1 % 

розчин гексаналу. 

З появою наркотичного сну ввести внут-

рішньовенно міорелак-санти (5 мл 2 % розчину дитиліну) 

і приступити до виконання процедури 

 

Процедуру виконує лікар. Медична сестра асистує  

Дезінфекція 

Дезінфекцію бронхоскопа провести 

розчином Сайдекс ОПА 

Забезпечення інфекційної 

безпеки 
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 Бронхографія — це дослідження нижніх дихальних шляхів, яке дозволяє отримати 

рентгенологічне зображення трахеї і бронхів після введення в них контрастної речовини. 

Протипоказаннями до проведення бронхоскопії і бронхографії є: тяжка форма гіпертонічної 

хвороби, декомпенсовані вади серця, кахексія, гостра респіраторна вірусна інфекція, алергія 

на контрастні речовини.  

Оснащення блоку: 

– Стерильний маніпуляційний стіл, стерильні: лотки (3 шт.), пінцети, гортанний шприц, 

шприци ємністю 2, 10, 20 мл, з відповідними до них голками, еластичний 

трахеобронхіальний зонд, гнучкі біопсійні щипці, ватні тампони, марлеві серветки, 

пробірка з корком, предметне скло, гумові рукавички (2 пари), маски (2 шт.), 

бронхофіброскоп, жорсткий бронхоскоп.  

– Робочий маніпуляційний стіл: інгалятор кишеньковий портативний (ІКП-М), апарат для 

вимірювання артеріального тиску, фонендоскоп, лікарські препарати: еленіум, люмінал в 

таблетках, сальбутамол в аерозолі.  

– Розчини в ампулах: 0,1% атропіну сульфату, 1% димедролу, 0,5% седуксен, 2,4% 

еуфіліну, 2% лідокаТну, 2% дитиліну, 2% промедолу, 1% тіопенталу натрію; розчини у 

флаконах: 0,1% нафтизину, 10% новокаїну, 5% амінокапронової кислоти, 10% медичного 

желатину, 70° етилового спирту.  

– Аптечка з укомплектованими лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги 

при можливих ускладненнях. 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ТА АСИСТУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

БРОНХОГРАФІЇ. 

 І. Місце проведення:  

рентгенологічний кабінет. 

ІІ. Оснащення робочого місця:  

– Стерильний маніпуляційний стіл, стерильні: лотки (2-3 шт.), носовий ка- 

тетер, пінцети, шприци 2, 5, 20 мл, голки, марлеві серветки, ватні кульки, 

гумові рукавички. 

– Норсульфазол 0,5 г в таблетках. 

– Люмінал 0,1 г в таблетках. 

– 3% розчин йодиду калію у флаконі. 

– Розчин йодонату у флаконі. 

– 0,1% розчин атропіну сульфату в ампулах. 

– 2% розчин лідокаїну в ампулах. 

– інгалятор кишеньковий портативний (ІКП-М). 

– Електровідсмоктувач.  

ІІІ. Попередня підготовка до виконання навику:  

напередодні: 

–     Перевірити чутливість пацієнта до контрастної речовини, яка буде застосовуватися при 

рентгенографії (наприклад, до йодолиполу).  

–     Для цього протягом 2-3 днів дати пацієнту випити по одній столовій ложці йодиду калію 

на молоці 3 рази на день, або змастити шкіру пацієнта в радіусі 5-6 см розчином йодонату 

за допомогою ватної кульки, намотаної на пінцет. 

–     Про підвищену чутливість до препаратів йоду свідчить гіперемія і набряк слизових 

оболонок, кон'юнктивіт, нежить, бронхоспазм і шкірні висипи;  

–     більш якісною є бронхографія при додаванні до йодолиполу порошкоподібного 

норсульфазолу,    пацієнту слід дати таблетки норсульфазолу (по 1 таблетці 3 рази на 

день) і перевірити чутливість організму до цього препарату. На норсульфазол можливе 

виникнення алергічного дерматиту (кропив'янки), який характеризується свербінням 

шкіри і появою на шкірі або на слизових оболонках рожевих або білих висипів різної 

форми і величини.  
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–    У разі появи таких ознак бронхографія не проводиться, про що слід записати в історію 

хвороби; 

– роз'яснити пацієнту мету дослідження і ознайомити його з правилами бронхографії; 

– при сильному кашлі (за призначенням лікаря) дати протягом 2-3 днів 

протикашльові засоби (наприклад, лібексин по 0,1 г 3 рази на день): 

– пацієнтам з хронічним гнійним захворюванням бронхів і легенів (за при- 

значенням лікаря) зробити протягом 2-3 днів інгаляції протеолітичних 

ферментів (наприклад, трипсину 2-3 рази на добу); 

– в призначений день: 

– за 60 хвилин до дослідження дати пацієнту 0,1г люміналу; 

– розчин лідокаїну, який буде застосовуватися для анестезії дихальних 

шляхів і голосових складок, підігріти на водяній'бані до температури 

37°-38°С; 

– запропонувати пацієнту сісти   на стілець з спинкою; 

– ретельно вимити двічі руки з милом під проточною водою, витерти чис- 

тим індивідуальним рушником, обробити 70* етиловим спиртом,   одягну- 

ти стерильні гумові рукавички. 

IV. Основні етапи виконання навику:  
– Подати лікарю інгалятор, гумова груша якого заповнена теплим розчином лідокаїну.  Під 

час глибокого вдиху пацієнта на задню стінку глотки лікар розпилює 

анестетичну рідину. Між зрошеннями слід робити паузи на 1-1,5 хвилини. 

– Далі лікар підносить інгалятор до однієї з ніздрів і одночасно з проведенням глибокого 

вдиху пацієнта через ніс лікар розпилює анестетичну рідину в одну ніздрю, а іншу ніздрю 

тимчасом перекриває, притискуючи її до перегородки носа ватною кулькою. 

– Подати лікарю на стерильному лотку стерильний носовий катетер для введення його в 

нижній носовий хід і далі в трахею на глибину 15-20 см. 

– Запропонувати пацієнту на вдихові вимовити протяжно звук "Е-е-е"; в цей момент лікар 

вводить катетер через голосову щілину. Коли катетер пройде через голосову щілину, 

голос пацієнта стає сиплим. 

– Подати лікарю стерильний 20 мл шприц, заповнений розчином йодолиполу. 

– Лікар вводить розчин йодолиполу в катетер.  В цей момент робиться декілька 

рентгенологічних знімків. 

– Після закінчення процедури залишки йодолиполу видалити за допомогою 

електровідсмоктувача в посуд. 

– Порекомендувати пацієнту протягом 2-3 годин після бронхографії не 

приймати їжу. 

 Пацієнту виконують одне з нижченаведених оперативних втручань: 

– лобектомію; 

– резекцію легені; 

– пульмонектомію; 

– відеоасистовані торакоскопічні втручання — ендоскопічні операції на органах грудної 

клітки (виконують за відсутності масивного спайкового процесу в плевральній 

порожнині). 

МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС ПРИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ 

Під час обстеження пацієнтки, госпіталізованої з підозрою на рак грудної залози, палатна 

медсестра користується загальноприйнятою схемою медсестринського обстеження, 

звертаючи особливу увагу на: 

1) анамнестичні дані: 



10 

 

-         рак грудної залози у близьких родичів, 

-         наявність або лікування в минулому доброякісних пухлин грудної залози, 

-         тривале вживання гормональних препаратів з лікувальною чи контрацептивною  

          метою, 

-         ранній початок менструації, 

-         раннє настання менопаузи, 

-         пізні перші пологи (після 30 років) чи відсутність пологів, 

-         пізня перша вагітність (після 30 років) чи відсутність вагітності, 

-         різкі перепади маси тіла протягом короткого проміжку часу, 

-         маса тіла понад 80 кг, зріст понад 170 см, 

-         маса при народженні понад 5 кг, 

-         куріння (активне чи пасивне); 

2) дані об’єктивного обстеження: 

-         асиметрія залоз, 

-         деформація грудної залози, 

-         втягнення соска, 

-         наявність «лимонної кірки», 

-         кров’янисті або серозно-кров’янисті виділення із соска, 

-        лімфовузли у пахвовій ділянці збільшені, тверді. 

 Огляд безпосередньо місця злоякісного ураження — status lokalis: 

-         виразка чи множинні ерозії найчастіше у верхньозовнішньому квадранті грудної 

          залози, 

-         може пальпуватися пухлина хрящоподібної консистенції, округлої чи дископодібної  

          форми, часто без чітких меж. 

-         у термінальних стадіях ділянки з нагноєнням, розпадом, кровотечею. 

3) оцінювання здатності самостійного забезпечення функціональних потреб: 

 -      порушення дихання (якщо основне захворювання ускладнюється появою випоту в 

        плевральній порожнині, метастазуванням у легені), 

-      порушення сну та відпочинку, 

-      неспроможність: 

 підтримувати особисту гігієну, 

 турбуватися про свій зовнішній вигляд (при психологічних порушеннях, змінах 

 фізичного стану, наявності виділень із соска, виразок, приєднанні запальних 

процесів 

 та розпаду), 

 задовольняти інші фізіологічні потреби (сексуальні), 

 спілкуватися з іншими людьми, висловлювати свої емоції, виконувати роботу, 

яка 

 приносить позитивний результат та задоволення, 

 підтримувати віросповідання (при психологічних порушеннях, зміні 

зовнішнього 

 вигляду, при соціальній ізоляції, а також болю на пізніх стадіях). 

 ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА 

 

Типові дійсні (наявні) проблеми пацієнток із злоякісними пухлинами грудної залози, 

пов’язані з основним захворюванням 

– Ущільнення чи виразка у верхньозовнішньому квадранті грудної залози. 

– Зміна форми грудної залози. 

– Деформація, втягнення соска ураженої грудної залози. 

– Кров’янисті або серозно-кров’янисті виділення із соска. 
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– Наявність “лимонної кірки”. 

– Тверді об’ємні утворення у відповідній пахвовій ділянці. 

Типові потенційні проблеми пацієнток із злоякісними пухлинами грудної залози, пов’язані 

з основним захворюванням   

– Порушення сімейних, сексуальних стосунків. 

– Поява психологічних, психічних розладів. 

– Больові відчуття у грудній залозі. 

– Множинні ерозії на шкірі грудної залози, тулуба. 

– Гнійні ураження. 

– Кровотеча з ураженої пухлиною ділянки. 

– Утруднене дихання. 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ 

Планування медсестринських втручань залежить від стадії ракової пухлини, обсягу 

діагностичних та лікувальних втручань (хірургічне лікування, хіміотерапія, променева чи 

гормонотерапія). Вибір методу лікування визначається стадією захворювання, гістологічною 

формою пухлини, віком і загальним станом пацієнтки (гормональні, імунні та інші 

показники). 

Прогноз залежить насамперед від стадії захворювання на початку лікування, а також 

індивідуальних особливостей пацієнтки, біологічних властивостей пухлини й адекватності 

проведеного лікування. Якщо лікування розпочато в доклінічній стадії, стійке виліковування 

спостерігається майже в 100 % випадків, у І стадії — у 85—95 % , у II стадії — у 50—60 % 

випадків, тривале вилікування пацієнток у III стадії не перевищує 30 % . При генералізації 

процесу (IV стадія) можливий лише тимчасовий успіх. 

NB! Ці дані ще раз підтверджують необхідність і важливість ранньої діагностики раку 

грудної залози! 

Плануючи медсестринські втручання, медсестра здійснює спостереження і догляд за 

пацієнткою в обсязі, який відповідає медсестринському плану вирішення типових проблем, 

що виникають у перед-, інтра-, післяопераційний періоди, при проведенні променевої та 

хіміотерапії, вписує в план вирішення проблем, зумовлених злоякісною пухлиною грудної 

залози. 

 

Типові проблеми 

хворих на рак 

грудної залози 

Типові медсестринські 

діагнози при раку 

грудної залози 

Мета 

Планування 

медсестринських 

втручань 

Зовнішні зміни в 

грудній залозі 

Ущільнення чи виразка 

у верхньозовнішньому 

квадранті грудної 

залози у зв’язку із 

наявністю 

новоутворення. 

Зміна форми грудної 

залози через залучення 

до пухлинного процесу 

шкіри, підшкірної 

жирової клітковини, 

м’язів. 

Деформація соска 

ураженої грудної 

залози у зв’язку із 

залучення до злоякіс-

ного процесу тканин 

Допомога лікарю у 

здійсненні заходів 

щодо своєчасної 

діагностики і ліку-

вання злоякісної 

пухлини 

Уводити лікарські 

препарати згідно з 

листком призначень. 

Підготувати пацієнт-

ку до проведення 

призначеного ради-

кального чи 

паліативного 

оперативного 

втручання. 

Допомагати лікарю 

у проведенні 

променевого 

лікування чи 

хіміотерапії для 

зміцнення м’язів 

рук. 3 10—14-го дня 
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грудної залози: шкіри, 

підшкірної жирової 

клітковини. 

Наявність “лимонної 

кірки” через залучення 

до злоякісного процесу 

шкіри 

після операції навчи-

ти пацієнтку спеці-

альних вправ для 

розширення обсягу 

рухів у плечовому 

суглобі з боку 

видаленої залози 

Виділення із 

соска 

Кров’янисті або 

серозно-кров’янисті 

виділення із соска у 

зв’язку з проростанням 

пухлиною молочних 

ходів і дрібних судин 

Допомога лікарю у 

здійсненні заходів 

щодо своєчасної 

діагностики і ліку-

вання злоякісної 

пухлини та усклад-

нень 

  

Больові відчуття 

у грудній залозі 

Больові відчуття у 

грудній залозі у зв’язку 

із проростанням і 

стисненням пухлиною 

нервів 

Усунення або змен-

шення больових 

відчуттів 

За призначенням 

лікаря вводити 

знеболювальні 

препарати 

Виникнення 

ускладнень 

Множинні ерозії на 

шкірі грудної залози, 

тулуба у зв’язку із 

дисемінацією і 

розпадом пухлини. 

Гнійні ураження 

унаслідок приєднання 

вторинної інфекції. 

Кровотеча з ураженої 

ділянки у зв’язку із 

ушкодженням 

пухлиною кровоносної 

судини. 

Затруднене дихання, 

кашель у зв’язку із 

метазуванням у легені, 

наявністю випоту у 

плевральній порожнині. 

Набряк верхньої 

частини тіла (обличчя, 

шия, руки, плечовий 

пояс) унаслідок 

стиснення пухлиною 

верхньої порожнистої 

вени і лімфостазу 

Усунення 

ускладнення 

Виконувати 

лікарські 

призначення. 

Проводити 

перев’язки гнійних 

ран. 

При кровотечі здій-

снити гемостаз 

(стисна пов’язка, 

туга тампонада рани, 

холод на рану) 

Страх побачити 

зміни у зовніш-

ньому вигляді 

свого тіла в після-

операційний 

період 

Страх побачити зміни у 

зовнішньому вигляді 

свого тіла через втрату 

грудної залози після 

мастектомії 

Допомога пацієнтці 

адекватно ставитися 

до проблем 

У післяопераційний 

період проводити 

повноцінне 

знеболювання. 

Дбайливо та чуйно 

ставитися до 

пацієнтки. 

Проводити психоло-
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гічну підтримку, 

допомагати лікарю в 

організації консуль-

тації психолога. 

Розповісти про 

використання спеці-

альних протезів 

Ризик виник-

нення 

ранніх післяопе-

раційних 

кровотеч 

Ризик виникнення вто-

ринних кровотеч у 

зв’язку із 

зісковзуванням 

лігатури, порушенням 

ліжкового режиму, 

змінами згортання 

крові 

Запобігання виник-

ненню кровотечі 

За призначенням 

лікаря накласти 

стисну пов’язку на 

ділянку видаленої 

грудної залози, 

накласти міхур з 

льодом. 

Під лопатку на боці 

видаленої грудної 

залози підкласти 

плоский валик для 

розслаблення м’язів. 

Стежити за характе-

ром і кількістю 

виділень по 

дренажах 

Труднощі у 

здійсненні 

самодогляду 

Труднощі у здійсненні 

самодогляду через біль 

у післяопераційній 

рані, порушення 

функції руки на боці 

видаленої залози 

Забезпечення 

догляду пацієнт 

кою 

Здійснити заходи 

щодо забезпечення 

особистої гігієни 

пацієнтки, 

фізіологічних 

відправлень. 

У ранній післяопера-

ційний період 

надати допомогу під 

час вживання їжі, 

вдягання, 

розчісування тощо 

Ризик виник-

нення 

ранніх післяопе-

раційних 

кровотеч 

Ризик виникнення вто-

ринних кровотеч у 

зв’язку із 

зісковзуванням 

лігатури, порушенням 

ліжкового режиму, 

змінами згортання 

крові 

Запобігання виник-

ненню кровотечі 

За призначенням 

лікаря накласти 

стисну пов’язку на 

ділянку видаленої 

грудної залози, 

накласти міхур з 

льодом. 

Під лопатку на боці 

видаленої грудної 

залози підкласти 

плоский валик для 

розслаблення м’язів. 

Стежити за характе-

ром і кількістю 

виділень по 

дренажах 
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IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ 

Виконання призначень лікаря 

– Вводити препарати згідно з листком призначень: знеболювальні, гемостатичні засоби, 

інфузійні рідини (водно-сольові, дезінтоксикаційні розчини), проводити трансфузії. 

– Підготувати пацієнтку і все необхідне для взяття біологічних матеріалів (крові, сечі, 

калу) з метою проведення лабораторних досліджень. 

– За підозри на наявність випоту у плевральній порожнині підготувати пацієнтку і все 

необхідне для проведення плевральної пункції і цитологічного дослідження плевральної 

рідини. 

– За наявності виразки приготувати все необхідне для накладання асептичної пов’язки. 

Підготувати пацієнтку й усе необхідне для проведення досліджень: 

- морфологічних — тонкоголкова біопсія пухлини з цитологічним дослідженням, яке 

проводять також для дослідження виділень із соска та з виразок (приготувати предметні 

скельця). Біопсія пухлини з морфологічним та імуногістохімічним дослідженнями 

(визначення естрогенових рецепторів (ER), прогестеронових рецепторів (PgR), HER-2/new — 

c-erbB-2; аналог рецепторів до факторів росту, продукт онкогену, мутації генівсупресорів 

р53, BRCA-1, BRCA-2 (Brest Cancer genes); 

- гістологічного — після видалення пухлини; 

- мамографії, що дає змогу виявити пухлину діаметром від 0,3 см, непрямі ознаки 

злоякісного росту, диференціювати доброякісні і злоякісні новоутворення, провести 

иункційну біопсію при пухлинах in situ при використанні стереотаксичних приставок; 

- дуктографії — для виявлення пристінкових розростань у протоках, уточнення локалізації, 

поширення процесу; 

- ультразвукового дослідження, при якому оцінюються структура новоутворення, його 

співвідношення з прилеглими анатомічними структурами, особливості внутрішньопухлинної 

васкуляризації; також під візуальним контролем молена виконати пункційну біопсію.  

- оглядової ренгенографії органів грудної клітки з метою виявлення ускладнень (метастазів 

у легенях, плевриту тощо); 

- комп’ютерної томографії; 

- магнітно-резонансної томографії; 

- термографії; 

- імуноферментної діагностики — визначення пухлинних маркерів, зміна концентрації 

яких залелсить від виникнення і росту злоякісної пухлини (СА-15-3, PEA, МРА). 

 Лікування 

 Перед плановим оперативним втручанням медсестра повинна провести належну 

психологічну, фізичну і медикаментозну підготовку пацієнтки до призначеної операції. 

Оперативне втручання. 
– Туморектомія (лампектомія) — видалення пухлини і прилеглих здорових тканин (при 

виявленні пухлини в доклінічній стадії). 

– Квадрантектомія чи радикальна секторальна резекція із лімфаденектомією (у доклінічній, 

а також у певних випадках у ранніх (T1N0M0, T2N0M0) стадіях). 

– Радикальна мастектомія за Голстедом — видалення єдиним блоком грудної залози, 

малого та великого грудних м’язів, підшкірної жирової клітковини з регіонарними 

лімфовузлами. Оперативне втручання досить травматичне, тому нині перевагу віддають 

операціям, які є менш травматичними, але не менш радикальними, з кращими умовами 

післяопераційної реабілітації. 

– Мастектомія за Пейті відрізняється від попередньої тим, що зберігається великий 

грудний м’яз. 

– Мастектомія за Маденом — видалення грудної залози і регіонарних лімфатичних вузлів 

(І—II рівнів лімфовідтоку). 
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– Операції з реконструкції грудної залози. Променеву терапію на грудну залозу і ділянку 

регіонарного метастазування застосовують як самостійний метод, так і в комбінації з 

іншими методами лікування (передопераційна, інтраопераційна, післяопераційна).  

– При хіміотерапії вводять протипухлинні препарати (циклофосфамід, метотрексат, 

флуороурацил, доксорубіцин) внутрішньовенно протягом 1—8 днів перед оперативним 

втручанням, а також після операції (ад’ювантна хіміотерапія).  

– При гормоночутливих пухлинах призначають гормонотерапію. У період пременопаузи: 

аблятивну гормонотерапію — оваріоектомію; у період постменопаузи: тамоксифен або 

інгібітори ароматази. 

– Операційна медична сестра повинна приготувати все необхідне для проведення 

призначеної операції. 

Спостерігання і догляд за пацієнтом (незалежні медсестринські втручання) 

Перев’язка рани 

– При кровотечі з ділянки, ураженої злоякісним ростом, підготувати пацієнтку і все 

необхідне для спинення кровотечі — тампонади рани.  

– Після оброблення країв рани антисептиком та висушування рани стерильними марлевими 

кульками потрібно туго укласти тампон у гофрованому вигляді і поверх накласти 

стерильну асептичну серветку, щільно прибинтувавши. 

– Приготувати і накласти поверх пов’язки міхур з льодом. 

У ранній післяопераційний період 

– Після мастектомії, особливо в перші години після наркозу, руку на боці, де було 

виконано оперативне втручання, слід покласти на спеціальну шину чи подушки так, щоб 

ліктьовий суглоб розташовувався трохи вище від плечового, плече відвести на 30°. 

Підвищене положення руки має утримуватися при повороті на бік. Для цього подушки 

перекладають вперед і розміщують руку перед груддю. 

– У перші дні після операції варто проводити легкий поздовжній масаж руки, згодом 

вправи на відведення і приведення руки, що сприяє кращому дренуванню рани. З 2—5-ї 

доби — лікувальна гімнастика для запобігання застійним явищам, а також контрактур 

плечового суглоба. 

– Під час проведення першої перев’язки рану слід прикрити від пацієнтки, відволікти її 

розмовою, після зміни серветок накласти пов’язку, яка б за формою нагадувала грудну 

залозу. 

– Дбайливо та чуйно ставитися до пацієнтки. 

NB! Як правило, жінка звикає до відсутності грудної залози, гострота реакції поступово 

знижується. 

– Допомагати пацієнтці у здійсненні певних гігієнічних процедур. Наприклад, допомогти 

прийняти душ (вимити повністю тіло можна вже на наступний день після зняття всіх 

швів). Температура води має бути 37—38 °С. Шкіру навколо рубця слід мити марлевою 

серветкою, бажано дитячим або господарським милом, а інші ділянки тіла як звичайно. 

Витирати рубець і шкіру навколо нього потрібно марлевою серветкою промокальними 

рухами. 

– Після приймання душу рубець обробити спиртовим антисептиком, а шкіру навколо рубця 

— дитячим кремом або пропастеризованою соняшниковою олією (щодня) і накласти 

асептичну пов’язку. Пов’язки накладають до формування рубця, повного відпадання 

кірок. 

Лікувальна гімнастика 

Необхідно: 

– Розповісти пацієнтці про значення лікувальної фізкультури, яку призначив лікар. 

Наголосити, що їй не варто самій вигадувати вправи! 

– Зазвичай лікувальна фізкультура проводиться по два заняття на день: протягом першого 

тижня по 10—20 хв, а після зняття швів — до 20—30 хв. 



16 

 

– Навчити пацієнтку основам дихальної гімнастики, адже повне глибоке дихання запобігає 

розвитку застійних і запальних явищ у легенях. Одразу в день операції після 

пробудження від наркотичного сну рекомендують пацієнтці виконати кілька разів ди-

хальні вправи, відкашлятись, потім зробити глибокий вдих через ніс і тривалий плавний 

видих через ледь зімкнуті губи (слід намагатися, щоб при вдиху розширилась грудна 

клітка, а черевна стінка піднялася догори), на видиху втягнути живіт. 

– У наступні кілька днів для поліпшення відходження мокротиння корисно, виконуючи 

дихальні вправи, протягом усього видиху вимовляти шиплячі звуки, наприклад “з” чи 

“ш”. Після кожної дихальної вправи витримати паузу, дихати як звичайно, розслабити 

м’язи тіла, протягом 10—15 хв відпочивати. Кожну вправу повторювати 3—10 разів. 

– Починаючи з 2-ї доби після операції корисно на деякий час сідати. Потрібно допомагати 

пацієнтці при цьому, а також навчити її робити це самостійно: зігнути ноги в колінах і 

покласти їх на протилежний від прооперованого бік, впираючись здоровою рукою в 

матрац, опустити ноги з ліжка. Наступного дня можна пробувати вставати з ліжка. 

– Корисним є розчісування волосся, що можна виконувати по кілька разів на день аж до 

відчуття втоми. 

– Після того, як пацієнтка піднялася з ліжка, почала ходити по палаті, слід наголосити, щоб 

вона стежила за своєю поставою. 

– Через 10—14 днів основну увагу потрібно звернути на вправи, які сприяють збільшенню 

обсягу рухів у плечовому суглобі на прооперованому боці, зміцненню м’язів плечового 

поясу і рук: хода на місці одночасно з вільними рухами рук, маятникоподібні рухи 

“хворою” рукою, рухи ліктів уперед і назад при закладених за голову руках, кругові рухи 

в плечових суглобах, рухи ліктів у сторони, піднімання рук догори тощо. 

– Навчання пацієнтки та осіб, які її доглядають. 

– Розповісти родичкам пацієнтки про важливість і необхідність самообстеження грудних 

залоз, продемонструвати відповідну літературу. 

– Підтримувати душевний стан пацієнтки, вселяти віру у позитивне вирішення її проблем. 

– Розповісти пацієнтці про спеціальні протези. їх можна застосовувати не раніше ніж через 

1 міс. після виписування зі стаціонару — при повному загоєнні рани. Порадити, де їх 

придбати, а також пояснити, що замість спеціалізованих протезів можна використовувати 

вату, насіння з льону, гліцерин у гумовій рукавичці. 

НАВЧАННЯ ПАЦІЄНТКИ САМООБСТЕЖЕННЮ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ 

 

Назва заходу Послідовність дій Примітка 

Огляд грудної залози 1. Перед дзеркалом, опустивши 

руки вздовж тіла, необхідно 

оглянути грудні залози та соски 

спереду і з боків, звертаючи увагу 

на будь-які зміни їх форми і стану 

шкіри. 

2. Підняти обидві руки доверху і 

знов уважно оглянути грудні 

залози і соски. Звернути увагу на 

такі ознаки: утягнення або 

випинання ділянки шкіри, 

утягнення соска, зміна звичної 

форми або розміру однієї із залоз, 

наявність жовтуватих або 

кров’янистих виділень із соска. 

Виявлення патологічних змін. 

  

 

 

 

 

Виявлення патологічних  

Пальпація грудноїзалози 3. Підняти ліву руку вгору, а 

пальцями правої руки обстежити 

Досягається виявлення 

патологічних змін лівої 
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всю ліву грудну залозу. 

4. У такий самий спосіб, але лівою 

рукою, обстежити праву грудну 

залозу, піднявши праву руку. 

5. Лягти на спину, підклавши під 

ліве плече подушку і закинувши 

ліву руку за голову. Пальцями 

правої руки обстежити всю ліву 

грудну залозу, починаючи від 

периферії залози до соска, притис-

каючи її до грудної клітки. 

6. У такий самий спосіб, але 

підклавши подушку під праве 

плече, лівою рукою обстежити 

праву грудну залозу. 

7. Перевірити ділянку між 

грудною залозою, пахвовою 

ямкою і саму пахвову ямку, 

спочатку піднявши руки вгору, а 

потім витягнувши їх вздовж тіла 

справа і зліва. 

8. Обережно стиснути соски 

правої і лівої грудних залоз. 

грудної залози. 

 

Досягається виявлення 

патологічних змін лівої 

грудної залози 

 

Для полегшення глибокої 

Пальпації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявляються уражені 

регіонарні лімфовузли. 

 

 

 

 

Підтверджуються чи 

виключаються патологічні 

зміни 

 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ТА АСИСТУВАННЯ ПІД ЧАС ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ 

  

Показання: аспірація вмісту пухлин з діагностичною і лікувальною метою, пухлин грудної 

залози, лімфовузлів. 

Етап Послідовність дій Обґрунтування 

Обладнання Стерильні шприци 10—20 мл, 

стерильні голки різних 

розмірів, 10—20 мл 0,25 % і 0,5 % 

розчину новокаїну, пінцети, 

стерильні ножиці, пробірка, папір, 

ручка, направлення, стерильний 

перев’язувальний матеріал: 

марлеві кульки, серветки, бинт, 

гумові рукавички, великі серветки 

для обкладання операційного поля 

Забезпечується виконання 

маніпуляції 

Підготовка пацієнта 

до маніпуляції 

1. Повідомити пацієнту мету і хід 

маніпуляції. 

  

2. Поголити операційне поле. 

  

3. Надати пацієнту відповідного 

положення, залежно від місця 

пункції. 

  

Забезпечується право 

пацієнта на отримання 

інформації. 

Профілактика інфекційних 

ускладнень. 

  

Забезпечується зручність 

проведення маніпуляції, 

профілактика механічних 
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4. Навчити пацієнта правильної 

поведінки під час маніпуляції 

ушкоджень. 

Підвищується якість 

проведення та ефективність 

маніпуляції 

Підготовка медсестри 

до маніпуляції 

Руки помити з милом, висушити, 

обробити 70 % розчином етилово-

го спирту, надіти стерильні рука-

вички 

Забезпечується інфекційна 

безпека 

Хід асистування 

медсестрою 

NB! Маніпуляцію проводить лікар 

1. Обробити й обмежити опера-

ційне йоле (медсестрі слід подати 

хірургу серветки, змочені анти-

септиком (бетадином, йодонатом 

триразово), стерильні серветки для 

обмеження операційного поля). 

2. Провести місцеву анестезію 

(медичній сестрі слід підготувати 

шприци з 0,5 % розчином новока-

їну, 5—10—20 мл, з різними 

розмірами голок для проведення 

інфільтраційної анестезії. У шприц 

з довгою товстою голкою набрати 

новокаїн. Довжину і діаметр голки 

слід підібрати залежно від глибини 

і ділянки патологічного вогнища. 

3. Медсестрі слід подати лікарю 

довгу голку, під’єднану до шпри-

ца, для проколу м’яких тканини і 

введення її в патологічне вогнище. 

Прокол у патологічне вогнище 

проводять іноді під контролем 

ультразвукової діагностики. 

4. Після проколу шкіри над пух-

линою сухим 

шприцом аспірувати (засмоктати) 

клітинні маси, зробити мазки на 

склі. 

5. Медсестрі слід написати на-

правлення і відправити в лабора-

торію на цитологічне дослідження 

Забезпечується інфекційна 

безпека. 

  

  

  

  

 

Забезпечується адекватне 

знеболення. 

  

  

  

  

  

  

 

 

Дотримання етапів та 

ефективного проведення 

маніпуляції 

  

  

  

 

Забезпечується правильність 

узяття матеріалу. 

  

  

 

Досягається достовірність 

інформації 

Дезінфекція Провести дезінфекцію використа-

ного інструментарію згідно з 

чинними наказами МОЗ України 

Забезпечується інфекційна 

безпека 
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МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ ШКІРИ 

 

І. МЕДСЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ 

Під час обстеження пацієнта, госпіталізованого з підозрою на рак шкіри, меланому, палатна 

медсестра користується загальноприйнятою схемою медсестринського обстеження, 

звертаючи особливу увагу на: 

1) анамнестичні дані: 

- тривалий вплив сонячного, 

- радіаційного випромінювання, 

- постійна травматизація доброякісних пухлин (папіломи, невуса), 

- ріст новоутворення, 

- зміни зовнішнього вигляду новоутворення. 

 2) дані об'єктивного обстеження: 

-  при огляді — асиметрія, спотворення обличчя, зміни на шкірі певної ділянки тіла —  

  “плюс-тканина” (підвищення чи виразка), 

-  при пальпації виявляють неболюче пухлиноподібне утворення, збільшені, щільні,  

   неболючі лімфатичні вузли поблизу вогнища ураження, 

- огляд безпосередньо місця злоякісного ураження — status lokalis: 

- при базальноклітинному раку шкіри невеликий вузлик або бляшку жовтого чи сіро-

рожевого кольору, 

- при задавненому процесі— западання, виразка із сірим дном в центрі пухлини і 

валикоподібними краями, 

- при плоскоклітинному раку шкіри  невелику сіро-жовту бляшку, яка виступає над 

поверхнею шкіри, 

- при задавненому процесі щільний валик по периферії, що складається із матово-

білуватих вузликів, які схожі на перлини, у центрі — розм’якшення, виразка, вкрита 

кіркою. прилеглі ділянки шкіри можуть бути гіперемованими, з ознаками запалення; 

- при меланомі темна пляма, злегка випукла, на широкій основі чи ніжці різної форми, 

як правило, темного забарвлення, 

- інколи меланома оточена вторинними матастатичними вузликами-сателітами.  

3) оцінювання здатності самостійного забезпечення функціональних потреб: 

неспроможність підтримувати особисту гігієну, турбуватися про свій зовнішній вигляд, 

спілкуватися з іншими людьми (особливо в разі локалізації пухлини на шкірі відкритих 

ділянок: голові, шиї, кінцівках, приєднанні запальних ускладнень та процесів розпаду). 

  ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКА ДІАГНОСТИКА. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ПАЦІЄНТА 

Типові дійсні (наявні) проблеми хворих із злоякісними пухлинами шкіри, пов’язані з 

основним захворюванням: 

- Зміни на шкірі певної ділянки тіла: наявність плями (пухлиноподібного утворення). 

- Тріщини, що довго не загоюються. 

- Ущільнення, вузли на шкірі. 

- Порушення цілості шкіри. 

- Неболючі виразки з валикоподібними краями. 

- Зміна кольору певної ділянки шкіри. 

 Типові потенційні проблеми хворих із злоякісними пухлинами шкіри, пов’язані з 

основним захворюванням: 

- Поява об’ємних утворень навколо місця ураження. 

- Біль. 

- Кровотечі з місць ураження. 

- Поява неприємного запаху. 

- Спотворення зовнішнього вигляду. 

- Ризик виникнення рецидиву, метастазів. 

- Соціальна ізоляція. 
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- Втрата працездатності. 

 ІІІ. ПЛАНУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ 

- Планування медсестринських втручань залежить від стадії ракової пухлини, обсягу 

діагностичних та лікувальних втручань (хірургічне лікування, кріотерапія, променева 

терапія).  

- Плануючи медсестринські втручання, медсестра здійснює спостереження і догляд за 

пацієнтом в обсязі, який відповідає медсестринському плану вирішення типових 

проблем, що виникають у перед-, інтра-, післяопераційний періоди, при проведенні 

променевої терапії, вписує в план вирішення проблем, зумовлених злоякісною пухлиною 

шкіри. 

Типові проблеми 

хворих із 

злоякісними 

пухлинами шкіри 

Типові 

медсестринські 

діагнози 

при злоякісних 

пухлинах шкіри 

Мета 

Планування 

медсестринських 

втручань 

Наявність 

патологічних змін на 

шкірі 

Зміни на шкірі через 

наявність ущільнень, 

вузлів, пухлинопо-

дібних утворень. 

 Порушення цілості 

шкіри у зв’язку із 

наявністю тріщин, 

що тривалий час не 

загоюються, виразок 

неправильної 

(кратероподібної) 

форми, неболючих 

при пальпації, з 

твердими валикопо-

дібними краями 

 Наявність темної 

плями у зв’язку із 

пігментним 

новоутворенням. 

 Зміни кольору 

певної ділянки 

шкіри, іноді 

наявність білястих, 

сірих нашарувань у 

зв’язку з пухлинною 

інфільтрацією, 

некрозом, розпадом. 

 Почервоніння через 

приєднання 

запальних 

ускладнень 

Допомога лікарю у 

здійсненні заходів 

для своєчасної 

діагностики і 

лікування злоякісної 

пухлини 

Уводити лікарські 

препарати згідно з 

листком призначень. 

  

Готувати пацієнта до 

оперативного 

втручання. 

  

Допомагати лікарю 

у проведенні 

променевого 

лікування чи 

хіміотерапії. 

  

Здійснювати догляд, 

спостерігати за 

пацієнтом у перед-, 

інтра-, після-

операційний 

періоди. 

За наявності 

виразок, тріщин, ран 

проводити 

перев’язки. 

  

За призначенням 

лікаря вводити анти-

бактеріальні 

протизапальні 

засоби 

Біль Біль у зв’язку із 

проростанням 

пухлиною прилеглих 

тканин, органів та 

нервів 

Ліквідація або змен-

шення болю 

За призначенням 

лікаря вводити 

знеболювальні 

засоби 

Кровотечі Кровотечі з ура- Зупинка кровотечі Надати невідкладну 
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жених новоутво-

ренням тканин у 

зв’язку із випад-

ковими травмами чи 

розпадом пухлини 

допомогу згідно із 

загальноприйнятими 

стандартами 

Спотворення 

зовнішнього 

вигляду, 

соціальна 

ізоляція 

Соціальна ізоляція 

через зміни у 

зовнішньому вигляді 

(особливо за 

наявності пухлини 

візуально доступної 

локалізації), 

слабкість, втрату 

працездатності 

Допомога пацієнту 

психологічно 

адаптуватись до змін 

у зовнішньому 

вигляді 

Провести 

психологічну 

підтримку пацієнта 

та членів його 

родини. Навчити і 

залучити родичів 

пацієнта до догляду 

за ним у домашніх 

умовах. 

За потреби 

організувати 

консультацію 

психолога 

 

ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ 

Виконання призначень лікаря 

- Вводити препарати згідно з листком призначень (знеболювальні, гемостатичні засоби, 

антибіотики), проводити інфузії, трансфузії. 

- Підготувати пацієнта і все необхідне для взяття біологічних матеріалів (крові, сечі, калу) 

з метою проведення лабораторних досліджень. 

- За наявності виразки приготувати все необхідне для накладання асептичної пов’язки. 

- Підготувати пацієнта і все необхідне для проведення таких досліджень: 

- цитологічне дослідження мазків-відбитків за наявності виразки; 

- біопсія (як лікувальний і діагностичний метод) із наступним цитологічним,   

  гістологічним дослідженням. 

-    Підготувати пацієнта і все необхідне для проведення:  

- оперативного втручання ( електроексцизія, лазерна ексцизія, кріодеструкція, 

лімфаденектомія — при метастазуванні). 

- променевої терапії (основний метод при лікуванні злоякісних пухлин шкіри).  

- хіміотерапії (внутрішньовенна;  локальна — у вигляді мазей (фторурацилова 5 %, 

преднізолонова 5 % , проспідинова 30 % чи 50 %). 

-    Медсестра повинна провести належну психологічну, фізичну і медикаментозну 

     підготовку пацієнта до призначеної операції. 

 

 Спостереження і догляд за пацієнтом, незалежні медсестринські втручання 

- Спостерігати за станом пацієнта. 

- При патологічних виділеннях з пухлини (незначні кровотечі, нагноєння) замінювати 

натільну і постільну білизну в міру забруднення. 

Навчання пацієнта й осіб, які його доглядають 

- Переконати у необхідності оперативного втручання, променевої терапії, розповісти про 

можливі реакції на променеву терапію. 

- Психологічно підготувати пацієнта до операцій, що можуть спотворити видимі ділянки 

тіла. 

- Підтримувати душевний стан пацієнта, вселяти віру в позитивний прогноз, спонукати до 

адекватного ставлення до проблем. 
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ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ТА АСИСТУВАННЯ ПІД ЧАС ЦИТОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 Матеріалом для цитологічної діагностики може бути: 

-    пунктат грудної залози; 

-    відбитки з біоптата; 

-    зскрібок з тканин грудної залози (або пухлини), видаленої під час операції; 

-    матеріал, отриманий з ерозивних поверхонь; 

-    матеріал мазків шийки матки. 

 

 При проведенні діагностичної пункції для отримання матеріалу на цитологічне дослідження 

необхідно дотримуватися таких правил: 

1.  Голка і шприц для пункції мають бути абсолютно сухими. 

2. Не проводити анестезію патологічного утворення в зв’язку з тим, що застосування 

місцевих анестетиків може спричинити зміну клітинних елементів. 

3. Мандреном зазвичай не користуються, оскільки голки, які використовують для 

діагностичних пункцій, мають дуже маленький діаметр і косий зріз; голка легко 

просувається через тканини, які розміщені над ушкодженою ділянкою (шкіру, підшкірну жи-

рову клітковину, м’язи), розшаровуючи їх, тому голка закупорюється дуже рідко. 

4. Заборонено пунктувати пухлину за підозри на меланому. 

5. Пункцію виконують з дотриманням правил асептики і антисептики. 

  

Етап Послідовність дій Обґрунтування 

Обладнання Стерильні шприци 10—20 мл, стерильні голки, 

пінцети, стерильний перев’язувальний матеріал: 

марлеві кульки, серветки, бинт, гумові 

рукавички, великі серветки для обкладання 

операційного поля, предметні скельця, пробірки, 

папір, ручка, бланк направлення в цитологічну 

лабораторію 

Забезпечується 

хід виконання 

маніпуляції. 

Підготовка 

пацієнта до 

маніпуляції 

1. Повідомити пацієнту мету і хід маніпуляції. 

  

Забезпечується 

право пацієнта на 

отримання 

інформації 

  2. Поголити операційне поле. 

  

Профілактика 

інфекційних 

ускладнень 

  

  3. Надати пацієнту відповідного положення 

залежно від місця пункції. 

  

Забезпечується 

зручність прове-

дення маніпуляції, 

профілактика 

механічних ушко-

джень. 

  4. Навчити пацієнта правильної поведінки під 

час маніпуляції 

Підвищується 

якість проведення 

та ефективність 

маніпуляції 

Підготовка 

медсестри до 

маніпуляції 

Руки помити з милом, висушити, обробити 70 % 

розчином етилового спирту, надіти стерильні 

рукавички 

Забезпечується 

інфекційнабезпека 
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Хід асистування 

медсестрою 

1. Медсестра подає хірургу серветки, змочені 

антисептиком (бетадином, йодонатом) для 

оброблення операційного поля і сухі стерильні 

серветки для обмеження операційного поля. 

NB! Маніпуляцію проводить лікар. 

Забезпечується 

обробка та обме-

ження операцій-

ного поля 

  

  

  2. Медична сестра подає хірургу голку без 

шприца (або з приєднаним сухим шприцом з 

опущеним поршнем), яку хірург вводить через 

шкіру в досліджуване утворення під невеликим 

кутом. Не рекомендується проводити кругові 

рухи голкою, оскільки це додатково травмує і не 

дає змоги отримати повноцінний матеріал. 

Дотримання 

етапів та ефектив-

ного проведення 

маніпуляції. 

  3. Після цього лікар робить два різкі 

відсмоктувальні рухи, знімаючи шприц з голки 

після кожного підтягнення поршня. Після 

закінчення взяття матеріалу шприц необхідно 

зняти, голку забирають без шприца. 

NB! Іноді прокол у патологічне вогнище 

проводять під контролем ультразвукової 

діагностики. 

Забезпечується 

взяття матеріалу 

для дослідження. 

  4. Вміст голки лікар видуває на предметне 

скельце, яке подає медична сестра. Лікар або 

медсестра розподіляє матеріал по скельцю краєм 

шліфувального чистого скельця або ребром 

голки. Мазок має бути максимально тонким, 

рівномірної товщини на всьому протязі і не 

доходити до країв скельця на 1 —1,5 см. 

NB! Якщо під час пункції отримана рідина, вона 

в повному об’ємі повинна бути доставлена в 

лабораторію. 

Досягається під-

готовка матеріалу 

на гістологічне 

дослідження 

  5. Медсестра пише направлення, де зазначає 

паспортні дані, діагноз, проведене лікування, 

локалізацію ділянки, звідки взято матеріал, 

спосіб його отримання і в найкоротші терміни в 

спеціальних контейнерах відправляє матеріал у 

цитологічну, гістологічну лабораторію. 

Досягається 

достовірність 

інформації 

Дезінфекція Згідно з чинними наказами МОЗ України Забезпечується 

інфекційна 

безпека 
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ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 

Назва заходу Послідовність дій Примітка 

Обладнання Шлунковий зонд, шприци, 

голки, 70 % розчин етилового 

спирту, стерильні ватяні 

кульки, стерильний перев’я-

зувальний матеріал, 

антисептичні засоби, 

інструментарій, 

кровозамінники 

  

Особливості 

догляду 

1. Екстубація здійснюється 

після пробудження пацієнта і 

після повного відновлення 

дихання, кашльового 

рефлексу, м’язового тонусу та 

припинення дії м’язових 

релаксантів. 

Запобігання ускладненням з боку органів 

дихання. 

  2. Після видалення трубки 

медична сестра повинна 

подати пацієнту зволожений 

кисень і контролювати рівень 

його тиску в балонах. 

Для покращання оксигенаціїтканин. 

  3. Пацієнту надати 

горизонтального положення 

без подушки, голову повер-

нути на бік. 

Запобігання аспірації слиною і 

блювотними масами. 

  4. Запобігти виникненню 

болю шляхом уведення 

анальгетиків, гіпоксії — інга-

ляціями кисню, гіперкапнії — 

штучною вентиляцією легень. 

Запобігання збудженню пацієнта, 

порушенню орієнтації. 

  5. Кожні 5-10 хв перевіряти 

показники гемодинаміки 

(вимірювати AT, 

підраховувати пульс). 

Запобігання ускладненням з боку серцево-

судинної системи. 

  6. Стежити за станом 

пов’язки, дренажів, 

назогастрального зонда. 

7. Вчасно компенсувати 

втрату крові. 

Виявляються ускладнення рани. 

  8. Згідно з призначеннями 

проводити інфузійну терапію. 

Забезпечується нормальний кровообіг, 

ОЦК. 

  9. Проводити профілактику 

гіпоксії 

Запобігання ускладненням з боку серцево- 

судинної системи 
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МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПЕРЕВ’ЯЗКИ 

 Перев’язка — це заміна пов’язки. 

 Назва заходу Послідовність дій Примітка 

Обладнання Бікси, стерильний перев’язувальний матеріал, 

3—4 хірургічні пінцети, антисептичні розчини 

(70 % розчин етилового спирту, 1 % 

розчин йодонату), бинти, ножиці 

Купера, Лістера, лейкопластир, стерильні 

лотки 

  

Підготовка 

пацієнта до 

маніпуляції 

Пояснити пацієнту хід маніпуляції та 

отримати згоду на її проведення. 

Запропонувати пацієнту сісти 

на стілець або лягти на перев’язувальний стіл і 

допомогти йому прийняти відповідне 

положення 

Забезпечується право 

пацієнта на отримання 

інформації. 

Досягається 

ефективність проведення 

маніпуляції. 

Підготовка 

медсестри до 

проведення 

маніпуляції 

1. Вимити і висушити руки. Надіти рукавички. 

2. Підготувати необхідне обладнання. 

Забезпечується 

інфекційна безпека. 

Забезпечуються умови 

проведення маніпуляції 

Техніка 

проведення 

маніпуляції 

1. Зняття старої пов’язки. 

1.1 Обережно пінцетом відшарувати від шкіри 

лейкопластир або клеолову пов’язку. Якщо 

накладена бинтова пов’язка, то 

ножицями Лістерарозрізати її по ширині з 

боку від рани. 

Запобігання 

подразненню шкіри і 

рани. 

  

 1.2 Зняти стару пов’язку в напрямку вздовж 

рани, від одного кінця до іншого, зверху 

донизу. 

NB! Натяг поперек рани збільшує зіяння і 

біль. 

За наявності дренажу пов’язку слід знімати 

обережно, щоб не витягнути його. 

Профілактика 

розходження країв рани 

 1.3. Пов’язку, яка присохла, відмочити 

марлевою кулькою, змоченою в 3 % розчині 

водню пероксиду, а в ділянці стопи і кисті 

краще знімати пов’язку після застосування 

теплої ванни із 0,5 % розчином калію 

перманганату. 

Зменшуються больові 

відчуття. 

  

 2. Огляд рани і прилеглих тканин. 

2.1 Встановити стадію ранового процесу. 

2.2 Визначити характер грануляцій за 

зернистістю, набряком, кольором. 

2.3 Оглянути форму рани, її краї 

(рівні, припідняті, підриті). 

2.4 Звернути увагу на виділення з рани 

(серозні, гнійні, гнійно-кров’янисті), їх 

консистенцію, колір, кількість, запах. 

2.5 Провести пальпацію країв рани (щільність, 

болючість, наявність крепітації тощо. 

Для вибору тактики 

лікування. 

 

 

Для встановлення фази 

ранового процесу. 

 Для вибору тактики 

лікування. 

 

Для встановлення фази 

ранового процесу. 

 3. Туалет шкіри і прилеглих тканин. 

3.1. Очистити шкіру навколо рани 

 

Для інфекційної безпеки 
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стерильними марлевими кульками спочатку 

сухими, а потім змоченими в спиртовому 

розчині. 

Шкіру протирати від країв рани до периферії. 

3.2 Залишки рідини витерти сухими 

стерильними кульками. 

3.3 Шкіру навколо рани обробити марлевою 

кулькою, змоченою 70 % розчином етилового 

спирту. Не можна торкатися пінцетом до країв 

рани. 

 

 

 

 

 

 

Забезпечується 

інфекційна безпека. 

 4. Туалет рани. 

4.1 Видалити гній з поверхні рани шляхом 

легкого промокання сухими марлевими 

кульками. 

Забезпечується 

ефективність проведення 

маніпуляції, призначення 

відповідного місцевого 

лікування 

 5. Підготовка до накладання нової пов’язки. 

5.1 Підготувати сухі стерильні марлеві кульки, 

серветки, тампони. 

5.2 Підготувати перев’язувальний матеріал, 

змочений антисептичними розчинами 

(фурациліну, етакридинулактату) або 10 % 

розчином натрію хлориду чи 

антибактеріальними мазями. 

Антисептичні розчини застосовуються у фазі 

гідратації, а мазі на жировій основі — у фазі 

дегідратації. 

5.3 Підготувати дренажі. 

5.4 Для проведення перев’язок із 

застосуванням дренажів підготувати серветку 

“штани”. 

 

Для виконання 

маніпуляції. 

Для виконання 

маніпуляції. 

 

 

 

 

 

 

Дренажі застосовуються 

при лікуванні гнійних 

ран 

 6. Накладання нової пов’язки. 

6.1. Накласти підготовлений перев’язувальний 

матеріал на рану. Вид і кількість 

перев’язувального матеріалу залежать від 

розмірів рани. 

 

Для інфекційної безпеки. 

 7. Фіксація пов’язки. 

7.1. Перев’язувальний матеріал зафіксувати 

бинтом, лейкопластиром або клеолом. Вид 

пов’язки залежить від локалізації рани і фази 

ранового процесу 

 

Профілактика сповзання 

пов’язки 

Дезінфекція Використаний інструментарій занурити у 

дезінфекційний розчин і 

провести передстерилізаційне оброблення 

інструментів згідно з наказами і інструктив-

ними листами МОЗ України 

Досягається інфекційна 

безпека 
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