
Предмет:  Медсестринство в онкології 

Спеціальність: Сестринська справа 

Практичне заняття № 6 

Тема: Рак печінки і підшлункової залози. Догляд за хворими. 

 

Актуальність теми: В останнє десятиліття в Україніе захворювання раком органів 

шлунково-кишкового тракту вийшли на друге місце, поступючись лише захворюванням  

раком печінки.  Біля  80% хворих выявляеться на пізніх  стадіях, а тому летальність до 

року досягає  70%. У той же час є  основні умови для раннього і своєчасного выявлення 

цього  тяжкого захворювання. 

Навчальні цілі:  

Знати: правила підготовки хворих до операції, догляду за хворими у 

післяопераційному періоді, догляду за жовчними норицями. 

Вміти: проводити обстеження у разі підозри на рак печінки та   підшлункової залози.                                                                                                                       

Виховна мета: засвоїти навчки хворих у разі підозри на рак печінки та підшлункової 

залози. 

 

Практичні навички та професійні вміння 

 вміти підготувати хворих до обстеження в разі підозри на рак печінки та 

підшлункової залози; 

 вміти підготувати хворих до операції, догляд у післяопераційний період 

 вміти пальпувати лімфатичні вузли у хворого; 

 догляд за хворими після пункційної біопсії лімфатичного вузла; 

 здійснювати медсестринський процес під час догляду за хворими; 

 

Алгоритм обстеження хворих з підозрою на рак печінки 

1. Анамнез (поява та розвиток симптомів у динаміці) 

2. Об’єктивні дані  

2.1. Початкові ознаки раку печінки:  
– загальне нездужання 

– вранішній головний біль 

– диспепсичні розлади (втрата апетиту, нудота, іноді блювання) 

– відчуття важкості і тупий ниючий болі в правому підребер'ї 

– тривале підвищена температура тіла 

– схуднення  

– анемія.  

2.2. Після декількох тижнів хвороби: 

– біль у правому підребер’ї 

– Жовтувато-зелений колір шкіри і очей (жовтяниця) 

– збільшена, горбиста, дерев’янистої щільності, печінка  

– пухлиноподібне утворення в області печінки лихоманка 

– свербіж і сухість шкірних покривів 

– безсоння 

– схильність до проносів 

– телеангіоектазії 

– м’язова слабкість, атонія, адинамія 

– асцит 

– порушення ендокринної системи 

– потьмарення свідомості. 

3. Діагностичні дослідження  



– Лабораторні дослідження – підвищення білірубіну в крові і уробіліну в сечі. 

– Ультразвукове дослідження (УЗД) – щільність, структура печінки, вузлові утворення в 

ній і в деяких випадках визначити їх тип. 

– Комп'ютерна томографія (КТ) –  уточнення діагнозу, розповсюдження процесу. 

– Магнітно-ядерний резонанс (ЯМР, МРТ) – виявлення пухлини в печінці, метастазів, 

диференціація добро - і злоякісних її пухлин. 

– Біопсія – забір матеріалу на гістологічне дослідження під контролем УЗД або 

лапароскопії. Біопсія дозволяє поставити точний морфологічний діагноз і відрізнити рак 

печінки від інших захворювань. 

– Лапароксопія –  зовнішній огляд печінки, зміни на її поверхні 

– Радіоізотопне сканування. 

 

Алгоритм обстеження хворих з підозрою на рак підшлункової залози 

1. Анамнез: 

– наявність у предків і найближчих родичів підтвердженого раку підшлункової залози; 

– наявність у пацієнта хронічних захворювань цукровий діабет, хронічний панкреатит, 

холестеринові камені в жовчному міхурі ;  

– наявність шкідливостей: вплив азбесту, куріння; 

– неправильне харчування:  вживання великої кількості вуглеводів і тваринних жирів, 

дефіцит вітамінів, споживання їжі з консервантами, нітратами; 

– наявність специфічних «панкреатичних» скарг. 

2. Скарги 
2.1. Дожовтяничного періоду: 

- біль в епігастральній ділянці з іррадіацією в попереково-крижову зону, не пов'язана з 

прийомом їжі; 

-  зменшення  болю при підведенні ніг до живота;  

- стрімко прогресуюча втрата маси тіла; 

- виражена анорексія (anorecsia pancreatica); 

- нудота; 

- функціональні кишкові розлади; 

- загальна слабкість, підвищена стомлюваність, апатія; 

- лихоманка. 

2.2. Жовтяничного періоду  (при локалізації пухлини в голівці): 

- підвищена збудливість; 

- дратівливість; 

- безсоння; 

- шкірний свербіж; 

- висипка на шкірі; 

- озноби (явища холангіту); 

- біль, ущільнення по ходу вени; 

- судоми кистей. 

3. Фізикальні ознаки раку підшлункової залози: 

- іктеричність шкіри та склер (гіпербілірубінемія); 

- брадикардія; 

- пальпована пухлина; 

- позитивний симптом Курвуазьє (у хворих з локалізацією пухлини в голівці 

  підшлункової залози); 

- гладкий, яскраво-оранжевого кольору язик; 

- шкірні ескоріаціі; 

- холемічно-геморагічний синдром (артеріальна гіпотензія, підвищена збудливість 

 (дратівливість), свербіння шкіри, петехіально-плямиста висипка на шкірі); 

- асцит (на пізніх стадіях захворювання); 



- брадикардія, артеріальна гіпотензія; 

- паранеопластичні стани (симптом Труссо при мігруючих тромбофлебітах) 

    артеріальна гіпотензія, підвищена збудливість (дратівливість), свербіння шкіри.. 

4. Лабораторні методи діагностики  

–  Загальний аналіз крові, сечі;  

–  Біохімічний аналіз крові (цукор, загальний білок, білкові фракції, білірубін, АСТ, 

 АЛТ, ЛФ, креатинін, сечовина, електроліти);  

– Онкомаркери (антиген СА-19-9, панкреатичний онкофетальний антиген, альфа-

фетопротеїн).  

4. Інструментальні методи діагностики  

– УЗД органів черевної порожнини; 

– ЕФГДС;  

– Ендоскопічне УЗД; 

– Контрастна рентгеноскопія органів черевної порожнини;  

– Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини;  

– Лапароскопія.  

 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ДО ХОЛЕЦИСТОГРАФІЇ І ХОЛАНГІОГРАФІЇ 

Холецистографія - це рентгенологічне дослідження жовчного міхура, яке дає змогу 

вивчити форму, положення, функцію жовчного міхура, наявність в ньому конкрементів  

(каменів). 

Холангіографія - це рентгенологічне дослідження жовчних протоків, яке дає змогу 

оцінити їх стан. 

Холецистографія, холангіографія виконується з метою підтвердження діагнозу: жовчно-

кам'яної хвороби, атонії жовчного міхура, дискинезії жовчних протоків. 

Протипоказання для проведення холецисто- і холангіографії: непереносимість препаратів 

йоду, вади серця в стадії декомпенсації, гіпертонічна хвороба III стадії, цукровий діабет 

важкого перебігу, цироз печінки. 

І. Місце проведення: 

стаціонар, домашні умови, рентгенологічний кабінет.  

ІІ. Оснащення робочого місця: 

1. Медична карта стаціонарного пацієнта або амбулаторна карта пацієнта. 

2. Порційна вимога з вказаним індивідуальним харчуванням пацієнта, яко- 

му призначене дане дослідження. 

3. Йодовмістні контрастні речовини: холевід, йопагност, білігност. 

4. Антигістамінні препарати. 

5. Стерильний лоток. 

6. Стерильні шприци ємністю 5, 20 мл з голками. 

7. Стерильні ватні кульки. 

8. Стерильний пінцет. 

9. 70° етиловий спирт у флаконі. 

10. Джгут. 

11. Подушечка. 

12. Система для очисної клізми. 

ІІІ. Попередня підготовка до виконання навику: 

аналогічна підготовці пацієнта до рентгенологічного дослідження шлунка. 

Особливісті підготовки: 

– медична сестра стаціонару за 3 дні до обстеження повинна дати заявку на харчоблок, 

вказуючи специфіку харчування пацієнта протягом цих днів; 

– за день до проведення пероральної холецистографії, медична сестра повинна дати 

додаткову заявку на харчоблок,  вказуючи, що пацієнту необхідно видати на вечерю 

50-100 г білого хліба, 20 г вершкового масла (або  100 г сметани), 4 сирих курячих 



яйця (безпосередньо на вечерю - 2 сирих курячих яйця, а два інших - взяти вранці з 

собою в рентгенологічний кабінет). 

IV. Основні етапи виконання навику: 

а) підготовка пацієнта до пероральної холецистографії: 
1. За три доби до дослідження з харчового раціону виключити   продукти, які  

          спричиняють газоутворення. 

2. Напередодні сніданок звичайний (бажано в меню включити 100 г сиру). На обід  

    видається тільки перша страва, без хліба.  Вечеря  (не пізніше 18-ї години) складається з  

    50-100 г білого хліба, 20 г вершкового масла (або  100 г сметани)  і 2 сирих жовтки  

    курячих яєць.  Якщо пацієнт не може приймати яйця, можна збільшити кількість  

    вершкового масла до 40 г або дати випити розчин сорбіту (ЗО г речовини розчинити у  

    50 мл теплої перекип'яченої води). 

3. Через одну годину після вечері пацієнту поставити  очисну клізму.  

    Запам'ятайте! Для очищення кишок не призначають сольові проносні, тому що вони 

    діють жовчогінно і сповільнюють всмоктування контрастних речовин. 

4. Після дії очисної клізми (за 14-15 годин до дослідження) пацієнту призначити  

    усередину контрастну речовину холевід або йопагност протягом однієї години по 2  

   таблетки через кожні 10 хвилин, запиваючи їх солодким чаєм або лужною мінеральною 

   водою. Холевід або йопагност даються із розрахунку 1 таблетка на 10 кг маси тіла. 

5. Після прийняття контрастної' речовини для кращого її всмоктування порекомендувати  

   пацієнту полежати на правому боці протягом  1-2 годин. 

6. О 7-й годині ранку в день дослідження поставити очисну клізму. 

7. О 8-9-й годині через 14-15 годин після прийняття контрастної речовини пацієнт натще 

йде в рентгенологічний кабінет, взявши з собою два сирих курячих яйця. 

8. В рентгенологічному кабінеті рентгенолог робить знімок жовчного міхура, і пропонує 

пацієнут випити два сирих жовтка курячих яєць, дія яких жовчогінна. 

9. Через 45 хвилин рентгенолог робить другий знімок. По розмірах жовчного міхура на 

ньому   вивчають його скоротливу функцію. Знімок жовчного міхура дозволяє виявити    

наявність в ньому конкрементів (каменів). 

б) підготовка пацієнта до внутрішньовенної холецисто- і холангіографії. 

1. Два-три дні пацієнт дотримується безшлакової дієти. 

2. За 1-2 дні до обстеження зробити пробу на індивідуальну чутливість організму пацієнта  

до контрастного йодовмістного препарату. З цією метою ввести 1 мл препарату    

внутрішньовенно із тест-ампули. Якщо після проби не спостерігається ознак йодизму    

(кашель, нежить, сльозоточивість, підвищення температури, висипання), то можна не   

побоюватися реакції. В разі появи цих ознак слід негайно повідомити лікаря і за його   

призначенням пацієнту ввести  1   мл   1%   розчину димедролу або  1  мл преднізолону   

внутрішньом'язово;  10 мл   10% розчину кальцію хлориду внутрішньовенно, повільно. 

3. Якщо тест-ампули відсутні, то за призначенням лікаря розкрити 10 або 20 мл ампулу     

контрастної речовини, набрати з неї 1 мл препарату, розвести фізіологічним розчином і     

ввести повільно внутрішньовенно. Така проба робиться за 3-4 години до обстеження.     

Ампулу з залишком контрастної речовини закрити стерильною марлевою серветкою.  

   Запам'ятайте! При позитивній пробі обстеження пацієнта лікар  відмінює.  

4. Якщо в минулому у пацієнта спостерігалися алергічні реакції, то протягом декількох   

днів до постановки проби за призначенням лікаря йому слід дати антигістамінний 

препарат (димедрол або супрастин). 

5. Напередодні ввечері і вранці в день дослідження пацієнту здійснити очищення  

кишок за допомогою очисних клізм до "чистої води". Вранці клізму зробити не пізніше 

двох годин до обстеження. 

6. В рентгенологічний кабінет прийти натще. 

7. При відсутності алергічних проявів на введення йодоконтрастних препаратів,    

безпосередньо перед рентгенологічним дослідженням ввести внутрішньовенно 40 мл     



підігрітої на водяній бані до температури 380 контрастної речовини (20% розчин    

білігносту або біліграфіну). 

8. Через 10-15 хвилин після внутрішньовенного введення йодоконтрастної речовини    

рентгенолог робить знімок, на якому видні жовчні протоки, а через 40-45 хвилин    

заповнюється жовчний міхур. 

  

Передопераційна підготовка онкологічних хворих 

Передопераційна підготовка онкологічних хворих  залежить від обсягу наступної операції, 

локалізації пухлини, стадії поширення, характеру уражених органів і тканин, віку і стану 

хворого.  

1. Передопераційна підготовка повинна бути інтенсивною і нетривалою.  

2. Передопераційна підготовка полягає в загальнозміцнюючому лікуванні, поповненні 

організму білковими препаратами, рідиною, вітамінами, в застосуванні тонізуючих 

засобів, а при наявності звуження вихідного відділу й застої у шлунку 

неперетравлених харчових мас - щоденне промивання шлунка слабким розчином 

соляної кислоти. 

3. Операцію виконують тільки після необхідної нормалізації функцій внутрішніх органів, 

стабілізації клінічних і біохімічних показників крові і покращення загального стану 

хворого.  

4. Перед операцією на органи черевної порожнини хворому ставлять очисну клізму 

ввечері напередодні операції.  

5. При підготовці хворих до операції на товстому кишечнику:  

- за 2 дні до операції дають 1-2 рази проносне,  

- за день до операції хворий приймає рідку їжу і йому призначають 2 клізми, 

- вранці в день операції роблять ще одну клізму. 

 

Особливості догляду в післяопераційний період 

– В перші години після операції на шлунку необхідно вести спостереження за 

показниками пульсу та артеріального тиску.  

– Якщо у хворого виникне блювання кров'ю, необхідно терміново повідомити лікаря 

(може знадобитись низка заходів, аж до повторного оперативного втручання).  

– До приходу лікаря медсестра повинна повернути голову хворого набік, покласти на 

епігастральну ділянку холод (лід), ввести гемостатичні препарати (хлористий кальцій, 

дицинон, вікасол).  

– На 3-ю добу можуть з'явитись скарги на важкість в епігастральній ділянці, відрижка і 

блювання. Зазначені ознаки виникають внаслідок набряку анастомозу, при парезі 

кукси шлунка, яка переповнюється рідиною (шлунковим соком, кров'ю, дуоденальним 

вмістом). Допомога зводиться до розвантаження кукси шлунка шляхом евакуації 

вмісту через назогастральний зонд. 

– Медична сестра повинна забезпечити харчування хворих після операції на шлунку. В 

перші 2-3 дні - голодний стіл, тобто всередину хворий нічого не отримує. 

Здійснюється парентеральне харчування.  

– З появою перистальтики на 3-4 день дозволяється пити близько 2 склянок води, чаю, 

настою шипшини невеликими ковтками.  

– В наступні дні при неускладненому перебігу призначають індивідуальний стіл: масло, 

сире яйце, кисіль, нежирний бульйон.  

– Далі дієта поступово розширюється з переходом на звичайний для шлункових хворих 

стіл (№1а, 16, 1).  

– Необхідно враховувати ситуацію "малого шлунка" або повної його відсутності і 

забезпечувати прийняття теплої їжі невеликими порціями кожні 2г 



Увага! Всі призначення, що стосуються харчування хворого, після операції дає лікар-

куратор. Порушення режиму харчування може призвести до виникнення таких тяжких 

ускладнень, як неспроможність анастомозу і перитоніт. 

 

ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ 

ПОРОЖНИНИ 

Стадії післяопераційного періоду  

– Перша стадія триває 2—3 доби. У разі неускладненого перебігу післяопераційного 

періоду пацієнт скаржиться на незначний біль у рані, зниження апетиту, субфебрильну 

температуру тіла. При операціях на порожнистих органах з’являються метеоризм, 

інколи утруднене сечовипускання. У цій стадії показані застосування знеболювальних 

засобів, ліжковий режим, голод або обмеження вживання їжі. 

– Друга стадія продовжується з 3—4-го до 7—9-го днів і характеризується процесами 

загоєння ран і поступовою нормалізацією порушених функцій. У цей період показані 

застосування стимулюючої терапії, поступове розширення дієти і режиму. На 7—10-у 

добу у пацієнтів знімають шви з післяопераційних ран. 

Особливості догляду в післяопераційний період 

– В перші години після операції на шлунку необхідно вести спостереження за 

показниками пульсу та артеріального тиску.  

– Якщо у хворого виникне блювання кров'ю, необхідно терміново повідомити лікаря 

(може знадобитись низка заходів, аж до повторного оперативного втручання).  

– До приходу лікаря медсестра повинна повернути голову хворого набік, покласти на 

епігастральну ділянку холод (лід), ввести гемостатичні препарати (хлористий кальцій, 

дицинон, вікасол).  

– На 3-ю добу можуть з'явитись скарги на важкість в епігастральній ділянці, відрижка і 

блювання. Зазначені ознаки виникають внаслідок набряку анастомозу, при парезі 

кукси шлунка, яка переповнюється рідиною (шлунковим соком, кров'ю, дуоденальним 

вмістом). Допомога зводиться до розвантаження кукси шлунка шляхом евакуації 

вмісту через назогастральний зонд. 

– Медична сестра повинна забезпечити харчування хворих після операції на шлунку. В 

перші 2-3 дні - голодний стіл, тобто всередину хворий нічого не отримує. 

Здійснюється парентеральне харчування.  

– З появою перистальтики на 3-4 день дозволяється пити близько 2 склянок води, чаю, 

настою шипшини невеликими ковтками.  

– В наступні дні при неускладненому перебігу призначають індивідуальний стіл: масло, 

сире яйце, кисіль, нежирний бульйон.  

– Далі дієта поступово розширюється з переходом на звичайний для шлункових хворих 

стіл (№1а, 16, 1).  

– Необхідно враховувати ситуацію "малого шлунка" або повної його відсутності і 

забезпечувати прийняття теплої їжі невеликими порціями кожні 2г 

Увага! Всі призначення, що стосуються харчування хворого, після операції дає лікар-

куратор. Порушення режиму харчування може призвести до виникнення таких тяжких 

ускладнень, як неспроможність анастомозу і перитоніт. 

 Назва заходу Послідовність дій Обґрунтування 

Особливості 

догляду 

У післяопераційній палаті пацієнту надати 

горизонтального положення без подушки, 

голову повернути на бік. 

Запобігання аспірації 

блювотними масами. 

  2. Через 4—6 год після операції пацієнту 

підняти головний кінець ліжка. 

Для покращення дихання. 

  

  

3. Періодично оглядати ліжко, розправляти 

і проводити заміну білизни. 

У випадку промокання білизни 

Забезпечується гігієнічний 

комфорт пацієнта. 



виділеннями з рани доцільно її замінити. 

  4. Проводити лікувальну гімнастику. На 1-

у добу пацієнт повинен повертатися на бік 

в ліжку, на 2-у — сидіти, на 3-ю — 

вставати і ходити по палаті. 

Виняток становлять пацієнти після 

обширних операцій, які змушені тривалий 

час дотримуватися постільного режиму. 

Запобігання ускладненню з 

боку серцево- судинної і 

дихальної систем. 

  5. Вправи для стоп і кистей призначають на 

1-у добу, на 2-у — згинання ніг у колінах, 

повертання на бік і підняття таза, на 5—7-у 

— вправи для верхніх і нижніх кінцівок, 

діафрагми і м’язів черевної стінки. 

Покращується кровообіг, 

запобігання ускладненням. 

  6. Стежити за дотриманням пацієнтом 

голодної дієти протягом 2—3 діб. 

Запобігання ускладненням 

травного каналу. 

  7. Проводити інфузійну терапію. Її якісний 

склад залежить від характеру оперативного 

втручання і стану пацієнта. У 1-у добу 

призначають не менше 2 л рідини. 

Нормалізується водно-

сольовий склад крові. 

  

  8. Проводити знеболювальну терапію 

протягом 3—4 діб у повному обсязі. У 

подальшому анальгетики вводити за 

показаннями. 

Застосування знеболювальних засобів 

запобігає розвитку легеневих ускладнень, 

оскільки дає змогу пацієнту перші години 

після операції глибоко і повноцінно 

дихати. 

Часті ін’єкції наркотичних засобів 

спричинюють нудоту і блювання. Тому 

ефективною і фізіологічною є комбінація 

наркотичних, антигістамінних і седативних 

засобів, наприклад: 

1 мл 1 % промедолу, 1 мл 1% розчину 

димедролу, 

мл 50 % розчину анальгіну 2—3 рази на 

день. 

Досягається зняття болю і 

нормалізація функції органів 

і систем. 

  

  

Усуваються ускладнення 

дихальних шляхів. 

  

  

Усуваються ускладнення. 

  9. Спостерігати за діурезом. Інколи виникає 

рефлекторна затримка сечовипускання, 

особливо в чоловіків похилого та старечого 

віку. У таких випадках потрібно: 

-         поставити теплу грілку на ділянку 

сечового міхура; 

-         відкрити водопровідний кран; 

-         з дозволу лікаря допомогти пацієнту 

встати з ліжка; 

-         за відсутності ефекту від 

вищеназваних заходів виконати 

катетеризацію. 

Виявляється і усувається 

гостра затримка сечо-

випускання. 

  10. У 1-у добу після операції звертати увагу 

на стан асептичної пов’язки, яка мас бути 

сухою і чистою. За відсутності ускладнень 

Досягається контроль за 

загоюванням рани. 



перев’язку рани проводять на 2-у добу. 

Тампони з рани видаляти не пізніше ніж 

через 48 год після їх ослизнення або 

проводити їх заміну. 

  11. Шви на тулубі знімають на 7—10-у 

добу, а в дітей 

на 5-у, в осіб старшого і похилого віку — 

на 12-у добу. При лапаротомії шви іноді 

знімають у два етапи: спочатку, на 7—8-у 

добу, знімають через один шов, а потім, на 

9—10-у — решту. 

Термін зняття швів залежить 

також від локалізації рани. 

  12. Проводити догляд за мікроіригаторами 

і дренажами. Дренажі видаляють після 

припинення їхнього функціонування. 

Забезпечується раннє 

виявлення ранових 

ускладнень, евакуація 

ранового вмісту. 

  13. Регулярно проводити профілактику 

пролежнів. 

Покращується крово-

постачання стиснених 

тканин. 

 

ОБСТЕЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ 

Метод 

обстеж

ення 

Послідовність дій Обґрунтування 

Огляд І. Забезпечення належних умов при огляді 

пацієнта: 

1. Приміщення має добре освітлюватися. 

2. Температура приміщення в межах 18—22 °С. 

 

 

 

 

3. Відсутність сторонніх осіб. 

 

 

II. Підготовка пацієнта до огляду лімфовузлів: 

Повідомити пацієнту мету і хід маніпуляції 

III. Візуальне оцінювання стану лімфатичних 

вузлів — техніка огляду: 

1. Поступово оголюючи тіло пацієнта, оглянути 

ділянки розміщення периферійних лімфатичних 

вузлів при прямому, бічному денному 

освітленні. 

2. Звернути увагу на колір шкіри, наявність, 

розмір збільшених лімфатичних вузлів. Виявити 

дефекти, виділити та оцінити їх характер 

 

Достовірне оцінювання 

видимих змін тканин та 

лімфатичних вузлів. 

Створення комфортних умов 

для пацієнта, запобігання 

напруженню м’язів, змін з 

боку шкіри, що пов’язані з 

дією холоду. 

Забезпечення конфі-

денційності інформації щодо 

стану здоров’я пацієнта 

Забезпечення права пацієнта 

на отримання інформації 

  

Послідовний і повний огляд 

усіх груп лімфатичних вузлів. 

  

Виявлення збільшених, 

змінених лімфовузлів та ознак 

їх запалення чи розпаду 

 

Пальпа

ція 

 

 

 

 

Підготовка до маніпуляції — провести 

гігієнічне оброблення рук, надягти гумові 

рукавички: 

1. Проводити поверхневу пальпацію слід 

долонною поверхнею пальців рук, а глибоку — 

кінчиками  

Забезпечення інфекційної 

безпеки. 

Забезпечення ефективності 

пальпації. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключ

ний 

етап 

2. Пальпацію лімфовузлів проводити в такому 

порядку: 

-         шийні; 

-         піднижньощелепні; 

-         надключичні і підключичні; 

-         пахвові; 

-         ліктьові; 

-         пахвинні; 

-         підколінні. 

3. За допомогою пальпаторного обстеження 

визначають: 

-         величину вузлів; 

-         консистенцію; 

-         болючість; 

-         рухомість; 

-         спаяність зі шкірою, між собою, 

з нижчерозташованими тканинами; 

-         характер поверхні; 

-         флюктуацію; 

-         наявність рубців. 

4. Оцінити характер збільшених лімфовузлів: 

загальний, поширений процес — збільшення 

кількох груп лімфовузлів, що спостерігається 

при лімфогранульоматозі, лейкозі, особливо при 

хронічному лімфолейкозі, синдромі набутого 

імунодефіциту (СНІД); 

місцевий процес — локальне збільшення 

периферійних лімфатичних вузлів, 

спостерігається за наявності ракових метастазів 

у цих вузлах (наприклад, метастаз Вірхова є 

характерним симптомом при раку шлунка. Це 

щільний збільшений лімфатичний вузол, що 

пальпується між ніжками груднинно-ключично-

соскоподібного м’яза і верхнім краєм ключиці). 

Зняти рукавички. 

Провести гігієнічну антисептику рук. 

Записати отримані дані в медичну 

документацію. 

Забезпечення послідовності 

пальпації. 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення інформативності 

пальпації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для диференціальної 

діагностики лімфаденопатій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечуються докумен-

тування обстеження. 

 

 

Особливості догляду за хворими на рак печінки 

- Уважно стежать за станом пацієнта, його активністю, самопочуттям, настроєм – 

незвична для хворого кволість, пригніченість, погіршення апетиту можуть свідчити про 

розвиток печінкової недостатності.  

- Обов'язкове дотримання ліжкового режиму хворими на жовтяницю.  

- Обмеження фізичної активності (зменшення енергетичних затрат навантаження на 

печінку). 

- Рівномірне зігрівання тіла в ліжку (посилює кровообіг у печінці, сприяє покращенню її 

функці)ї. 

- Слід обмежити вживання тваринних жирів та екстрактивних речовин. 

- З раціону вилучають: прянощі, спеції, копчену і смажену їжу, м'ясні і рибні консерви, 

сало, яєчні жовтки. 

- Забезпечують годування важкохворих, стежить за якістю продуктів. 



- Обмежують вживання рідини і кухонної солі (до 4-5 г ) хворим з асцитом.  

- При зростанні асциту і появі задишки проводять пункцію черевної порожнини. 

- Після пункції хворий повинен дотримуватись ліжкового режиму. 

- З лікувальною метою вводять велику кількість глюкози з інсуліном внутрішньовенно 

або у вигляді сиропу всередину. 

- Після введення інсуліну необхідно обов'язково нагодувати хворого. 

- При перших ознаках гіпоглікемії дати 2-3 грудки цукру, ввести внутрішньовенно 20 мл 

40 % розчину глюкози і викликати лікаря. 

- Уважно стежать за кольором шкіри і слизових, за характером і кольором калу і сечі 

хворого. 

- Проводять забір крові для визначення концентрації білірубіну та інших показників 

функції печінки. 

- Свербіння шкіри (особливо при жовтяниці) усувають теплим душем, протиранням 

шкіри 1 % розчином ментолового або саліцилового спирту, призначенням 

антигістамінних препаратів (димедрол, піпольфен, супрастин тощо).  

- Для запобігання занесення гнійної інфекції в шкіру необхідно стежити за чистотою рук 

хворого, вчасно підстригати нігті. 

 

Особливості догляду за хворими на рак підшлункової залози. 

- Внаслідок різкого зниження екскреторної функції підшлункової залози у хворих досить 

часто спостерігають порушення травлення їжі (стеаторея, креаторея).  

- Харчування повинно бути дробним (близько 6 разів на добу).  

- З раціону вилучають алкоголь, маринади, смажену, жирну і гостру їжу, міцні бульйони, 

яйця.  

- Забороняють вживання тугоплавких жирів тваринного походження (смалець, сало).  

- Рекомендують нежирні сорти м'яса, риби, нежирні кисломолочні продукти.  

- Їжа повинна бути теплою.  

- Для кращого травлення призначають шлунковий сік по 1 ст. л. після їди і ферментні 

препарати підшлункової залози (панзинорм, фестал, панкреатин, панкурмен, мексаза, 

ораза тощо). 

- У випадку нападів сильного болю призначають спочатку ненаркотичні (анальгін, 

баралгін, трамадол, кетанов), а згодом і наркотичні аналгетики (промедол, омнопон, 

морфін), спазмолітики (ношпа - 2 % розчин, по 2-4 мл в/м; платифілін - 0,2 % розчин, по 

1-2 мл в/м). 
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