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 Методичні вказівки розроблено у відповідності до стандартів, які 

прийняті у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького, 

і реалізують систему програмно-цільового керування якістю підготовки 

фахівців. Методичні вказівки дозволяють студентам при підготовці до 

практичних занять визначати їх мету, оцінити ступінь своєї готовності до 

занять на підставі результатів рішення тестових завдань. Для керування 

підготовкою студентів до практичних занять у методичних вказівках наведено 

перелік основних теоретичних питань і рекомендованої літератури. Граф 

логічної структури і лікувально-діагностичні алгоритми полегшують засвоєння 

студентами усіх розділів тем за програмою навчання. Методичні вказівки 

стосуються усіх тем практичних занять, які проводяться на кафедрі 

анестезіології та інтенсивної терапії ДонНМУ відповідно до робочих програм. 
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СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА І ЦЕРЕБРАЛЬНА РЕАНІМАЦІЯ (СЛЦР) 

 

Актуальність теми.  

Клінічна смерть є термінальним ускладненням будь-якого критичного 

стану, який може розвинутися як наслідок важкого захворювання або раптового 

впливу екзогенних факторів. Найчастіше з таким станом і необхідністю 

проведення серцево-легеневої та церебральної реанімації мають справу медичні 

працівники. Встановлення причини, яка викликала клінічну смерть, та її 

ефективне усунення вимагають певного часу. Однак у пацієнта в стані клінічної 

смерті необоротні зміни центральної нервової системи розвиваються вже після 

4-5 хвилин від початку її розвитку. Тому ранній початок, чітке виконання і 

дотримання послідовності негайного етапу реанімації, особливо поза 

стаціонаром, може надати потерпілому час для проведення спеціалізованого та 

подальшого етапів з наступним повноцінним відновленням вищої нервової 

діяльності. У більшості випадків клінічної смерті реанімація не обмежується 

тільки невідкладним етапом. Навпаки, це тривалий процес, який вимагає 

застосування різних медикаментозних засобів і апаратури. Тому лікар повинен 

не тільки організувати та уміти виконати етапи базової і спеціалізованої 

реанімації, а й чітко уявляти та вміти коригувати всі патологічні процеси у 

хворого в післяреанімаційному періоді. 

 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати клінічну смерть і термінальні стани,  

провести серцево-легеневу і церебральну реанімацію.  

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Визначати ознаки клінічної та 

біологічної смерті. 

1. Інтерпретувати дані об'єктивного 

обстеження (кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини). 
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2. Застосовувати різні методи 

серцево-легеневої реанімації та 

контролювати ефективність їх 

виконання (підтримка прохідності 

дихальних шляхів, штучна 

вентиляція легенів, непрямий 

масаж серця, визначення виду 

зупинки кровообігу за ЕКГ, 

електрична дефібриляція,  

медикаментозна терапія різних 

видів зупинки кровообігу). 

2. Надавати хворому необхідні 

положення для ШВЛ методом «рот до 

рота», «рот до носа», непрямого 

масажу серця (кафедра загальної 

хірургії). 

 

3. Виділяти етапи проведення 

серцево-легеневої і церебральної 

реанімації. 

3. Інтерпретувати дію 

адреноміметиків, антиаритмічних і 

інших лікарських засобів, які 

застосовуються в ході реанімації 

(кафедра фармакології), механізми 

електричної діяльності серця та її 

порушення (кафедра патологічної 

фізіології). 

4. Проводити клініко-лабораторну 

діагностику післяреанімаційної 

хвороби, смерті головного мозку. 

4. Інтерпретувати вид порушення 

свідомості і проводити неврологічне 

обстеження (кафедра неврології). 

5. Виділяти особливості серцево-

легеневої і церебральної реанімації 

у дітей різних вікових груп. 

5. Інтерпретувати анатомо-фізіологічні 

особливості у немовлят, дітей грудного 

віку, старше за 1 рік (кафедра 

факультетської педіатрії). 
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Визначення та забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

Пацієнтка 18 років доставлена в клініку без свідомості. Дихання 

самостійне, поверхневе, із частотою 12 за хвилину. Медсестра стверджує, що не 

може визначити АТ за методом Короткова. Що потрібно виконати, щоб 

переконатися в наявності кровообігу? 

A. Визначити АТ за методом Рива-Роччи 

B. Пальпувати серцевий поштовх 

C. Прослухати серцеві тони 

D. Пальпувати пульс на променевій артерії 

E. Пальпувати пульс на сонній артерії 

Завдання 2. 

Під час огляду пацієнт без свідомості, блідий, у нього не визначаються 

дихальні рухи грудної клітки. Яке положення при наданні допомоги потрібно 

надати хворому? 

A. На спині на твердій поверхні 

B. На спині з піднятими ногами 

C. На спині із закинутою головою 

D. На боці 

E. На животі з піднятою головою 

Завдання 3. 

 Пацієнту без супутньої патології серцево-судинної системи з метою 

забезпечення бронходилатуючого ефекту введено адреналін. Якої зміни з боку 

гемодинаміки  потрібно очікувати у хворого? 

A. Збільшення серцевого викиду 

B. Подовження діастоли 

C. Збільшення швидкості наповнення правого шлуночку 

D. Уповільнення реполяризації 

E. Зменшення частоти серцевих скорочень 
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Завдання 4. 

У пацієнта 75 років, який перебуває у кардіологічному відділенні з 

приводу інфаркту міокарда, на ЕКГ-моніторі зафіксовано відсутність 

шлуночкових комплексів із частими хвилями різного розміру. Яке порушення 

серцевого ритму наявне  у пацієнта? 

A. Пароксизмальна тахікардія 

B. Повна поперечна блокада 

C. Фібриляція шлуночків 

D. Фібриляція передсердь 

E. Вентрикулярна екстрасистолія 

Завдання 5. 

Пацієнт 50 років після ЧМТ реагує на больовий подразник спробами 

рухів руками. Спонтанні рухи відсутні, на питання не відповідає, інструкції не 

виконує. Однак при спробі опитування складається враження, що хворий 

уважно дивиться в очі. Для якого патологічного процесу характерний такий 

стан у хворого? 

A. Акінетичного мутизму 

B. Апалічного синдрому 

C. Делірію 

D. Геміпарезу 

E. Вегето-судинної дистонії 

Завдання 6. 

У передчасно народженої дитини через 1 годину після народження при 

огляді частота дихання 60 за хвилину. Рухова активність посилена. На 

рентгенограмі - нодозно-ретикулярна сітка. Як можна оцінити такий стан у 

дитини? 

A. Норма 

B. Нейротоксикоз 

C. Уроджений сепсис 

D. Хвороба гіалінових мембран 
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E. Пневмонія 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. Е.  Завдання 2. А.  Завдання 3. А. 

 Завдання 4. Із  Завдання 5. А.   Завдання 6. D. 

Джерела інформації. 

1. Догляд за хворими: підручник / Ю.П. Гніденко, О.М.Ковальова, В.М. 

Лісовий, О.В. Охапкіна та ін.; за ред. О.М. Ковальової, В.М. Лісового, С.І. 

Шевченка, Т.В. Фролової. – К.: ВСВ «Медицина», 2010.  – 488 с. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология: учебное пособие / 

Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 272 с.  

3. Пропедевтична педіатрія / Майданник В.Г., Бурлай В.Г., Гнатейко О.З., 

Дука К.Д., Нечитайло Ю.М., Хайтович М.В.- Вінниця: Нова книга, 2012.- 

880 с. 

4. Фармакологія: Підручник / За ред.. І.С.Чекман. – Вінниця: Нова книга, 

2009. – 480 с.  

5. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

6. Невропатологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Шевага В.М., 

Паєнок А.В.. – К.: «Медицина», 2009. – 656 с.  

Додаткова література. 

1. Пропедевтика внутренних болезней: учебник / Лис М.А., Солоненко 

Ю.Т., Соколов К.Н. - Издательство: Гревцова, 2011. – 576 с.   

2. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча. – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

3. Клінічна діагностика в педіатрії / Майданник В.Г., Бутиліна О.В. -  К.: 

«Дорадо-друк», 2012.- 286 с.  

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Клінічна смерть, визначення, діагностика. 
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2. Невідкладний етап СЛЦР. 

3. Ознаки ефективності реанімації, показання до припинення реанімації. 

4. Спеціалізований етап СЛЦР. 

5. Види зупинки кровообігу і їх діагностика. 

6. Лікарські засоби, які застосовуються в спеціалізованому етапі СЛЦР, їхні 

дози. 

7. Шляхи введення медикаментів під час реанімації та їх доцільність. 

8. Техніка електричної дефібриляції. 

9. Показання до проведення прямого масажу серця. 

10.Ускладнення реанімації. 

11.Післяреанімаційний період. 

12.Поняття декортикації, децеребрації, смерті мозку.  

13.Основні напрямки лікування хворого у післяреанімаційному періоді. 

14. Особливості проведення реанімації у дітей різних вікових груп (немовлят, 

дітей 1 року й вище) і людей літнього віку. 

 

Граф логічної структури теми "Серцево-легенева й церебральна 

реанімація" (див. Додаток 1, стор. 16). 

Джерела інформації. 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Усенко Л.В., Царев А.В. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. 

Днепропетровск, 2011. – 69 с. 

 

Орієнтовна основа дії (ООД). 

Алгоритм послідовності проведення 

 серцево-легеневої і церебральної реанімації. 

(див. Додаток 2, cтор.17). 
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Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

Пацієнту 60 років раптово на вулиці стало погано. Перехожими була 

констатована клінічна смерть. На підставі якої найвірогіднішої ознаки пацієнту 

було встановлено такий діагноз?  

A. Судоми  

B. Ціаноз  

C. Відсутність пульсу на сонній артерії  

D. Мідріаз  

E. Рідке поверхневе дихання 

Завдання 2. 

Перехожими на вулиці знайдено чоловіка літнього віку. Зі слів очевидців, 

він знаходився там не менш, як 1 годину. Лікарем швидкої медичної допомоги, 

яка прибула за викликом, констатовано біологічну смерть. На підставі якої 

ознаки пацієнту було встановлено такий діагноз?  

A. Трупний запах 

B. Трупне задубіння нижньої щелепи 

C. Трупні плями на кінцівках 

D. Висихання роговиці 

E. Трупні плями по всьому тілу 

Завдання 3. 

Через 5 хвилин після стрибка у воду потерпілого витягнуто з водойми у 

несвідомому стані. Зіниці розширені, шкірні покриви ціанотичні, дихання 

відсутнє, пульс на сонних артеріях не пальпується. Рятувальниками розпочато 

проведення серцево-легеневої реанімації. Якого правило потрібно 

дотримуватися при проведенні базової підтримки життя у такого пацієнта? 

A. Штучну вентиляцію легенів завжди виконують подвоєним об'ємом 

B. Доза адреналіну для внутрішньовенного введення становить 1 мг 

C. Завжди використовують прийом Геймліха 
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D. У прийомі Сафара опускають закидання голови 

E. Після очищення ротової порожнини виводять уперед нижню 

щелепу 

Завдання 4. 

У постраждалого 40 років, підвищеного харчування, знайденого  

перехожими без свідомості, при транспортуванні швидкою допомогою в 

стаціонар розвилася клінічна смерть. Лікар швидкої медичної допомоги 

негайно виконав пацієнту електричну дефібриляцію, яка була ефективною. 

Чому лікар припустив у хворого фібриляцію шлуночків? 

A. Це найпоширеніший вид зупинки кровообігу 

B. Розвивається переважно у осіб чоловічої статі 

C. Завжди ускладнює перебіг коматозного стану 

D. Розвивається переважно у осіб з ожирінням 

E. Має характерні клінічні прояви 

Завдання 5. 

Жінка 60 років на вулиці раптово втратила свідомість, упала на асфальт. 

При огляді шкірні покриви бліді, самостійне дихання і пульсація на сонній 

артерії відсутні. З якого заходу потрібно розпочати надання допомоги? 

A. Повороту хворої на живіт 

B. Відновлення прохідності дихальних шляхів 

C. Визначення цілісності костей черепу 

D. Штучної вентиляції легенів методом «рот до рота» 

E. Штучної вентиляції легенів методом Сильвестра 

 

Завдання 6. 

Пацієнта 65 років транспортують до клініки швидкою допомогою з 

ймовірним діагнозом гострого порушення мозкового кровообігу. Раптово у 

хворого зафіксовані блідість шкірних покривів, відсутність самостійного 

дихання та пульсації на сонній артерії. Що потрібно виконати після 

відновлення прохідності дихальних шляхів? 
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A. Штучну вентиляцію легенів мішком Амбу 

B. Пункцію периферичної вени 

C. Встановити повітровод 

D. Реєструвати ЕКГ 

E. Виконати прийом Геймліха 

Завдання 7. 

Хворого 56 років доставлено до реанімації після перенесеної клінічної 

смерті внаслідок аспірації стороннього предмету. Через добу після відносної 

стабілізації стану відзначається зростання задишки, шлуночкова 

екстрасистолія, зниження темпу діурезу, артеріальна гіпертонія. Яка найбільш 

імовірна причина такого стану? 

A. Аспіраційна пневмонія 

B. Післяреанімаційна хвороба 

C. Ателектазування легені 

D. Прогресування серцевої недостатності 

E. Гіпертонічний криз 

Завдання 8. 

Пацієнтку 70 років доставлено до клініки після успішної серцево-

легеневої реанімації. Через 6 діб свідомість не відновилася, АТ 80/40 мм.рт.ст. 

на фоні введення вазопресорів, спонтанне дихання відсутнє, проводиться 

штучна вентиляція легенів. Який із критеріїв є додатковим до комплексу 

клінічних критеріїв при встановленні діагнозу смерті мозку у цієї 

постраждалої? 

A. Відсутність реакції на біль в ділянці тригемінальних точок 

B. Негативний результат контрастної панангіографії магістральних 

судин голови 

C. Відсутність реакції зіниць на пряме яскраве світло при нерухливих 

очних яблуках 

D. Відсутність рефлексів із трахеї під час рухів ендотрахеальної 

трубки 
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E. Відсутність окулоцефалічних рефлексів за умов позитивних 

менінгеальних знаків 

Завдання 9. 

Дитину 10 років вкусила оса, після чого у неї розвинувся анафілактичний 

шок і клінічна смерть. Викликаною бригадою швидкої медичної допомоги 

розпочато комплекс реанімаційних заходів. При проведенні непрямого масажу 

серця в цієї дитини точка компресій знаходиться на: 

A. Середині грудини, на 1 см вправо від середньої лінії 

B. Нижньої третині грудини точно на середній лінії 

C. Середині грудини точно у центрі 

D. Середині грудини на 2 см вліво верхівки серця 

E. На 2 см вище прикріплення мечоподібного відростка по середній 

лінії 

Завдання 10. 

У дитини 4 років на фоні стенозуючого ларинготрахеїту настала клінічна 

смерть. При проведенні серцево-легенево-церебральной реанімації 

використовується адреналін. Яка разова доза 0,1% розчину адреналіну для 

внутрішньовенного введення в цієї дитини? 

A.  0,01 мл/кг маси тіла 

B.  0,1 мл/кг маси тіла 

C. 0,001 мл/кг маси тіла 

D. 1 мл/кг маси тіла 

E. 1 мл, незалежно від маси тіла 

 

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. С.  Завдання 2. В. Завдання 3. D.  Завдання 4. А. 

Завдання 5. В.  Завдання 6. А.  Завдання 7. В. Завдання 8. В. 

Завдання 9. С. Завдання 10. А. 
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Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти беруть участь у клінічному 

обході у відділеннях інтенсивної терапії, оглядають хворих, які перенесли 

серцево-легеневу реанімацію, знайомляться із клініко-лабораторними даними 

цих хворих у динаміці, при відсутності таких хворих вирішують ситуаційні 

завдання. Їх курація та відповіді контролюються викладачем.  

У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду й реанімаційні заходи, які були проведені пацієнтам. На 

підставі вивчених алгоритмів студенти разом з викладачем складають програми 

реанімаційних заходів для оглянутих пацієнтів, виробляють тактику їх ведення, 

обговорюють допущені помилки. Після цього студенти проходять тестовий 

контроль. Наприкінці підводяться підсумки роботи, і студенти одержують 

оцінки своєї роботи на занятті.  
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 Додаток 1. 

Граф логічної структури теми "Серцево-легенева і церебральна реанімація" 
 

                                
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика клінічної смерті 

Перша стадія – базова підтримка життя 

Відновлення  прохідності 

дихальних шляхів 

Штучна підтримка 

дихання 

Штучна підтримка 

кровообігу 

Друга стадія – подальша підтримка життя 

Третя стадія – тривала підтримка життя 

 

Методи контролю ефективності заходів першої стадії 

Медикаментозна 

терапія 

Електрокардіографія/ 

електрокардіоскопія 
Дефібриляція 

Встановлення 

причини клінічної 

смерті, її усунення 

Відновлення 

нормального мислення 

Інтенсивна терапія 

поліорганної 

недостатності 



 

 
 
 

Додаток 2. 

Алгоритм проведення серцево-легеневої і церебральної реанімації 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагноз клінічної смерті встановлено 

1 стадія -  

негайна 

(елементарна 

підтримка 

життя) 

Відновлення 
прохідності 
дихальних шляхів 

 

Без інструментів- «рот до рота», «рот до носа»  

Ручними і автоматичними респіраторами  

Без інструментів – «потрійний прийом» Сафара, 

прийом Геймліха 

З інструментами – глоткові повітроводи, 

конікотомія, канюлювання трахеї 
Штучна вентиляція 

легенів 

Підтримка 
кровообігу Передкардіальний удар 

2 стадія – 

спеціалізована  

(подальша 

підтримка 

життя)  

Універсальні заходи Введення адреналіну 

Спеціальні заходи 
Залежно від виду зупинки 
кровообігу, супутньої патології 

3 стадія – 

тривала  

підтримка 

життя 

(інтенсивна 

терапія  після-

реанімаційної 

хвороби) 

Контроль 

ефективності 

Можливі 

ускладнення 

Вибір шляху введення 

ліків під час реанімації 

За даними ЕКГ, 
електролітів крові, 
даним КОС 

Підтримка кровообігу 

Підтримка газообміну 

Реанімація мозку 

Корекція метаболізму 

Регулювання судинного тонусу, 
інотропна підтримка, корекція 
реологічних властивостей крові 

Показання до продовженої ШВЛ  

Корекція водно-сольового, кислотно-
основного, енергетичного обміну. 
Детоксикація 

Захист мозку від реперфузійних 
ушкоджень. Лікування набряку мозку 

Зменшення 

неврологічного 

дефіциту 

 

Критерії смерті 

мозку 
 

Непрямий (закритий) 

масаж серця 

Прямий (відкритий) 

масаж серця 

1
7 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ 

Актуальність теми.  

В еру становлення хірургії навіть мистецьки виконані оперативні 

втручання мали несприятливі наслідки через розвиток у пацієнта больового 

шоку на операційному столі або в найближчому післяопераційному періоді. 

Тому поява потужних знеболюючих засобів і методів анестезіологічного 

забезпечення послужило істотним поштовхом до розвитку медицини в цілому. І 

в теперішній час біль є серйозною клінічною проблемою, яка вимагає 

постійного вдосконалення для забезпечення безпеки пацієнта під час операції, 

адекватного знеболювання в ході оперативного втручання і після нього. 

Сучасний анестезіолог має у своєму розпорядженні велику кількість 

медикаментозних засобів для забезпечення самих різних видів і методів, всіх 

компонентів анестезії, можливість вибору саме того виду анестезії, який буде 

оптимальним для конкретного пацієнта. Тому студент повинен мати уявлення 

про наркоз, класифікацію видів анестезії, загальні показання і протипоказання 

до основних методів анестезії, про її компоненти, ускладнення, необхідну 

апаратуру для її проведення, моніторинг стану пацієнта в операційній і 

відділенні інтенсивної терапії. 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти визначити ступінь операційно-анестезіологічного 

ризику і тактику анестезіологічного забезпечення у хворих хірургічного 

профілю. 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Класифікувати сучасні методи 

анестезіологічного забезпечення, 

порівнювати переваги і недоліки 

цих методів. 

1. Інтерпретувати групи анестетиків, 

розраховувати дозу засобів, які 

застосовуються для анестезіологічного 

забезпечення оперативного втручання  

(кафедра фармакології). 
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2. Диференціювати характерні 

клінічні прояви різних стадій 

наркозу. 

 

2. Інтерпретувати ступінь порушення 

свідомості (кафедра неврології), дані 

клінічного обстеження (кафедра 

пропедевтики внутрішньої медицини). 

3. Визначити ступінь операційно-

анестезіологічного ризику і 

намітити тактику анестезіологіч-

ного забезпечення. 

3. Інтерпретувати дані анамнезу, 

об'єктивного обстеження, клініко-

біохімічного і інструментального 

обстеження (кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини), інтерпретувати 

дію засобів для премедикації, 

передопераційної підготовки (кафедра 

фармакології), топографію верхніх 

відділів дихальної системи, орієнтири 

нервових стовбурів і сплетінь, спинного 

мозку і його оболонок (оперативна 

хірургія з топографічною анатомією). 

4. Виявляти можливі 

ускладнення анестезії і надавати 

невідкладну допомогу. 

4. Інтерпретувати механізми розвитку 

алергійних реакцій, ларингоспазму, 

бронхіолоспазму, гіповолемічного, 

анафілактичного шоку (кафедра 

патологічної фізіології). 

 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

Пацієнту 20 років планується розкриття поверхово розташованого 

абсцесу із застосуванням неінгаляційного анестетика. Який з перерахованих 

нижче препаратів відноситься до цієї групи?  

A. Фторотан 
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B. Ефір 

C. Закис азоту 

D. Тіопентал натрію  

E. Севофлюран 

Завдання 2. 

Пацієнтка 80 років перебуває в стаціонарі з приводу ішемічного інсульту. 

На звернення, дотик відкриває очі, інструкції не виконує, на питання не 

відповідає, іноді вимовляє нерозбірливі звуки. Самостійно рухає правою рукою. 

Яка оцінка свідомості хворий за шкалою Глазго? 

A. 10 балів 

B. 13 балів 

C. 8 балів 

D. 15 балів 

E. 6 балів 

Завдання 3. 

Через 5 діб після трансплантації тазостегнового суглоба у хворої 50 років 

раптово розвинулися задишка, артеріальна гіпотензія, набрякання шийних вен. 

Аускультативна картина в легенях без особливостей. На ЕКГ з'явилася блокада 

правої ніжки пучка Гиса, якої раніше не було. Яка найімовірніша причина 

порушення гемодинаміки у хворої? 

A. Аспірація 

B. Розшаровуюча аневризма аорти 

C. Тромбоемболія легеневої артерії 

D. Гострий інфаркт міокарда 

E. Ексудативний перикардит 

Завдання 4. 

Для забезпечення премедикації перед оперативним втручанням пацієнту 

53 років уведено атропін. До якої групи препаратів його відносять? 

A. М-холіноміметик 

B. М-холіноблокатор 
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C. Антихолінестеразний засіб 

D. Селективний адреноблокатор 

E. Неселективний адреноміметик 

Завдання 5. 

 Пацієнту 20 років призначена екскреторна урографія. Через 10 хвилин 

після внутрішньовенного введення контрасту у нього розвився анафілактичний 

шок. Яка реакція є основою шоку в цьому випадку? 

A. Повний антиген - фіксоване антитіло 

B. Повний антиген - циркулююче антитіло 

C. Гаптен – альбумін - фіксоване антитіло 

D. Гаптен – альбумін - циркулююче антитіло 

E. Лібератор гистаміну - лаброцит 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. D.      Завдання 2. А.      Завдання 3. С.     Завдання 4. В.    

Завдання 5. С.    

Джерела інформації. 

1. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  

2. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-

IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.  

3. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

4. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: Підручник для мед. ВНЗ 

IV рів. акред. / За ред. М. П. Ковальського. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. 

– 504 с.  

Додаткова література. 

1. Общая хирургия: Учебник для  мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под ред.  Н.Д. 

Желибы, С.Д.Химича. – К.: ВСВ «Медицина», 2011 – 488 с.  
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2. Фармакологія: Підручник / За ред.. І.С.Чекман. – Вінниця: Нова книга, 

2009. – 480 с.  

3. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Класифікація видів анестезії.  

2. Дихальні контури, переваги, недоліки. 

3. Інгаляційні анестетики: фармакокінетика, клініка наркозу. 

4. Компоненти загальної анестезії.  

5. Етапи анестезіологічного забезпечення. 

6. Премедикація, її види. 

7. Підготовка хворих до операції та наркозу.  

8. Клініка і стадії наркозу ефіром, фторотаном, закисом азоту.  

9. Масковий метод загальної анестезії. 

10. Ендотрахеальний наркоз. Показання, методика проведення. 

11. Фармакологія м'язових релаксантів. 

12. Ускладнення при загальній анестезії. 

13. Неінгаляційні анестетики: кетамін, тіопентал натрію, оксибутират натрію, 

пропофол. Фармакокінетика, клініка. 

14. Види і методи регіонарної анестезії.  

15. Особливості загальної анестезії в амбулаторних і ургентних умовах. 

16. Особливості підготовки хворих до операції й наркозу.  

17. Фізіологічні і патофізіологічні особливості проведення загальної анестезії 

у дітей та осіб літнього віку. 

 

Граф логічної структури теми "Загальні питання анестезіології" 

(див. Додаток 3, стор.27). 

Джерела інформації. 

Основна література. 
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1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие для мед. ВУУ III-IV ур. 

аккред. / Под ред. Ф.С.Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 608 с.  

3. Анестезиология: национальное руководство / Под ред. А.А.Бунатяна, 

В.М.Мизикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1104 с.  

Орієнтовна основа дії (ООД). 

Алгоритм проведення загальної анестезії. 

(см. Додаток 4, стор. 28). 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

  Для забезпечення проведення екзартикуляції 5 пальця лівої стопи у 

пацієнта 70 років анестезіолог планує застосувати внутрішньовенну анестезію 

кетаміном і сибазоном. Який недолік такого методу? 

A. Погана керованість 

B. Відсутність виключення свідомості 

C. Необхідність використання тільки разом із дроперидолом 

D. Велика витрата анестетика  

E. Неможливість комбінувати його з іншими препаратами 

Завдання 2. 

  Пацієнту 64 років необхідне екстрене оперативне втручання із приводу 

защемленої післяопераційної грижі великих розмірів, розлитого перитоніту. На 

якій підставі анестезіолог віддасть перевагу ендотрахеальному способу штучної 

вентиляції легенів у перебігу цієї анестезії? 

A. Зменшення об'єму мертвого простору 

B. Можливість використання максимальних доз анестетиків 

C. Досягнення необхідного ступеня міорелаксації 

D. Це найбільш простий спосіб анестезії 

E. Профілактика ларингоспазму 
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Завдання 3. 

При проведенні маскового наркозу ефіром у пацієнтки 20 років значне 

рухове збудження. Рефлекси з вій збережені, зіниці розширені, фотореакція 

жива. Дихання часте, глибоке. Артеріальний тиск 140/90 мм рт.ст., пульс 116 

уд. за хвилину. У якій стадії наркозу перебуває пацієнтка?  

A. I стадія  

B. II стадія 

C. III стадія, 1 рівень 

D. III стадія, 2 рівень 

E. III стадія, 3 рівень 

Завдання 4. 

  Пацієнтці 40 років, яка страждає на бронхіальну астму, виконують 

апендектомію під масковим наркозом фторотаном. Очні яблука нерухливі, 

зіниці вузькі, фотореакція збережена. М'язи нижньої щелепи і кінцівок 

релаксовані. Дихання злегка поверхневе, ЧД 17 за хвилину. АТ 110/60 мм.рт.ст. 

Яка стадія наркозу у пацієнтки? 

A. I стадія  

B. II стадія 

C. III стадія, 1 рівень 

D. III стадія, 2 рівень  

E. III стадія, 3 рівень  

Завдання 5. 

  Пацієнтка 34 років потребує екстреного оперативного втручання з 

приводу гострої спайкової кишкової непрохідності. Близько 5 років тому 

перенесла апендектомію. Хронічних соматичних захворювань не має. Яка 

ступінь операційного ризику за ASA у цієї пацієнтки? 

A. 1 

B. 2 

C. 3  

D. 5 
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E. 6 

Завдання 6. 

  Пацієнті 86 років з розповсюдженим атеросклерозом планується 

оперативне втручання ТУР простати. Який оптимальний вид анестезіологічного 

забезпечення оперативного втручання у пацієнта? 

A. Загальна багатокомпонентна анестезія 

B. Внутрішньовенна анестезія кетаміном 

C. Внутрішньовенна анестезія фентанілом і дроперидолом  

D. Епідуральна анестезія 

E. Масковий наркоз фторотаном 

Завдання 7. 

Пацієнту 45 років, який страждає на стеноз воротаря, необхідне екстрене 

оперативне втручання з приводу політравми. З метою запобігання регургітації 

під час інтубації трахеї  анестезіолог виконав прийом Селліка. У чому полягає 

цей прийом?  

A. Здавлювання стравоходу між гортанню і хребтом 

B. Виведення нижньої щелепи вперед і догори 

C. Зрошення порожнини рота лідокаїном 

D. Поворот голови направо під час інтубації трахеї 

E. Закидання голови під час інтубації трахеї 

Завдання 8. 

  У хворого 55 років, який довго страждає на виразкову хворобу 

дванадцятипалої кишки, починають екстрене оперативне втручання з приводу 

защемленої вентральної грижі. Яким способом можна попередити регургітацію 

у цього пацієнта? 

A. Використанням назотрахеальної інтубації 

B. Прекураризацією 

C. Превентивною трахеостомією  

D. Установкою зонда у шлунок під час інтубації 

E. Зрошенням голосових зв'язувань розчином кортикостероїдів 
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Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. С.      Завдання 3. В.     Завдання 4. С.    

Завдання 5. А.      Завдання 6. D.      Завдання 7. А.     Завдання 8. В.    

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти оглядають хворих, які 

потребують оперативного втручання, знайомляться з результатами клініко-

лабораторних і інструментальних обстежень цих хворих, вивчають історії 

хвороби, встановлюють ступінь операційного ризику і обирають оптимальний 

вид анестезії, по можливості присутні в операційній. При відсутності таких 

хворих вирішують ситуаційні завдання. Їх курація та відповіді контролюються 

викладачем.  

У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду, виробляють загальну тактику ведення пацієнтів у 

передопераційному періоді, оптимальний вид анестезії, загальну тактику 

ведення хворих у післяопераційному періоді. Студенти обговорюють із 

викладачем допущені ними помилки. Після цього студенти проходять тестовий 

контроль. Наприкінці підводяться підсумки роботи, і студенти одержують 

оцінки своєї роботи на занятті. 

 

 



 
 
 

Додаток 3. 

Граф логічної структури теми "Загальні питання анестезіології" 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Вибір метода анестезії 
Загальна анестезія 

За кількістю анестетиків 

Місцева анестезія 

Однокомпонентна 

Багатокомпонентна 

За способом введения 

анестетика 

Інгаляційна 

Неінгаляційна 

 
Внутрішньовенна 

Внутрішньом'язова 

Пероральна 

Прямокишкова 

Внутрішньоплевральна

я 

Комбінована 

Змішана 

Маскова 

 
Ендотрахеальна 

Через трахеостому 

Термінальна 

Поверхнева 

Інфільтраційна 

Внутрішньокісткова 

Регіонарна 

Спинномозкова 

Епідуральна 

Паравертебраль- 
на 

Провідникова 

Стовбурова 

Гангліонарна 

Плексусна 

Ускладнення анестезії 

Специфічні 

Неспецифічні 

Механічні 

Алергічні 

Токсичні 

Ускладнення загальної анестезії 

Механічні 

Вентиляційні 

Гемодинамічні 

Порушення  терморегуляції 

З боку ЦНС 

З боку ШКТ 

Алергічні 

2
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Додаток 4.  

Алгоритм проведення загальної анестезії 
                      ЗАГАЛЬНА   АНЕСТЕЗІЯ 

Етапи анестезії 

Премедикація 

лікувальна 

профілактична 

Нормалізація життєво-важливих 

функцій 

Психологічна,  механічна, 

медикаментозна 

Вводна анестезія 

інгаляційна 

неінгаляційна 

Забезпечення  плавного 

введення до наркозу поза 

стадією збудження, інтубація 

трахеї 

Підтримка анестезії 

Інгаляційний 

(масковий, 

ендотрахеальний) 

Неінгаляційний 

(в/в, в/м) 

       Вихід з наркозу 

Забезпечення оптимальної 

роботи хірурга, ефективного 

захисту хворого від 

операційного стресу 

Відновлення свідомості, 

адекватного спонтанного 

дихання, гемодинаміки, захисних 

рефлексів 

Компоненти анестезії 

Амнезія 

Аналгезія 

Міорелаксація 

Нейровегетатив- 

на блокада 

Управління 

газообміном 

Управління 

гемодинамікою 

Управління 

метаболізмом 

Гіпнотики, транквілізатори, 

нейролептики 

Наркотичні анальгетики, інгаляційні і 

неінгаляційні анестетики, 

ненаркотичні анальгетики  з 

центральною дією  

Деполяризуючі та  недеполяризуючі 

міорелаксанти 

Нейролептаналгезія, атаралгезія, 

холіноблокатори, гангліонарна  

блокада, адренопозитивна анестезія 

Штучна вентиляція легенів з FiO2 не 

менш як 0,3 

Інфузійно-трансфузійна терапія, 

симпатомиметикі, гіпотензивні 

засоби 

Підтримка водно-сольового, 

кислотно-основного, енергетичного 

обміну, зігрівання хворого 

2
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КЛІНІЧНА АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ 

 

Актуальність теми.  

Клінічна анестезіологія є великим і важливим розділом спеціальності, 

оскільки визначає вибір методу знеболювання для кожного хворого при будь-

якому хірургічному втручанні. Вибір методу анестезії – це дуже відповідальний 

процес, оскільки потребує від лікаря врахування великої кількості факторів, 

таких, як об'єм і місце оперативного втручання, загальний стан хворого з 

врахуванням його основної та супутньої патології, віку, ургентність, технічні 

можливості і наявність протипоказань для виконання того або іншого методу 

анестезії, використання деяких медикаментозних засобів. З врахуванням  цього 

анестезіолог перед оперативним втручанням, у ході і після нього повинен 

забезпечити адекватний стан організму хворого. Тому лікар повинен уміти 

оцінити можливості, особливості і наслідки проведення анестезії при виконанні 

хірургічних втручань, а також знати особливості ведення таких пацієнтів у 

післяопераційному періоді.  

 

Цілі навчання. 

 

Загальна мета: вміти визначити тактику вибору анестезіологічного 

забезпечення при оперативних втручаннях у різних анатомічних областях та у 

хворих різного віку, визначити тактику ведення хворих із стенозом воротаря, 

кишковою непрохідністю, перитонітом, панкреонекрозом у перед- і 

післяопераційному періоді. 
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Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Трактувати синдроми, які 

істотно впливають на вибір і 

перебіг анестезіологічного 

забезпечення залежно від 

основної патології і місця 

хірургічного втручання. 

1. Інтерпретувати особливості гострої 

хірургічної патології (кафедра 

факультетської хірургії), гострої 

акушерської і гінекологічної патології 

(кафедра акушерства і гінекології), гострої 

хірургічної патології у дітей (кафедра 

дитячої хірургії, анестезіології і 

інтенсивній терапії), гострої неврологічної 

патології, яка вимагає хірургічного та 

анестезіологічного втручання (кафедра 

неврології). 

2. Обґрунтувати вибір методу 

анестезіологічного забезпечення 

при різних оперативних 

втручаннях, у тому числі у дітей 

і хворих літнього віку. 

2. Інтерпретувати дію загальних і місцевих 

анестетиків, анальгетиків, холінолітиків, 

протигістаминних, глюкокортикоїдів, 

нейролептиків, атарактиків, діуретиків, 

інфузійних розчинів, в тому числі у 

віковому аспекті (кафедра фармакології). 

3.  Виявити ускладнення 

анестезії в  післяопераційному 

періоді, надати невідкладну 

допомогу. 

3. Інтерпретувати основні порушення 

нервової, дихальної, серцево-судинної, 

ендокринної, травної, видільної системи 

(кафедра патологічної фізіології). 

4. Визначити тактику підготовки 

до операції і післяопераційної 

інтенсивної терапії у хворих на 

гостру хірургічну патологію 

органів черевної порожнини. 

4. Інтерпретувати дію засобів, які 

застосовуються у передопераційному і 

післяопераційному періоді, для 

інтенсивної терапії гострої хірургічної 

патології (кафедра фармакології). 
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Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

Пацієнта 45 років госпіталізовано до клініки у зв'язку з гострим 

панкреатитом, панкреонекрозом. При обстеженні шкіра бліда, язик сухий. 

Живіт під час пальпації роздутий, болісний у епігастральній ділянці, правому і 

лівому підребер'ях. Перистальтика окремими хвилями. В аналізі крові 

лейкоцити 21,2 Г/л, амілаза 14 г/ч*л. Якої зміни в електролітному складі крові 

слід очікувати у пацієнта?  

A. Гіперкальціємії 

B. Гіперкаліємії 

C. Гіпернатріємії 

D. Гіпохлоремії 

E. Змін не відбувається 

Завдання 2. 

Пацієнтка 50 років госпіталізована до клініки з приводу перфоративної 

виразки шлунку, яка ускладнилася перитонітом. АТ 80/50 мм.рт.ст. При 

обстеженні крові лейкоцити 12,3 Г/л. Планується екстрене оперативне 

втручання. З якого заходу треба почати комплекс передопераційної підготовки? 

A. Інфузійної терапії  

B. Введення десенсибілізуючих засобів 

C. Введення наркотичних анальгетиків  

D. Введення кортикостероїдів 

E. Гастроентеросорбції, очисної клізми 

Завдання 3. 

Пацієнта 35 років доставлено до хірургічного стаціонару з клінікою 

гострої кишкової непрохідності. При обстеженні Т тіла 37,9°С, АТ 80/50 

мм.рт.ст. Яка найвагоміша причина розвитку нестабільної гемодинаміки у 

пацієнта? 

A. Лихоманка 
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B. Пригнічення канальцевої реабсорбції 

C. Втрата рідини з багаторазовим блюванням 

D. Втрата рідини до третього простору 

E. Багаторазові рідкі випорожнення 

Завдання 4. 

Пацієнту 20 років, який потрапив до клініки з приводу гострого 

панкреатиту в комплексі інтенсивної терапії призначений контрикал. Який 

механізм дії має цей препарат? 

A. Активує протеолітичні ферменти 

B. Оборотно пригнічує протеолітичні ферменти 

C. Знижує пептичну активність шлункового соку 

D. Перешкоджає всмоктуванню іона хлору в тонкій кишці 

E. Усуває спазм гладких м'язів шлунково-кишкового тракту 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. В.      Завдання 2. А.      Завдання 3. D.    Завдання 4. В.     

Джерела інформації. 

1. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

2. Акушерство і гінекологія: У 2 кн. – Кн.1: Акушерство: Підручник для 

мед. ВНЗ IV рів. акред. / За ред. В.І.Грищенка, М.О. Щербини. – К.: ВСВ 

«Медицина», 2011. – 424 с.  

3. Хірургія дитячого віку: підручник / За ред. В.І.Сушко, Д.Ю. Кривченя. – 

К.:Медицина, 2009. – 800 с. 

4. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

5. Невропатологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Шевага В.М., 

Паєнок А.В.. – К.: «Медицина», 2009. – 656 с.  

6. Педиатрия: Учебник для ВМУУ IV ур. аккред / Под ред. О.В.Тяжка. – 

Винница: Нова книга, 2010. – 1096 с.  

Додаткова література. 
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1. Неотложные состояния в акушерстве: учебник / А.Н. Гайструк, Н.А. 

Гайструк, О.В.Мороз. – 3-е изд. – Винница, 2009. – 576 с. 

2. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  

 

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Вибір методу і особливості анестезії при операціях на голові та шиї. 

Загальна анестезія в нейрохірургії. 

2. Вибір методу і особливості анестезії при операціях на органах грудної 

порожнини.  

3. Вибір методу і особливості анестезії при операціях на органах черевної 

порожнини. 

4. Вибір методу і особливості анестезії при травматологічних і 

ортопедичних операціях. 

5. Знеболювання пологів, малих акушерських втручань, кесаревого розтину. 

6. Особливості загальної анестезії у дітей і дорослих похилого віку. 

7. Передопераційна підготовка і інтенсивна терапія хворих на стеноз 

воротаря. 

8. Передопераційна підготовка і інтенсивна терапія хворих на кишкову 

непрохідність. 

9. Передопераційна підготовка і інтенсивна терапія хворих на перитоніт. 

10. Передопераційна підготовка і інтенсивна терапія хворих на 

панкреонекроз.  

 

Граф логічної структури теми "Клінічна анестезіологія" 

(див. Додаток 5, стор. 39). 

 

Джерела інформації. 

Основна література. 
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1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие для мед. ВУУ III-IV ур. 

аккред. / Под ред. Ф.С.Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 608 с.  

 

Додаткова література. 

1. Анестезиология: национальное руководство / Под ред. А.А.Бунатяна, 

В.М.Мизикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1104 с.  

 

Орієнтовна основа дії (ООД). 

Алгоритм вибору методу знеболювання при планових і екстрених 

хірургічних операціях, терапія ускладнень. 

(див. Додаток 6, стор. 40). 

Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

  До клініки доставлено пацієнта 42 років, у якого через 6 діб після 

видалення каріозного зуба розвилася флегмона дна порожнини рота та шиї, яка 

ускладнилася медіастинітом. Об'єктивно: збуджений, важко доступний 

продуктивному контакту, ціаноз губ і акроціаноз. ЧД 30 за хвилину, задишка 

зростає у горизонтальному положенні. Планується розкриття флегмони, ревізія 

клітковинних просторів і межистіння з використанням загальної анестезії. З 

якого заходу варто почати анестезіологічне забезпечення оперативного 

забезпечення у цього хворого? 

A. Трахеостомії при збереженій свідомості 

B. Введення малих доз холіноблокаторів 

C. Введення максимальних доз барбітуратів 

D. Введення наркотичного анальгетика 

E. Маскової інгаляції фторотану 

Завдання 2. 
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Пацієнту 54 років, який страждає на хронічне обструктивне захворювання 

легенів, планується правобічна геміколектомія. Яке дослідження необхідне 

цьому хворому з метою визначення ступеня тяжкості дихальної недостатності?  

A. Проба з фізичним навантаженням 

B. Трикратне дослідження мокротиння 

C. Спірографія 

D. Електрокардіографія 

E. Рентгенографія органів грудної клітки 

Завдання 3. 

Пацієнтці 26 років у терміні вагітності 30 тижнів необхідне ургентне 

розродження за допомогою кесарева розтину у зв'язку з розвитком у неї нападу 

еклампсії. Який вид анестезії варто обрати у цієї пацієнтки?  

A. Внутрішньовенну анестезію кетаміном і сибазоном 

B. Масковий наркоз  фторотаном 

C. Загальну багатокомпонентну анестезію 

D. Масковий наркоз закисом азоту з киснем 

E. Епідуральну анестезію 

Завдання 4. 

Пацієнту 52 років, який страждає на ЧМТ, внутрішньочерепну 

гіпертензію, судоми, необхідне оперативне втручання. Для забезпечення 

оперативного втручання обрана багатокомпонентна анестезія зі штучною 

вентиляцією легенів. Який препарат є найоптимальнішим для вступного 

наркозу у цього хворого? 

A. Кетамін 

B. Фторотан 

C. Оксибутират натрію 

D. Метоксіфлуран 

E. Тіопентал натрію 

Завдання 5. 
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Пацієнту 42 років завершено оперативне втручання із приводу 

проникаючого поранення черевної порожнини. Анестезіолог перевів хворого на 

спонтанне дихання і доправив його у післяопераційну палату. Однак через 15 

хвилин  у хворого розвився виражений ціаноз і неадекватність дихання. Яка 

тактика анестезіолога в даній ситуації? 

A. Тричі виконати прийом Геймліха 

B. Інтубувати, перевести на ШВЛ 

C. Ввести кордіамін 

D. Розпочати інгаляцію кисню через маску 

E. Ввести гідрокарбонат натрію і кортикостероїди 

Завдання 6. 

Пацієнтці 56 років виконано лапароскопічну холецистектомію, для 

забезпечення міорелаксації вводився дитилін.  Через півгодини після закінчення 

оперативного втручання у пацієнтки відновилася свідомість, однак адекватний 

м'язовий тонус не відновився протягом наступних двох годин. Яка найбільш 

імовірна причина продовженого апное? 

A. Патологія холінестерази плазми крові 

B. Гіпокаліємія 

C. Переохолодження хворої на операційному столі 

D. Гіпермагніємія 

E. Гіпонатріємія 

Завдання 7. 

  Пацієнта 58 років переведено до відділення інтенсивної терапії після 

оперативного втручання ушивання перфоративної виразки шлунка. Який із 

препаратів варто застосувати з метою знеболювання цього хворого в 

післяопераційному періоді? 

A. Кетамін 

B. Баралгін  

C. Диклофенак 

D. Фентаніл  
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E. Промедол 

Завдання 8. 

Пацієнт 63 років надійшов до клініки зі скаргами на переймоподібний 

біль у всьому животі, безперервне блювання, які почалися 4 години тому. При 

огляді дихання дещо поверхневе, ЧД 26 за хвилину. АТ 90/50 мм.рт.ст., ЧСС  

110 уд. за хвилину. Живіт болісний при пальпації в ділянці правого фланку, 

позитивні перитонеальні знаки. Необхідна ургентна лапаротомія. Який захід 

відноситься до анестезіологічного забезпечення передопераційного періоду в 

цій ситуації? 

A. Призначення оглядової рентгенографії органів черевної порожнини 

B. Інфузійна терапія в дозі 70-80 мл/кг маси тіла, контроль ЦВТ 

C. Підготовка операційного поля 

D. Стимуляція діурезу 

E. Передопераційне очищення товстої кишки 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. С.      Завдання 3. С.     Завдання 4. Е.    

Завдання 5. В.      Завдання 6. А.      Завдання 7. Е.     Завдання 8. В.    

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти оглядають хворих на різну 

хірургічну патологію, яким планується оперативне втручання, знайомляться з 

результатами клініко-лабораторних і інструментальних обстежень цих хворих, 

вивчають історії хвороби, встановлюють ступінь операційного ризику та 

вибирають оптимальний вид анестезії, по можливості присутні в операційній.  

Також у відділенні інтенсивної терапії оглядають післяопераційних хворих, 

оцінюють відновлення адекватного дихання, гемодинаміки, свідомості, 

м'язового тонусу після наркозу, визначають тактику ведення пацієнтів у 

ранньому післяопераційному періоді, знайомляться з історіями хвороби, 

наркозними картами, особливостями ведення пацієнтів дитячого і літнього віку. 
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При відсутності таких хворих вирішують ситуаційні завдання. Хід курації і 

відповіді студентів контролюються викладачем.  

У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду та помилки, які допустили студенти під час огляду. Після 

цього студенти проходять тестовий контроль. Наприкінці підводяться підсумки 

роботи, і студенти одержують оцінки своєї роботи на занятті.  
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Додаток 5.  

Граф логічної структури теми "Клінічна анестезіологія" 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тактика вибору анестезіологічного забезпечення  

Трактування 
основних синдромів 

Вибір методу 

анестезії 

Ускладнення 

 

Передопераційна і 

післяопераційна 

тактика ведення 

хворих на гостру 

хірургічну 

патологію органів 

черевної порожнини 

Анатомічні особливості ділянки, яку оперують 

Зв'язок с вітальними функціями 

Вибір препаратів для анестезії 

Вибір шляху введення 

Комплекс методів протекції вітальних функцій 

Передбачувані у зв'язку з  оперативним 
втручанням 

Передбачувані у зв'язку з віковими анатомо- 
фізіологічними особливостями 

Типові непередбачувані і непрогнозовані 

Типові 
симптоми 

Біль  

Гостра дихальна 
недостатність 

Порушення водно-
електролітного і кислотно-
основного обміну 

Методи 
діагностики і 
контролю 
ефективності 

Лабораторні 

Інструментальні 

Візуальні 

Передопера-
ційна 
корекція 

Знеболення 

Інфузійна терапія 

Антибактеріальна терапія 

Знеболення 

Інфузійна терапія 

Антибактеріальна терапія 

Післяопера-
ційне 
ведення 

Харчування, 

симптоматична терапія 



 

 

Додаток 6.  

Алгоритм вибору метода знеболення при проведенні планових і екстрених хірургічних операціях, терапія ускладнень. 
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Реанімація і інтенсивна 

терапія 

Операції  

на серці і 
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Операції 
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ВОДНО-

ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ І КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАНУ 

 

Актуальність теми.  

Різноманітні патологічні стани у хворих незалежно від їхньої причини 

завжди супроводжуються важкими  розладами гомеостазу, зокрема такими, як 

водно-електролітний обмін (ВЕО) і кислотно-основний стан (КОС). Їх 

порушення властиві захворюванням дихальної, центральної нервової, видільної 

систем, гострій хірургічній та інфекційній патології органів черевної 

порожнини, травмам, шокам. Також розладами ВЕО і КОС ускладнюються 

захворювання, які супроводжуються втратами рідини - лихоманкою, блювотою, 

діареєю, надлишковою пітливістю, або її надлишковим накопиченням, в тому 

числі ятрогенним. Такі розлади спочатку компенсуються організмом, однак 

надалі самі можуть викликати декомпенсацію функції всіх систем організму і 

клітинного метаболізму. 

У хворих реанімаційного профілю, як правило, компенсація розладів 

водно-електролітного та кислотно-основного станів порушена або 

малоефективна внаслідок триваючих патологічних втрат, порушення 

механізмів надходження і засвоювання води та харчових продуктів 

ентеральним шляхом. У таких ситуаціях дуже важливою є парентеральна 

корекція гомеостазу. Тому лікар на основі клінічних і лабораторних даних 

повинен вчасно діагностувати і інтерпретувати порушення водно-

електролітного обміну та кислотно-основного стану, знати фармакологію 

інфузійних засобів і вміти застосовувати їх у комплексній інтенсивній терапії.   

 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати порушення водно-електролітного 

обміну та кислотно-основного стану, надавати невідкладну допомогу і намічати 

тактику ведення хворих при порушеннях водно-електролітного обміну і 

кислотно-основного стану. 
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Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Визначити основні патологічні 

стани, якім властиві порушення 

водно-електролітного обміну і 

кислотно-основного стану. 

 

1. Визначити, які захворювання 

можуть ускладнюватися розвитком 

порушень водно-електролітного 

обміну і кислотно-основного стану 

(кафедри факультетської хірургії, 

ендокринології, факультетської 

терапії). 

2. Зібрати анамнез, провести 

об'єктивне та лабораторне 

обстеження пацієнтів з 

порушенням водно-

електролітного обміну і кислотно-

основного стану, трактувати 

отримані результати. 

2. Інтерпретувати скарги, анамнез, дані 

об'єктивного дослідження хворих, які 

мають порушення гемодинаміки, 

дихання, травлення, виділення 

(кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини, загальної хірургії), зміни 

АТ, ЦВТ, серцевого викиду у хворих 

при різних патологічних станах 

(кафедра патологічної фізіології). 

3. Установити попередній діагноз 

виду порушення водно-

електролітного обміну і кислотно-

основного стану. 

3. Інтерпретувати фізико-хімічні 

закономірності ізоелекричності та 

ізоосмолярності (кафедра медичної 

хімії). 
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4. Визначити тактику корекції 

виявленого порушення водно-

електролітного обміну і кислотно-

основного стану. 

4. Визначити групову належність  

інфузійних розчинів у відповідності до 

сучасної класифікації (кафедра 

фармакології), інтерпретувати 

структурно-функціональні взаємо-

зв'язки системи дихання (кафедра 

патанатомії). 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

 До клініки доставлено пацієнта 18 років, який скаржиться на спрагу, 

нудоту, відсутність апетиту, слабість.  Страждає на цукровий діабет  протягом 3 

років, погіршення стану пов'язує зі зміною схеми інсулінотерапії. Який 

патологічний процес загрожує цьому пацієнту?  

A. Набряк головного мозку 

B. Тотальна дегідратація, ацидоз 

C. Гепатоспленомегалія  

D. Гостра серцева недостатність 

E. Гематурія 

Завдання 2. 

Пацієнт 40 років звернувся до клініки зі скаргами на практично 

безперервну блювоту, яка не приносить полегшення, запаморочення, біль у 

лівому підребер'ї. Ці явища розвилися 18 годин тому після рясного застілля. 

Яку зміну буде виявлено при об'єктивному обстеженні хворого? 

A. Збільшення темпу діурезу 

B. Зниження артеріального тиску 

C. Брадикардію 

D. Периферичні набряки 

E. Зниження температури тіла 
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Завдання 3. 

 У пацієнта 25 років, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії, 

лікарем проведено вимірювання центрального венозного тиску, отримане 

значення 4 см.вод.ст. Для якого патологічного стану властиве таке значення? 

A. Гіповолемія 

B. Гіперволемія 

C. Респіраторний ацидоз 

D. Гіперкаліємія 

E. Гостра серцева недостатність 

Завдання 4. 

До клініки доставлено пацієнтку 20 років у астматичному статусі. Лікар 

починає інфузійну терапію з ізотонічного розчину глюкози. Яка концентрація 

розчину глюкози є ізотонічною?  

A. 0,9% 

B. 4% 

C. 7,5% 

D. 10% 

E. 5%  

Завдання 5. 

Для корекції втрат рідини з перспірацією і гіпертермією у пацієнта, який 

хворіє на пневмонію, лікар призначив ізотонічний розчин глюкози. До якої 

групи інфузійних засобів відноситься цей препарат?  

A. Полііонні 

B. Гідроксіетілкрохмали  

C. Безсольові 

D. Полівінілпіролідони 

E. Декстрани  

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. В.      Завдання 2. В.      Завдання 3. А.    Завдання 4. Е.     

Завдання 5. С. 
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Джерела інформації. 

1. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

2. Ендокринологія: Підручник для ВМНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

П.М.Боднар. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 464 с.  

3. Інфекційні хвороби: Підручник для ВНЗ IV рів. акред. / За ред. О.А. 

Голубовської – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.  

4. Біологічна хімія: Підручник для медичних факультетів ВМНЗ IV рів. 

акред. / Ю.І.Губський. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 664 с.  

5. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

 

Додаткова література. 

1. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  

2. Догляд за хворими: Практика: Підручник для медичних ВНЗ IV р.а. / За 

ред. Ковальової О.М., Лісового В.М. та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 

488 с.  

3. Клінічна ендокринологія: Підручник для ВНЗ III-IV рів. акред.  /  

Хворостінка В.М., Лісовий В.М. – К.: Медицина, 2009. – 544 с.  

 

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Роль води і електролітів в організмі. 

2. Поняття про осмолярність, її корекція. 

3. Клінічні ознаки дегідратації і гіпергідратації. 

4. Гіпертонічна дегідратація.  Причини, клініка, методи корекції. 

5. Ізотонічна дегідратація. Причини, клініка, методи корекції. 

6. Гіпотонічна дегідратація. Причини, клініка, методи корекції. 
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7. Гіпертонічна гіпергідратація. Причини, клініка, методи корекції. 

8. Ізотонічна гіпергідратація. Причини, клініка, методи корекції. 

9. Гіпотонічна гіпергідратація. Причини, клініка, методи корекції. 

10. Причини і ознаки гіпо- і гіпернатріємії, методи лікування. 

11. Причини і ознаки гіпо- і гіперкаліємії, методи корекції. 

12. Порушення обміну хлору, методи корекції. 

13. Буферні системи організму. 

14. Поняття про ацидоз, метаболічний і дихальний, діагностика, корекція. 

15. Поняття про алкалоз, метаболічний і дихальний, діагностика, корекція. 

16. Характеристика розчинів для інфузійної терапії. 

17. Показання до парентерального живлення. Характеристика препаратів, 

правила проведення, контроль ефективності.  

18. Особливості парентерального живлення у дітей і людей літнього віку. 

 

Граф логічної структури теми " Методи діагностики та корекція 

порушень водно-електролітного обміну і кислотно-основного стану" 

(див. Додаток 7, стор. 51-53). 

Джерела інформації. 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие для мед. ВУУ III-IV ур. 

аккред. / Под ред. Ф.С.Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 608 с.  

 

Додаткова література. 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 

 

Орієнтовна основа дії (ООД). 
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Алгоритм діагностики та лікування дисгідрій. 

(див. Додаток 8,9, стор. 54,55). 

 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

Пацієнтку 50 років доставлено до клініки, де при лабораторному 

обстеженні в неї виявлений метаболічний алкалоз. Яке з перерахованих нижче 

станів могло викликати таку зміна кислотно-основного стану? 

A. Гіперглікемічний кетоацидотичний стан 

B. Набряк головного мозку 

C. Септичний шок 

D. Тривала діарея 

E. Тривале блювання 

Завдання 2. 

  У пацієнта, якого доставлено до клініки, наявні біль у животі і слабкість. 

АТ 90/60 мм.рт.ст., ЧД 24 за хвилину. Т тіла 37,3°С. При обстеженні в крові 

натрій 143 ммоль/л, калій 3,5 ммоль/л, гематокрит 0,5 л/л. Який синдром 

найімовірніше обумовив такі зміни в крові? 

A. Діарея 

B. Лихоманка 

C. Задишка 

D. Артеріальна гіпотонія 

E. Набряк легенів 

Завдання 3. 

 До клініки доставлено пацієнта 40 років, який працював на вулиці в літню 

спеку. Під час огляду скаржиться на спрагу, неспокійний, шкіра і слизові сухі, 

ковтання утруднене. Т тіла 37,4°С. АТ 110/70 мм.рт.ст. Позивів до 

сечовипускання немає. Яке обстеження потрібно виконати пацієнту для 

підтвердження імовірного діагнозу? 

A. Рентгенографію органів грудної клітки 
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B. Огляд отоларінголога 

C. Ультразвукове дослідження нирок і заочеревинного простору 

D. Визначення концентрації натрію і гематокриту крові 

E. Визначення концентрації калію і кальцію крові 

Завдання 4. 

  Пацієнт із тупою травмою живота скаржиться на спрагу, слабість, 

зниження кількості виділюваної сечі. Аускультативно в легенях дихання 

везикулярне, ослаблене в нижніх відділах, сухі хрипи. При обстеженні АТ 80/40 

мм.рт.ст., ЧСС 100 уд. за хвилину, Т 37,1°С. ЦВТ 0 мм.рт.ст. Яке з указаних 

фізикальних відхилень найточніше характеризує наявне у хворого порушення 

водного балансу? 

A. Сухі хрипи в легенях 

B. Сухість язика 

C. Низький ЦВТ 

D. Тахікардія 

E. Гіпертермія 

Завдання 5. 

Пацієнтка 32 років скаржиться на спрагу, загальну слабість, зменшення 

кількості сечі. При обстеженні в крові підвищений гематокрит, натрій, 

осмолярність. Яке порушення водного балансу наявне у пацієнтки? 

A. Гіпертонічна дегідратація 

B. Гіпотонічна дегідратація 

C. Ізотонічна дегідратація 

D. Гіпотонічна гіпергідратація 

E. Гіпертонічна гіпергідратація 

Завдання 6. 

 У пацієнта 48 років із черепно-мозковою травмою наявна задишка 

змішаного характеру 40 за хвилину. Свідомість відсутня. У крові гематокрит 

0,47 л/л, натрій 150 ммоль/л, рН 7,55, раСО2 26 мм.рт.ст., ВЕ + 2. Яке 

порушення водно-електролітного або кислотно-основного стану є у пацієнта? 
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A. Гіпонатріємія 

B. Метаболічний алкалоз 

C. Респіраторний алкалоз 

D. Респіраторний ацидоз 

E. Метаболічний ацидоз 

Завдання 7. 

 Пацієнт 52 років, який страждає на ішемічну хворобу серця, 

довгостроково дотримується безсольової дієти. Після тривалого перебування на 

сонці у нього з'явилися слабість, запаморочення, серцебиття, присмак металу в 

роті. При огляді тургор шкіри знижений, АТ 100/70 мм.рт.ст. Позивів до 

сечовипускання немає. Яке з інфузійних середовищ показане для корекції 

наявних у хворого порушень під контролем ЦВТ? 

A. 10% розчин глюкози 

B. 0,9% розчин хлориду натрію 

C. Реополіглюкін 

D. Гемодез 

E. 5% розчин глюкози 

Завдання 8. 

У пацієнтки 20 років, яку доставлено до клініки в несвідомому стані при 

огляді виявлені рідке поверхневе дихання, ціаноз губ, на передпліччі свіжий 

слід від внутрішньовенної ін'єкції. У лабораторних даних раСО2 50 мм.рт.ст., 

рН 7,28, ВЕ +5. Яка тактика надання допомоги цій хворій? 

A. Штучна вентиляція легенів 

B. Введення гідрокарбонату натрію 

C. Інфузійна терапія сольовими розчинами 

D. Медикаментозна стимуляція дихання 

E. Оксигенотерапія  

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. Е.      Завдання 2. А.      Завдання 3. D.     Завдання 4. С.    
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Завдання 5. А.      Завдання 6. С.      Завдання 7. В.     Завдання 8. А.    

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають хворих, які мають порушення  водно-електролітного обміну і 

кислотно-основного стану, складають план обстеження, інтерпретують 

показники іонограми, осмолярності, по можливості КОС, знайомляться з 

результатами клініко-лабораторних і інструментальних обстежень хворих у 

динаміці, вивчають історії хвороби, встановлюють вид наявних у хворих 

порушень водно-електролітного обміну і кислотно-основного стану. Потім 

студенти складають план інтенсивної терапії хворих на різні варіанти дисгідрій 

і порушень КОС, підбирають препарати для парентерального живлення, у тому 

разі для пацієнтів дитячого і літнього віку. При відсутності таких хворих 

вирішують ситуаційні завдання. Хід курації й відповіді студентів 

контролюються викладачем.  

У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду, помилки, які були допущені під час огляду. Після цього 

студенти проходять тестовий контроль. Наприкінці підводяться підсумки 

роботи, і студенти одержують оцінки своєї роботи на занятті.  

 

 

 



 

 

 

Додаток 7. 

Граф логічної структури теми " Методи діагностики та корекція порушень водно-електролітного обміну та 

кислотно-основного стану" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порушення водно-електролітного обміну 

Причини 

Порушення балансу 
води і натрію 

Порушення балансу калію 

Класифікація 

Дегідратація 

Гіпергідратація 

Клітинна 

Позаклітинна 

Тотальна 
Тотальна 

Уявлення про розподіл калія у 
клітинах і поза клітинами 

Класифікація 

 

Гіпокаліємія 

Гіперкаліємія 

Діагностика: критерії Діагностика: критерії 

 

Втрати, які перевищують 
нормальне надходження 

Недостатнє 
надходження 

Надлишкове 
надходження 

Затримка-блок 
систем виділення 

Вологість 
шкіри 

Водний 
апетит 

Стан 

макрогемо-

динаміки 

Осмоляр-

ність крові 

Годинний 
(хвилинний) 
діурез 

Тонус м'язів (в 

тому разі 

дихальних) 

ЕКГ Концентрація 

калію сироватки 

крові 

5
1

 



 

 

 

Продовження додатка 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Загальні принципи невідкладної терапії порушень водно-електролітного обміну 

Розрахунок кількості рідини, 
необхідної для введення (води, 
натрію, калію) 

Визначення 
існуючого дефіциту 
або надлишку 

Визначення 

фізіологічних потреб 

Визначення поточних 
патологічних втрат 

Визначення типів і 
об'ємів офіцинальних 
інфузійних розчинів 

Визначення шляху, 
швидкості і 
послідовності введення 
розчинів 

Індивідуальна програма лікування нарушений порушень водно-электролитного обміну 

Реґуляція виведення з 
організму води, натрію, 
калію 

Стимуляція 
ниркового 
виділення 

Посилення 

фільтрації: 

метілксантини, 

дофамін 

Зменшення 
реабсорбції: 
більшість 
діуретиків 

Стимуляція 

позаниркових 

втрат 

Через 

шкіру 

Через 
шлунково- 
кишковий 
тракт 

Невідкладна 
медикаментозна 
корекція 

Венодилата-
ция за умов 
гіперволемії 

Введення 
іонів кальцію 
і ґлюкози з 
інсуліном за 
умов гіперка-
ліємії 

5
2

 



 

 

 

Продовження додатка 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Порушення  кислотно-основного стану 

Порушення альвеолярної вентиляції 

Гіповентиляція Гіпервентиляція 

Гостра легенева 

патологія 

Пригнічення дихаль-

ного центру 

Травма грудної клітки 

Асфіксія 

Порушення 

нейром'язової передачі 

Лабораторно:  
раСО2 > 40 мм.рт.ст,  
рН < 7,4. Компенсатор-
но ↑ концентрация 
НСО3ˉ 
 

Респіраторний ацидоз 

ШВЛ при раСО2> 50-60 

мм. рт.ст. Лікування 

основного захворювання 

Гостра легенева 

патологія 

Умови високогір'я 

Гіперметаболізм  

Отруєння саліцилатами 

Пряма стимуляція 

дихального центру 

Лабораторно:  
раСО2 < 40 мм.рт.ст, 
рН > 7,4. Компенсатор-
но  концентрация 
НСО3ˉ 

Респіраторний алкалоз 

Седація, оксигенація, 

оптимізація параметрів 

ШВЛ. Лікування основного 

захворювання 

Порушення метаболізму 

Зниження вмісту  в крові 

іона гідрогенкарбонату  

Підвищення вмісту в крові 

іона гідрогенкарбонату 
 

Кетоацидоз, лактатацидоз 

Гостра і хронічна ниркова 

недостатність 

Отруєння етиленгліколем, 

саліцилатами, метанолом 

Голодування 

Діарея, дренування жовчі і 
секрету підшлункової 
залози 

Лабораторно:  

НСО3ˉ< 24 мэкв/л, рН  < 7,4 

Компенсаторно  раСО2 
 

Метаболічний ацидоз 

Інфузія гідрогенкарбонату 

натрію, корекція рівня калію, 

ШВЛ. Лікування основного 

захворювання 

Втрата шлункового 
секрету 

Гіпокаліємія, гіповолемія, 
гіперкальціємія 

Тривале вживання 

салуретиков та тіазідних 

діуретиків 

Надлишок 
мінералокортикоїдів 

Лабораторно:  

НСО3ˉ > 24 мэкв/л, рН  > 7,4 

Компенсаторно ↑ раСО2 

 

Метаболічний алкалоз 

Відновлення дефіциту ОЦК, 

натрію, калію, хлору, магнію, 

підкислюючі засоби. Лікуван-

ня основного захворювання 

5
3
 



 

 

 

Додаток 8 

Алгоритм диференційної діагностики дисгідрій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрага, суха шкіра, зниження 

тургору шкіри, сухий язик, 

зменшення тонусу очних яблук, 

зниження діурезі, АТ, ЦВТ, 

наявність патологічних втрат 

рідини, ураження ЦНС 

Надлишкове надходження рідини 

до організму, затримка рідини в 

організмі, порушення видільної  

функції нирок, ураження ЦНС; 

підвищення АТ, ЦВТ, наявність 

набряків 

ДЕГІДРАТАЦІЯ 

Концентрація 

Na
+
 в крові 

вища за норму 

Концентрація  

Na
+
  в крові 

нормальна 

 

Концентрація  

Na
+
 в крови 

нижча за норму 

ГІПЕРГІДРАТАЦІЯ 

Концентрація  

Na
+
 в крові 

вища за норму 

Концентрація  

Na
+
 в крові 

нормальна 

 

Концентрація  

Na
+
 в крові 

нижча за норму 

Гіпертонічна 

дегідратація 

Ізотонічна 

дегідратація 

Гіпотонічна 

дегідратація 

Гіпертонічна 

гіпергідратація 

Ізотонічна 

гіпергідратація 

Гіпотонічна 

гіпергідратація 

Дисгідрії 

5
4

 



 

 

 

Додаток 9 

Алгоритм лікування дисгідрій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гіпергідратація  Дегідратація  

гіпертонічна Не вводити сольові розчини. 

Вводити салуретики та 

альбумін, ізо- та гіпотонічні 

розчини глюкози в об'ємі  

діурезу за добу; за умов 

гострої ниркової недостатності 

- гемодіаліз 

5% розчин глюкози до нормалізації осмолярності, 

потім з додаванням розчину калію хлориду (за умов 

відновлення діурезу) 

     Na(ммоль/л)-142 

Деф.води(л)=0,6маса тіла(кг)  -------------------------- 

      142 

ізотонічна 

Лікування основного 

захворювання, діуретики, дієта 

з виключенням солі  

Ликвідація шоку гідроксіетилкрохмалем, потім 

ізотонічний полііоний розчин, склад якого відповідає 

складу втрат  

     Ht (л/л) - 0,45 

Деф.води(л)=0,2маса тіла(кг)  --------------------------

               0,45 

гіпотонічна 
За умов концентрації натрію у 

сироватці крові не більше 130 

ммоль/л діуретики, манітол, 

сорбітол, кортикостероїди, 

потогінні всередину 

Ізотонічний і/або гіпертонічний розчин натрію 

хлориду з додаванням розчину калію хлориду (за умов  

нормального діурезу). Якщо Na+ сироватки менш за 

122 ммоль/л, не треба компенсувати більш як 

половину розрахованого дефіциту за першу добу! 

Деф. Na (ммоль)=0,2маса тіла(кг)(142-Na(ммоль/л)) 

гіпертонічна 

гіпотонічна 

ізотонічна 

Вид дисгідрії 

5
5
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ГОСТРА НИРКОВА ТА ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ 

 

Актуальність теми.  

Гостра недостатність нирок і печінки є швидко прогресуючими та 

небезпечними для життя станами, які ускладнюють перебіг великої кількості 

захворювань. Серед основних причин гострої ниркової недостатності (ГНН) 

найчастішими є шокові стани, запальні і токсичні ушкодження її паренхіми. 

Гостра печінкова недостатність (ГПечН) частіше ускладнює перебіг гепатитів 

вірусної, аутоімунної, токсичної природи. Розвиток цих синдромів значно 

обтяжує перебіг основного захворювання і погіршує прогноз. Тому лікар 

повинен уміти швидко і вчасно діагностувати розвиток цих станів, вміти 

провести невідкладну, консервативну терапію та обрати найраціональніший 

метод еферентної терапії.  

 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати гостру ниркову та печінкову 

недостатність, надавати невідкладну допомогу та визначати тактику ведення 

хворих на гостру ниркову та печінкову недостатність. 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Зібрати скарги, анамнез, 

провести об'єктивне обстеження 

хворих на гостру ниркову та 

печінкову недостатність. 

1. Інтерпретувати скарги, анамнез, дані 

об'єктивного дослідження у хворих на 

порушення гемодинаміки, дихання, 

травлення, виділення (кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини, 

загальної хірургії). 
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2. Скласти план діагностичного 

обстеження хворих на гостру 

ниркову та печінкову 

недостатність, інтерпретувати 

отримані результати. 

2. Інтерпретувати результати клініко- 

біохімічних лабораторних досліджень, 

інструментальних досліджень (кафедра 

пропедевтики внутрішньої медицини), 

зміни АТ, ЦВТ, діурезу у хворих при 

патологічних станах (кафедра 

патологічної фізіології). 

3. Класифікувати клінічні прояви 

гострої ниркової та печінкової 

недостатності. 

3. Інтерпретувати гомеостатичні функції 

печінки та нирок і механізми їх порушень 

(кафедра патологічної фізіології). 

4. Встановити попередній діагноз 

гострої ниркової та печінкової 

недостатності, надати невідкладну 

допомогу та визначити тактику 

ведення хворих залежно від 

встановленого діагнозу. 

4. Інтерпретувати механізм дії та 

показання до застосування 

фармакологічних засобів для надання 

невідкладної допомоги хворим на гостру 

ниркову та печінкову недостатність 

(кафедра фармакології). 

5. Пояснити принципи і вибір 

методу еферентної терапії хворих 

на гостру ниркову та печінкову 

недостатність. 

5. Інтерпретувати сутність методу діалізу 

(кафедра біохімії), перитонеального 

діалізу (кафедра загальної хірургії), 

сорбції (кафедра медичної біологічної 

фізики). 

 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

Пацієнтка 26 років звернулася до клініки зі скаргами на головний біль, 

набряки лиця і кінцівок. З анамнезу відомо, що біля місяця назад перенесла 

ангіну. Добовий діурез 450 мл. Яка найбільш імовірна причина таких клінічних 

проявів? 

A. Гострий гломерулонефрит 
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B. Сечокам'яна хвороба 

C. Амілоїдоз нирок 

D. Застійна серцева недостатність 

E. Геморагічний васкуліт 

Завдання 2. 

До стаціонару доставлено підлітка з масивними набряками лиця, тулуба, 

кінцівок. АТ 140/90 мм.рт.ст. В аналізі сечі білок 3 г/л, лейкоцити 2-3 у полі 

зору, еритроцити 5-6 у полі зору. Яке дослідження дозволить більш коректно 

оцінити функцію нирок у пацієнта? 

A. Загальний аналіз сечі 

B. Аналіз сечі за Нечипоренко 

C. Добова екскреція білка із сечею 

D. Кліренс креатиніну 

E. Протеїнограма крові 

Завдання 3. 

У пацієнта 40 років, який звернувся до стаціонару зі скаргами на набряки, 

зменшення кількості добової сечі, слабкість, визначають план діагностичних 

заходів. Для оцінки функції нирок обрана речовина, виведення якої не залежить 

від надходження азоту з їжею і яке утворюється без участі ферментів в 

односпрямованій реакції. Яка речовина найбільш відповідає таким умовам? 

A. Креатинфосфат 

B. Креатинін 

C. Креатин 

D. Сечовина 

E. Сечова кислота 

Завдання 4. 

Пацієнту 42 років, який перебуває у клініці з гострим пієлонефритом, 

ускладненим гострою нирковою недостатністю в стадії олігоанурії, з метою 

стимуляції діурезу призначено фуросемід. На яку структуру нирок діє цей 

препарат?  
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A. Висхідна частина петлі нефрону 

B. Спадна частина петлі нефрону 

C. Кортикальний відділ петлі нефрону  

D. Дистальна частина канальців 

E. Базальна мембрана клубочків  

Завдання 5. 

Із крові хворого потрібно вивести речовину з відомою молекулярною 

структурою. Способом детоксикации обраний гемодіаліз. Яка характеристика 

молекул є вирішальною для вибору такого методу? 

A. Молекулярна маса 

B. Здатність до гідратації 

C. Здатність до поляризації 

D. Ліпофільність 

E. Гідрофільность 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. D.      Завдання 3. С.    Завдання 4. А.     

Завдання 5. А. 

Джерела інформації. 

1. Догляд за хворими: підручник / Ю.П. Гніденко, О.М.Ковальова, В.М. 

Лісовий, О.В. Охапкіна та ін.; за ред. О.М. Ковальової, В.М. Лісового, С.І. 

Шевченка, Т.В. Фролової. – К.: ВСВ «Медицина», 2010.  – 488 с.  

2. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-

IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.  

3. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  

4. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

5. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  
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6. Біологічна хімія: Підручник для медичних факультетів ВМНЗ IV рів. 

акред. / Ю.І.Губський. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 664 с.  

7. Медична і біологічна фізика: Підручник для медичних факультетів ВМНЗ 

IV рів. акред. / За ред. О.В. Чалого. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 568 с.  

 

Додаткова література. 

1. Клінічна діагностика в педіатрії / Майданник В.Г., Бутиліна О.В. -  К.: 

«Дорадо-друк», 2012.- 286 с.  

2. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  

3. Невропатологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Шевага В.М., 

Паєнок А.В. – К.: «Медицина», 2009. – 656 с.  

 

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Етіологія, патогенез гострої ниркової недостатності. 

2. Диференціальна діагностика преренальної, ренальної і постренальної 

олігурії, анурії.  

3. Стадії клінічного перебігу ГНН. 

4. Лабораторна діагностика і основні принципи лікування ГНН. 

5. Уремічна кома, принципи інтенсивної терапії. 

6. Показання до гемодіалізу. 

7. Розрахунок добової потреби рідини у хворих на ГНН. 

8. Причини розвитку гострої печінкової недостатності. 

9. Клініка і лабораторна діагностика гострої печінкової недостатності.  

10. Основні принципи лікування гострої печінкової недостатності. 

11. Печінкова кома, принципи інтенсивної терапії. 

 

Граф логічної структури теми " Гостра ниркова та печінкова 

недостатність" 
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(див. додаток 10, стор. 67-68). 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие для мед. ВУУ III-IV ур. 

аккред. / Под ред. Ф.С.Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 608 с.  

 

Додаткова література. 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 

 

Орієнтовна основа діяльності (ООД). 

Алгоритм діагностики і лікування гострої ниркової та печінкової 

недостатності. 

(див. Додаток 11, стор. 69, 12, стор. 70, 13, стор. 71, 14 стор. 72). 

 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

  На третю добу періоду жовтяниці у хворого на гепатит В підсилилися 

симптоми нездужання, слабість, зменшилися розміри печінки. Який симптом, 

імовірно, ще буде наявний у хворого? 

A. Посилена перистальтика кишечника 

B. Локальні клонічні судоми 

C. Позитивні перитонеальні знаки 

D. Геморагічний синдром 

E. Позитивний симптом Пастернацького 

Завдання 2. 

Пацієнтка 50 років довгий час приймала індометацин у зв'язку з 

ревматичним поліартритом. Потім відзначила появу нудоти, головного болю, 
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слабкості, набряків на кінцівках. В останню добу виділила 300 мл сечі. На 

момент огляду скаржиться на нестачу повітря. Лабораторно: ер. 3,0 Т/л, 

сечовина 26 ммоль/л, калій 5,7 ммоль/л. Який синдром є провідним у хворої? 

A. Гостра гіпертонічна енцефалопатія 

B. Анемія 

C. Гіпергідратація 

D. Хронічна інтоксикація індометацином 

E. Гіперазотемія 

Завдання 3. 

 Пацієнт 40 років звернувся до клініки зі скаргами на нудоту, біль у 

правому підребер'ї, жовте забарвлення склер, потемніння сечі і знебарвлення 

калу. При лабораторному обстеженні виявлене підвищення рівня 

амінотрансфераз і білірубіну. Який з показників крові ще потрібно дослідити у 

цього хворого обов'язково? 

A. Амілазу  

B. Холестерин  

C. Тригліцериди  

D. Магній  

E. Протромбіновий індекс 

Завдання 4. 

Пацієнт 18 років надійшов до клініки зі скаргами на слабість, нудоту, 

зниження кількості сечі. З анамнезу відомо, що біля двох тижнів назад була 

алергійна реакція на укус комахи, яка супроводжувалася запамороченням і 

холодним липким потом. За медичною допомогою не звертався, лікувався 

самостійно. Які зміни можливі при лабораторному дослідженні сечі у цього 

хворого? 

A. Висока питома вага сечі 

B. Низька питома вага сечі 

C. Солі сечової кислоти 

D. Лейкоцитарні циліндри 



 63 

 

E. Гемопігментовані циліндри 

Завдання 5. 

Пацієнт 56 років, який протягом 6 років страждає на цироз печінки, 

потрапив до клініки в несвідомому стані. При огляді: шкірні покриви жовті, 

печінковий запах з рота, ністагм. Печінка перкуторно під реберною дугою. У 

крові: загальний білірубін 520 мкмоль/л. Яка стадія печінкової енцефалопатії 

наявна у пацієнта?   

A. Перша 

B. Друга  

C. Третя 

D. Четверта 

E. П'ята 

Завдання 6. 

Пацієнтку 20 років після вживання хот-догу, який вона купила на вулиці, 

турбувала постійна нудота, блювання, багаторазові рідкі випорожнення. 

Пізніше приєдналася слабість і запаморочення. При огляді: свідомість 

загальмована. Дихання самостійне, ЧД 22 за хвилину. Тони серця приглушені, 

ритмічні, АТ 80/40 мм.рт.ст., пульс 100 уд. за хвилину. Живіт м'який, болісний  

при пальпації навколо пупка. Перитонеальні знаки негативні. Діурез 0,4 мл/хв. 

Якою формою олігоанурії ускладнилося основне захворювання? 

A. Гемодинамічною 

B. Паренхіматозною  

C. Обструктивною  

D. Інфекційною 

E. Судинною 

Завдання 7. 

  Пацієнт 17 років, ін'єкційний наркоман, доставлений до клініки зі 

скаргами на нудоту, жовту окраску шкіри. Однак через 2 доби стан погіршився, 

підсилилася жовтяниця, з'явилася блювота, гикавка, печінка зменшилася в 

розмірах. Яке ускладнення розвилося у пацієнта? 

A. Гостра печінкова недостатність 



 64 

 

B. Гостра ниркова недостатність 

C. Гостра наднирникова недостатність 

D. Гемолітична криза 

E. Гострий холецистит 

 

Завдання 8. 

Пацієнт 50 років після випадкового вживання етиленгліколю відзначив 

виражену блідість шкіри, загальні набряки, слабкість. Об'єктивно: частота 

дихання 24 за хвилину, аускультативно в легенях вологі хрипи. АТ 160/100 

мм.рт.ст., ЧСС 88 уд. за хвилину. Живіт м'який, безболісний. Печінка 

перкуторно на 2-3 см нижча за край реберної дуги. Яка причина набрякового 

синдрому у пацієнта є найімовірнішою? 

A. Застійна серцева недостатність 

B. Цироз печінки 

C. Гіпотиреоз 

D. Гіпертонічна хвороба 

E. Гостра ниркова недостатність 

 

Завдання 9. 

До клініки доставлено пацієнта 48 років з позиційним синдромом, який 

ускладнився гострою нирковою недостатністю в стадії анурії. Який з методів є 

оптимальним для усунення гіпергідратації у цього хворого? 

A. Стимуляція потовідділення 

B. Обмеження питного режиму 

C. Ультрагемофільтрація  

D. Промивання шлунку 

E. Провокаційна діарея  

Завдання 10. 

У пацієнта 51 років, якого доставлено до реанімаційного відділення через 

3 доби після вживання метилового спирту, проводиться детоксикаційна терапія 



 65 

 

методом форсованого діурезу. Після переливання 2 л сольових і колоїдних 

розчинів стан погіршився, з'явилася загальмованість, задишка, кашель із 

рожевим мокротинням. Аускультативно в легенях маса дрібнопухирчастих 

вологих хрипів. АТ 170/110 мм.рт.ст. Лабораторно: сечовина 40 ммоль/л, 

креатинін 0,7 ммоль/л, калій 6,8 ммоль/л. Який метод є найоптимальнішим в 

лікуванні хворого? 

A. Гіпотензивна терапія 

B. Кортикостероїди, піногасники 

C. Інтенсивна стимуляція діурезу 

D. Корекція гіперкаліємії 

E. Гемодіаліз із ультрафільтрацією 

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. D.      Завдання 2. С.      Завдання 3. Е.     Завдання 4. В.    

Завдання 5. D. Завдання 6. А.      Завдання 7. А.     Завдання 8. Е.    

Завдання 9. С. Завдання 10. Е. 

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають хворих на гостру ниркову та печінкову недостатність, 

складають план  їхнього обстеження, інтерпретують наявні дані лабораторного 

та інструментального обстеження, вивчають історії хвороби, встановлюють 

попередній діагноз. Потім студенти складають план інтенсивної терапії хворих 

на гостру ниркову і печінкову недостатність, обговорюють профілактичні 

заходи щодо їхнього розвитку, формулюють показання до проведення 

позаниркових методів детоксикації. При відсутності таких хворих вирішують 

ситуаційні завдання. Хід курації та відповіді студентів контролюються 

викладачем.  
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У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду, допущені помилки. Після цього студенти проходять 

тестовий контроль. Наприкінці підводяться підсумки роботи, і студенти 

одержують оцінки своєї роботи на занятті.  
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Додаток 10. 

Граф логічної структури темы " Гостра ниркова та печінкова недостатність" 
 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостра ниркова і печінкова недостатність 

1. Причини 

Шунтування крові 
поза 
паренхіматозним 
органом 

Печінки 

Нирок 

Патогенетичний 

результат 

«Шунтова» кома 

Преренальна анурія 

Шок 

Тотальный 
спазм артеріол 

Ішемія 
паренхіматоз-
них клітин 

Отрути і інфекція 

Аутоімунні 
процеси 
 

Пряме ураження 
функціональних клітин 

Ушкодження гістогематичних 
бар'єрів 

Внутрішньо
судинний 
гемоліз 

ДВЗ-синдром 

Печінково- 

клітинна 

недостатність 

Ренальна 

гостра 

ниркова 

недостат-

ність 

2. Групи клінічних ознак Найяскравіші симптоми 

Блок відтоку 
екскретів 

Надходження компонентів 
екскретів до інтерстицію 
органа 

Накопичення 
кінцевих продуктів 
метаболізму в 
крові 

Фізикальні ознаки зміни розмірів 
органів і біль 

Збільшення / зменшення печінки і 
нирок, «печінкова коліка», «глаукома 
нирок» 

Ознаки інтоксикації проміжними 
і кінцевими продуктами 
метаболізму 

Енцефалопатія, кома 

Ознаки дефіциту синтезу в 
органах 

Ознаки виділення токсинів через 
альтернативні шляхи та їх 
ушкодження 

Порушення водно-електролітного і кис-

лотно-основного обміну 

Ниркова недостатність: анемія, 
Печінкова недостатність: гіпоглікемія, 
гіпокоагуляція, гіпоальбумінемія  

«Печінковий», «уремічний» запах, 
уремічний гастрит, виразки; 
уремічний полісерозит, 
гепаторенальний синдром за умов 
портокавального шунта  
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Продовження додатка 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лабораторні феномени 

Принципи Діагностичне значення 

Зміни концентрацій проміжних і кінцевих 
продуктів метаболізму в порівнянні з 
нормою (порушення гомеостазу) 
 

Зміни співвідношень концентрацій 
проміжних і кінцевих продуктів обміну 
(зміни кліренсів) 

Зміни концентрацій органо-специфічних 
внутрішньоклітинних ферментів у 
позаклітинній (гуморальній) середі 

Глибина впливу органної 
недостатності на стан 
організму в цілому 

Міра ураження тієї чи іншої 
функції очищення 

Міра руйнування 
функціональних клітин 
органів детоксикації 

4. Поняття про тяжкість ушкодження функції 

органа 

I стадія, або дисфункція – тільки лабораторні дані, клінічних проявів немає 
II стадія, або недостатність – поряд з лабораторними наявні клінічні прояви 
ураження цього органа 
III стадія, або неспроможність – приєднуються клінічні і лабораторні ознаки 
дисфункції інших органів і систем (наприклад, енцефалопатія) 
 

5. Лікування 

Принципи Приклади використання принципів 

Зменшення катаболізму білків: лікування шоку, 
вогнищ інфекції, лихоманки; повне енергетичне 
забезпечення, за умов неминучості – скорочення 
добової дози білка 
 

Зменшення синтезу аміаку в кишечнику: регулярне 
очищення кишечника аж до провокаційної діареї; 
обмеження надходження білка, лактулоза 
 

Посилення природної детоксикації та активні методи 

детоксикації 

 

Донорскі фактори згортання. Альбумін, 
рекомбінантний еритропоетин 
 

Лікування шоку і ДВЗ, порушень водно-сольового і 
кислотно-основного обміну; дезагреганти, 
поліпшення  газового складу артеріальної і 
портальної крові, керування органною 
гемодинамікою. Прометаболіти, субстрати, 
антиоксиданти,  вітаміни 

Зменшення 
потреби в 
детоксикації 

Видалення 
токсичних 
метаболітів, які 
затрималися 

Введення 
речовин, які не 
виробляються 
дефектним 
органом 

Відновлення  
органної гемоди-
наміки, оксигена-
ції. Захист від 
аутоагресії та 
сприяння 
регенерації 



 
 

 

 

Додаток 11 

Алгоритм діагностики гострої ниркової недостатності 
 

 

 

 

 

 

 

 Ні                                      Так           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостра ниркова недостатність 

Не менш, як одна з двох ознак: 

1. Шок, або внутрішньосудинний гемоліз, або рабдоміоліз, або контакт 

з нефротоксичною речовиною в попередні 1-120 годин 

2. Анурія або олігурія (діурез менш як 0,5 мл/кг/год) при виключенні 

механічного перешкоджання відтоку сечі) 

Гіповолемія (абсолютна, 

відносна), дегідратація 

Кліренс креатиніну Усунути  

Більш за ½ від вихідного або немає можливості дослідження 

Хоча б одна з чотирьох ознак Методи визначення 

Менш за ½ від вихідного  

Уремічний синдром 

 

 

 

 

Дисгідрічний синдром 

 

Диселектролітний 

синдром 

 

 

 

Метаболічний ацидоз 

Клінічно: слабкість, уремічний гастрит, 

уремічний запах, виразки, кровотечі ШКТ 

Лабораторно: підвищення концентрації 

сечовини і креатиніну в крові 

Клінічна діагностика дисгідрій 

Гіперкаліємія. Клінічно: схильність до 

брадикардії та екстрасистолії.  

Додаткові: концентрація калія в крові, зміни 

на ЕКГ 

Гіперпное за типом дихання Кусмауля 

Гостра ниркова 

недостатність 
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Додаток 12 

Алгоритм лікування ренальної гострої ниркової недостатності 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностовано ренальну гостру ниркову недостатність 

Підтримка залишкової функції 

нирок 

Збільшення ниркового 

кровотоку: дофамін в дозі 

0,5-2 мкг/кг/хв 

Збільшення тубулярної 

реабсорбції: фуросемід 40-400 

мг впродовж першої доби (не 

впливає на частоту потреби в 

діалізі) 

Визначення потреби в 

невідкладному гемодіалізі 

Лікування дисметаболічних синдромів, які загрожують життю 

Уремічний 

Гіпер-

каліємія 

Метаболіч-

ний ацидоз 

Дисгідрич-

ний 

Анемічний 

Зменшення катаболізму білків 

Обмеження білка в дієті до 0,5 г/кг до початку діалізного 

лікування 

Перитонеальний, «шкірний» діаліз, провокаційна діарея за 

умов відносно стабільної гемодинаміки и резерві часу, за 

відсутності– невідкладна ниркова замісна терапія 

Кальцію глюконат 4-6 раз за добу або безупинно 

Гіпертонічний розчин глюкози з інсуліном 

Гідрокарбонат натрію за умови рН<7,2 

Добова  доза рідини дорівнює добовій перспирації 

(відновлюють розчинами глюкози) + залишковий діурез 

(відновлюють розчинами солей) + об'єм патологічних втрат 

рідини (фістула, блювання, рани, стул) (відновлюють 

розчинами солей). Якісний склад розчинів солей 

визначають за іонограмою крові, сечі, патологічних 

екскретів. 

Гемотрансфузії і/або 

рекомбінантний еритропоетін 
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Додаток 13 

Алгоритм діагностики гострої печінкової недостатності 
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                          Так 

   Ні                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                            Так Ні 

 

 

 Так   

   

 Ні  

  Так Ні 

 

  Ні 

 Так 

 

 

 Так  Ні 

 

 

           Ні Так 

 

 

 Так 

 

 

Гостра печінкова недостатність 

Енцефалопатія (мінімум 2 ознаки з 4): 
   1. Зміни особистості 
   2. Дефіцит уваги 
   3. Переважна сонливість 
   4. Астериксіс  
   5. Кома  
 

Гіпоглікемія  

Нормалізувати рівень 
глюкози в крові АЛТ, АСТ вища за1,0 ммоль/л 

Гіперамоніємія (надійний критерій) 

«Печінковий» запах (менш надійний і 

постійний) 

Збільшення 

печінки, біль 

«Шунтова» 

печінкова 

недостатність 

– системна 

портальна 

енцефалопатія 

Вогнищеве 

або 

поліморфне 

ураження 

стовбура 

головного 

мозку і 

мозочку 

Вздуття живота і 

перитонізм 

Лихоманка, 

лейкоцитоз 

Гепатонекроз  

Дистрофія гепатоцитів 

Наявна мінімум одна ознака: 
   1. Гіпокоагуляція 
   2. Гіпоальбумінемія 
   3. Набряки зовнішні, порожнинні 
   4. Гіперпное 
   5. «Печінковий» запах 
 

За умови 
виключення 
лабораторних 
помилок– 
хроничні процеси 
у печінці 

Зростання 

білірубінемії 

Печінково-клітинна 

недостатність 
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Додаток 14 

Алгоритм лікування гострої печінкової недостатності 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностовано гостру печінкову недостатність 

«Шунтова» кома – 

портальна 

системна 

енцефалопатія 

Печінково-

клітинна 

недостатність 

Синдром 

вторинного 

холестазу 

Лікування супутнього захворювання, яке викликало декомпенсацію 

Глюкоза з інсуліном до повного забезпечення добової енергетичної потреби 

Очищення товстої кишки за допомогою клізм, надалі випорожнення не менше як два рази 
за добу 
Виключення надходження білка з їжею, амінокислотні суміші спеціального призначення 1 
г/кг/добу з переважанням розгалужених амінокислот і виключенням циклічних 
Лактулоза по 15-20  г тричі на добу 

Зниження дози амінокислот до 0,5 г/кг/добу 

Замісна терапія прометаболітами і вітамінами 

Патогенетична (інгібітори альдостерону) і симптоматична (поповнення дефіциту калію і 

хлору), корекція порушень водно-електролітного і кислотно-основного обміну 

Додаткова доставка кислороду з портальною кров'ю (гіпербарична оксигенація) 

Замісна терапія – донорські або рекомбінантні фактори згортання за необхідності, альбумін 
(якщо альбумін крові менш за 25 г/л), глюкоза до досягнення нормоглікемії 

При відсутності  протипоказань плазмаферез 

Вирішення питання про хірургічне втручання 

7
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ГОСТРІ ОТРУЄННЯ 

 

Актуальність теми.  

Бурхливий розвиток промисловості, зокрема хімічної і фармакологічної, в 

останній час привело до значного розширення асортиментів побутових 

хімічних засобів з потенційно токсичними властивостями, забрудненню 

навколишнього середовища, поширенню самолікування з використанням ряду 

сильнодіючих медикаментів, збільшенням кількості суїцидів і т.п. Тому 

кількість гострих екзогенних отруєнь прогресивно збільшується, а число 

госпіталізованих із цією патологією досягло 1:1000 населення за рік. 

Враховуючи величезне розмаїття отруйних речовин, вкрай важливим для лікаря 

є вміння виявити характер переважного токсичного впливу на організм 

(нейротоксичне, кардіотоксичне, гепатонефротоксичне, гематотоксичне та ін.) і 

якнайшвидше провести органопротективну інтенсивну терапію. До таких 

заходів відносяться нормалізація гемодинаміки, гемокоагуляції, дихання, 

лікування дислокацій мозку. Швидка корекція провідного синдрому отруєння 

часто передує детоксикації, тому що обумовлює безпеку детоксикаційних 

заходів. Контакт організму з отруйною речовиною приводить до стимуляції 

природних шляхів детоксикації. Роль лікаря при цьому полягає в знанні 

особливостей контакту отрути з організмом, шляхів  перетворення і виведення 

отрути, методів стимуляції та протезування функції органів детоксикації. 

 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати гострі отруєння, надавати 

невідкладну допомогу і визначати тактику ведення хворих на гострі отруєння 

транквілізаторами, барбітуратами, опіатами, фосфорорганічними речовинами, 

етиловим і метиловим спиртами, чадним газом, кислотами та лугами, 

отруйними грибами, при укусах комах та змій. 
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Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Зібрати скарги, анамнез, 

провести об’єктивне обстеження 

хворих на гострі отруєння, 

трактувати закономірності 

порушення життєво-важливих 

функцій організму і визначити 

провідний патологічний синдром 

при цьому стані. 

1. Інтерпретувати скарги, анамнез, дані 

об’єктивного дослідження  хворих, які 

мають порушення гемодинаміки, 

дихання, травлення, виділення, 

свідомості (кафедра  пропедевтики 

внутрішньої медицини, загальної 

хірургії). 

2. Класифікувати різні види 

гострого отруєння. 

2. Інтерпретувати синдроми порушення 

свідомості, вегетативних порушень 

(кафедра неврології), серцево-судинної, 

дихальної, печінкової, ниркової 

недостатності, ураження травного тракту 

(кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини). 

3. Надати невідкладну допомогу 

хворим на гострі отруєння.   

3. Виконувати зондове промивання 

шлунку, кишечнику (кафедра 

факультетської хірургії), інтерпретувати 

механізми дії і класифікацію антидотів 

(кафедра фармакології). 

4. Скласти план обстеження 

хворих на гострі отруєння, 

інтерпретувати отримані 

результати. 

4. Інтерпретувати результати клініко- 

біохімічних лабораторних досліджень, 

інструментальних досліджень (кафедра 

пропедевтики внутрішньої медицини). 



 

 

 

75 

5. Встановити попередній діагноз 

гострого отруєння, пояснити вибір 

методів інтенсивної терапії і 

визначити тактику ведення хворих 

на гострі отруєння. 

5. Інтерпретувати механізм дії і показання 

до застосування фармакологічних засобів, 

які використовуються у хворих на гострі 

отруєння (кафедра фармакології), 

інтерпретувати сутність методу діалізу 

(кафедра біохімії), перитонеального 

діалізу (кафедра загальної хірургії), 

сорбції (кафедра медичної біологічної 

фізики). 

 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

У пацієнтки 18 років через 18 годин після вживання солоної риби 

домашнього готування з'явилася слабість, часті епізоди непритомності, 

порушення зору і ковтання. За цей час 4 рази було рідке випорожнення, 

блювання відсутнє. ЧД 20 за хвилину, АТ 140/90 мм.рт.ст., ЧСС 62 уд. за 

хвилину. Вставлено діагноз «ботулізм». Які з перерахованих даних можуть 

бути причиною розвитку дихальної недостатності у цієї хворої? 

A. Порушення зору 

B. Частота дихання 

C. Брадикардія 

D. Порушення ковтання 

E. Схильність до артеріальної гіпертензії 

Завдання 2. 

У хворого виявлені міоз, задишка, зниження артеріального тиску, 

спастичний біль у животі і діарея. Проявом якого синдрому є зазначені скарги у 

хворого? 

A. Н-холіноміметичного 
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B. М-холіноміметичного 

C. α-адреноміметичного 

D. β-адреноміметичного 

E. Холінолітичного 

Завдання 3. 

Пацієнту 22 років, якого знайдено без свідомості в кублі наркоманів, 

введено налоксон. Який механізм антидотної дії використано у цьому випадку? 

A. Фізична взаємодія отрути і антидота 

B. Хімічна взаємодія отрути і антидота 

C. Конкуренція за рецептори 

D. Конкуренція за шляхи метаболізму 

E. Стимуляція конкурентних фізіологічних ефектів 

Завдання 4. 

У хворого на перитоніт підсилилася задишка, блідість шкірних покривів, 

ціаноз губ і акроціаноз. Яка ознака в такій ситуації вкаже на необхідність 

первинної корекції кровообігу, а не дихання? 

A. Збільшення частоти серцевих скорочень 

B. Зниження артеріального тиску 

C. Зниження легеневого артеріального тиску 

D. Збільшення альвеоло-артеріальної різниці за киснем 

E. Збільшення артеріо-венозної різниці за киснем 

Завдання 5. 

Пацієнтці 55 років, яка  перебуває в реанімаційному відділенні із приводу 

лептоспірозу, ускладненого гострою печінково-нирковою недостатністю, 

набряком головного мозку, планується проведення ультрафільтрації. На якому 

феномені засновано цей метод? 

A. Градієнт гідростатичного тиску 

B. Градієнт концентрації токсичної речовини 

C. Градієнт осмолярності  



 

 

 

77 

D. Сполучення принципів діалізу і осмосу 

E. Ізольовану дифузію токсичної речовини  

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. D.      Завдання 2. В.      Завдання 3. D.    Завдання 4. С.     

Завдання 5. А. 

Джерела інформації. 

1. Догляд за хворими: підручник / Ю.П. Гніденко, О.М.Ковальова, В.М. 

Лісовий, О.В. Охапкіна та ін.; за ред. О.М. Ковальової, В.М. Лісового, С.І. 

Шевченка, Т.В. Фролової. – К.: ВСВ «Медицина», 2010.  – 488 с.  

2. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-

IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.  

3. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  

4. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

5. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

6. Біологічна хімія: Підручник для медичних факультетів ВМНЗ IV рів. 

акред. / Ю.І.Губський. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 664 с.  

7. Медична і біологічна фізика: Підручник для медичних факультетів ВМНЗ 

IV рів. акред. / За ред. О.В. Чалого. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 568 с.  

Додаткова література. 

1. Клінічна діагностика в педіатрії / Майданник В.Г., Бутиліна О.В. -  К.: 

«Дорадо-друк», 2012.- 286 с.  

2. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  
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3. Невропатологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Шевага В.М., 

Паєнок А.В. – К.: «Медицина», 2009. – 656 с.  

 

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Поняття про гостре отруєння. Класифікація отруєнь.  

2. Загальні принципи інтенсивної терапії при гострому отруєнні.  

3. Основні принципи форсованого діурезу. 

4. Екстракорпоральні методи детоксикації, показання і протипоказання,  

засоби, техніка. 

5. Принципи антидотної терапії. 

6. Патогенез, клініка, інтенсивна терапія отруєння етиловим і метиловим 

спиртом. 

7. Патогенез, клініка, інтенсивна терапія отруєнь транквілізаторами, 

барбітуратами, опіатами. 

8. Патогенез, клініка, інтенсивна терапія отруєння фосфорорганічними 

речовинами. 

9. Патогенез, клініка, інтенсивна терапія отруєння чадним газом. 

10. Патогенез, клініка, інтенсивна терапія отруєння отрутними грибами. 

11. Патогенез, клініка, інтенсивна терапія отруєння кислотами і лугами. 

12. Особливості невідкладної допомоги при укусах комах і тварин. 

 

Граф логічної структури теми " Гострі отруєння " 

(див. Додаток 15, стор.85-86). 

Джерела інформації. 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 
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2. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие для мед. ВУУ III-IV ур. 

аккред. / Под ред. Ф.С.Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 608 с.  

 

Додаткова література. 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 

2. Черний В.И., Ельский В.Н., Городник Г.А. и соавт. Острая церебральная 

недостаточность // Донецк.: Издатель Заславский А.Ю., 2012. - 440 с. 

 

Орієнтовна основа діяльності (ООД). 

Алгоритм невідкладної допомоги при основних синдромах гострого 

отруєння. 

(див. Додаток 16, стор. 87).  

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

У хворого, який випадково випив невідому рідину технічного 

призначення, через 2 години розвились блювання і загальмованість. АТ 160/90 

мм.рт.ст., діурез 0,1 мл за хвилину у, живіт помірно здутий і болісний при 

пальпації. Який провідний синдром отруєння у хворого? 

A. Гостра ниркова недостатність 

B. Артеріальна гіпертензія 

C. Порушення свідомості 

D. Діспептичний синдром 

E. Гостра печінкова недостатність 

Завдання 2. 

Пацієнта доставлено до клініки зі скаргами на судомні посмикування в 

м'язах, пітливість, спастичний біль в животі. Відомо, що напередодні він 

працював на дачі. Об'єктивно: збуджений, зіниці вузькі, рівні, шкіра волога, 

чиста. Фібрилярні посмикування м'язів кінцівок. АТ 140/90 мм.рт.ст., пульс 50 
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уд за хвилину, слабкого наповнення. Який провідний патологічний синдром у 

пацієнта? 

A. Холіноміметичний 

B. β-адреноміметичний 

C. Адренолітичний 

D. Холінолітичний 

E. α-адреноміметичний 

Завдання 3. 

До клініки доставлено пацієнтку 24 років, яку було знайдено у 

несвідомому стані в будинку із працюючою колонкою. Лікарем ШМД двічі 

відзначені напади судом. При огляді: на питання відзначає односкладово, після 

паузи, періодично виражений негативізм, психомоторне збудження. Шкіра 

волога, гіперемована. ЧД 22 за хвилину, аускультативно дихання жорстке, 

хрипів немає. Тони серця ритмічні, ЧСС 100 уд. за хвилину, АТ 130/90 мм.рт.ст. 

До якої групи відноситься отруйна речовина відповідно до токсикологічної 

класифікації отрут? 

A. Нервово-паралітичної дії 

B. Задушливої дії 

C. Психотичної дії 

D. Загальтоксичної дії 

E. Подразливої дії 

Завдання 4. 

Пацієнт 18 років вживав алкоголь у компанії друзів, потім вийшов на 

вулицю. Через 20 хвилин його знайдено у несвідомому стані і доставлено до 

клініки після надання допомоги бригадою ШМД. При огляді: на одязі сліди 

блювотних мас. Свідомість на рівні оглушення. Зіниці вузькі, фотореакції 

немає. Шкірні покриви бліді, ціанотичні.  Дихання поверхневе, із частотою 12 

за хвилину, аускультативно жорстке, хрипів немає. Тони серця неритмічні, ЧСС 



 

 

 

81 

70 уд. за хвилину, АТ 80/50 мм.рт.ст. Хвилинний діурез 0,5 мл. Яку дію отрути 

можна припустити у хворого? 

A. Кардіотоксичну 

B. Нейротоксичну 

C. Нефротоксичну 

D. Пульмонотоксичну 

E. Гастроентеротоксичну 

Завдання 5. 

Потерпілого з гострим отруєнням етиловим спиртом доставлено до 

приймального відділення без свідомості, обличчя гіперемовано, зіниці помірно 

розширені. Дихання самостійне, хрипле, ЧД 16 за хвилину. АТ 150/90 мм.рт.ст., 

ЧСС 100 уд. за хвилину. З якого заходу треба почати невідкладну допомогу 

пацієнту? 

A. Промивання шлунка через зонд 

B. Інфузія 10% розчину глюкози 

C. Відновлення прохідності дихальних шляхів 

D. Форсований діурез 

E. Введення тіаміну броміду 

Завдання 6. 

Пацієнт 70 років звернувся до стаціонару зі скаргами на нудоту, 

блювання, головний біль, нечіткість зору і мелькання «мушок» перед очима. 

Зловживає алкоголем. Свідомість сплутана. Шкіра суха, обличчя гіперемовано. 

Тони серця приглушені, неритмічні. АТ 90/50 мм.рт.ст., ЧСС 96 уд. за хвилину. 

Живіт м'який, чутливий при пальпації в епігастрії та лівому підребер'ї. 

Перистальтика активна. На чому заснований механізм дії антидота, необхідного 

в лікуванні пацієнта? 

A. Хімічний зв'язок в гуморальному середовищі організму 

B. Зміна метаболізму токсичної речовини 

C. Протилежна дія на рецептори 
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D. Фізичний зв'язок отрути в ШКТ 

E. Формування зв'язку за типом антиген-антитіло 

Завдання 7. 

Пацієнта 20 років доставлено до клініки в несвідомому стані. З анамнезу 

відомо, що протягом двох годин тому вживав алкоголь у великій кількості, при 

цьому вкрай мало їв. У сечі за методом Карандаєва визначений алкоголь 5,6‰. 

Дослідження якого показника є важливим для своєчасної діагностики 

можливого ускладнення? 

A. Протромбінового індексу 

B. Глюкози в крові 

C. Гематокриту 

D. Білірубіну 

E. Білка в сечі 

Завдання 8. 

Пацієнта 50 років знайдено на вулиці і доставлено до реанімаційного 

відділення. При огляді: на біль не реагує, м'язова гіпотонія, гіпорефлексія. 

Зіниці розширені. Шкіра бліда, ціаноз губ, акроціаноз. ЧД 24 за хвилину, 

аускультативно в легенях жорстке дихання, помітно ослаблене у верхніх і 

середніх відділах праворуч, там же вологі хрипи. АТ 150/100 мм.рт.ст. Яке 

інструментальне обстеженні необхідне хворому? 

A. Комп'ютерна томографія голови 

B. Електроенцефалографія 

C. Вивчення очного дна 

D. Електрокардіографія 

E. Рентгенографія ОГК 

Завдання 9. 

Пацієнт 60 років, який страждає на ревматизм і мітральну недостатність, з 

метою суїциду вжив 20 таблеток фенобарбіталу. Об'єктивно: свідомості немає, 

на біль реагує некоординованими рухами. Шкіра бліда, позитивний симптом 
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«білої плями». Дихання самостійне, ЧД 18 за хвилину, АТ 90/60 мм.рт.ст., 

пульс неритмічний, має слабке наповнення і напругу, із частотою 100 уд. за 

хвилину. Живіт м'який, на його пальпацію хворий не реагує. Темп 

сечовиділення знижений. Якому методу лікування слід віддати перевагу у 

цього хворого? 

A. Форсований діурез 

B. Антидотна терапія 

C. Гемосорбція 

D. Гемодіаліз 

E. Перитонеальний діаліз 

Завдання 10. 

Пацієнта 20 років знайдено мешканцями будинку в під'їзді без свідомості. 

Лікар викликаної бригади ШМД відзначив у хворого виражений ціаноз і рідке 

поверхневе дихання з частотою 10 за хвилину. Аускультативно дихання 

жорстке, хрипів немає. Порушень із боку гемодинаміки немає. Для якого стану 

найвірогідніше характерні наявні у пацієнта зміни дихання? 

A. Алкогольної інтоксикації 

B. Отруєння наркотичними препаратами 

C. Отруєння карбоксіутворювачами 

D. Отруєння оцтовою кислотою 

E. Аспіраційного синдрому 

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. А.      Завдання 3. D.     Завдання 4. В.    

Завдання 5. С.      Завдання 6. В.      Завдання 7. В.     Завдання 8. Е.    

Завдання 9. Е.      Завдання 10. В.        
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Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають хворих на гострі отруєння, виділяють провідний синдром 

гострого отруєння, проводять диференціальну діагностику із захворюваннями, 

які мають подібну симптоматику, встановлюють попередній діагноз, 

аналізують історії хвороб з оцінкою лабораторних і додаткових методів 

обстеження, складають план додаткового обстеження. Також студенти  

відпрацьовують методики промивання шлунка і форсованого діурезу, 

складають план невідкладної допомоги і лікування хворих з різними видами 

гострих отруєнь, формулюють показання до проведення екстракорпоральних 

методів детоксикації. При відсутності тематичних хворих вирішують 

ситуаційні завдання. Хід курації і відповіді студентів контролюються 

викладачем.  

У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду, допущені помилки. Після цього студенти проходять 

тестовий контроль. Наприкінці підводяться підсумки роботи, і студенти 

одержують оцінки своєї роботи на занятті. 

 



 

 

 

Додаток 15. 

Граф логічної структури теми "Гострі отруєння" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарги, анамнез Клініко-лабораторні 
синдроми 

Токсико-
логічна 
діагностика 

Ідентифікація 
отрути в 
рідинах і 
тканях 
організму 

 ураження нервової 
системи 

 гостра дихальна  
недостатність 

 гостра серцево-
судинна 
недостатність 

 гостра печінково-
ниркова 
недостатність 

 гострі порушення 
діяльності 
шлунково-
кишкового тракту 

 факт прийому 
отрути 

 експозиція, 
 обставини і 

місце випадку 
(можливі 
джерела 
отруєння) 

 динаміка 
симптомів до 
першого 
медичного 
огляду 

Основи невідкладної діагностики отруєння та типу отрути 
Класифікація отруєнь 

За шляхом 
надходження 
отрути  

За 
обставинами 
отруєння 

За ступенем 
тяжкості 

За стадією 
отруєння 

Інгаляційні 
Пероральні  
Парентеральні 
Черезшкірні 

Побутові 
Виробничі 
Інші 

Легкі 
Середньої тяжкості 
Тяжкі 

Токсикогенна 
Соматогенна 

Попередній діагноз гострого отруєння 
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Продовження додатка 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реанімація і/або невідкладні 
заходи зі стабілізації дихання та 
кровообігу передують 
детоксикації  

2. Етапність і послідовність 
лікування 
- долікарняній етап 
- лікарняний етап 

3.  Вибір методу детоксикації в залежності від 
- шляху надходження 
- природи отрути 
- експозиції 

Роль 
антидотів у 
стабілізації 
вітальних 
функцій 

Рутинні 
заходи 
підтримки 
вітальних 
функцій 

Класифікація і 
правила 
застосування 
антидотів 

Співвідношення 
терміновості і ризику 
заходів детоксикації на 
долікарняному і 
лікарняному етапах 

Характеристика методів детоксикації 

Методи посилення 
природної 
детоксикації 

Методи 
штучної  
детоксикації 

- Промивання шлунка 
- Провокаційна діарея 
- Промивання кишечника 
- Лікувальна гемодилюція 
- Форсований діурез 
- Керована гіпервентиляція 
- Очищення покривів 
- Неспецифічна стимуляція 

функції печінки 

Екстракорпоральні Інтракорпоральні 

Обробка біологічних 
рідин 
- сорбція 
- діаліз 
- фільтрація 
- гравітаційний 

розподіл 

- Гастроінтестинальна 
сорбція 
- Перитонеальний діаліз 
- Електрохімічне 
окислювання крові 

Невідкладна допомога і тактика надання допомоги хворим на гострі отруєння 

Загальні принципи лікування 

8
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Додаток 16. 

Алгоритм невідкладної допомоги при провідних синдромах гострого отруєння 

 (за Лужніковим Е.А., Остапенко Ю.Н., Суходоловою Г.Н., 2001 зі змінами) 
 

Провідні синдроми Невідкладна допомога Перша лікарська допомога 

1. Ураження нервової  системи 

1.1. Кома 

Свідомість відсутня, пригнічені війчасті, рогівкові, 

сухожильні рефлекси, іноді сухожильні рефлекси 

посилені. Можливі супутні порушення гемодинаміки, 

дихання. 

Зустрічається при отруєннях протидіабетичними чи 

психотропними ліками, наркотиками групи опію, 

чадним газом, спиртами, ФОР. 

Диференційна діагностика з черепно-мозковою 

травмою, порушеннями мозкового кровообігу, 

гіпоглікемією, нейроінфекцією. 

- контроль стану 

дихання (забезпечення 

прохідності дихальних 

шляхів введенням 

повітроводів, 

використанням 

язикоутримувача) 

- введення  

симпатоміметиків 

(мезатон 1 мл в/м, 

дофамін 5-10 мкг/кг/хв. 

крапельно 

внутрішньовенно) 

За показаннями–інтубація трахеї, очищення 

дихальних шляхів за допомогою відсмоктувача, 

лікувально-діаґностична бронхоскопія, штучна 

вентиляція легенів (ШВЛ), корекция гемодинаміки 

(в залежності від етіології коми); 

Антидоти за показаннями при наступних 

отруєннях: опіати, клонідін – налоксон 0,4-0,8 мг; 

бензодіазепіни – флюмазеніл 0,5-1,0 мг; ФОР – 

реактиватори холінестерази, чадний газ – кислород 

(у режимі ГБО), протидіабетичні засоби – ґлюкоза 

20-40% до ефекту, метгемоглобінутворювачі і 

ціаніди – метиленова синь (звернути увагу на значну 

різницю доз для ціанідів і 

метгемоглобінутворювачів!). 

Детоксикація. 

1.2. Судоми 

Тризм жувальних м'язів, епілептиформний напад, 

клонічні посмикування м'язів кінцівок, 

екстрапірамідний синдром. 

Зустрічається при отруєннях амітриптиліном,   

чадним газом, тубазидом, ФОР, етиленгліколем,  

укусах кобр, морських змій, аспидів. 

Диференційна діагностика з епілепсією, менінгітом, 

правцем, порушеннями водно-електролітного балансу 

(у тому разі під час кишкових інфекцій) 

- забезпечення 

прохідності дихальних 

шляхів використанням 

повітроводів, 

язикоутримувача 

- введення 

протисудомних засобів 

(діазепам 2,0 мл в/м) 

Внутрішньовенне введення протисудомних 

засобів (діазепам 2,0-4,0 мл (1-2 ампули), тіопентал-

натрій 1% раствор в/в повільно под контролем 

функції дихання).   

Міорелаксанти антидеполяризуючого типу.  

Інтубація трахеї, ШВЛ. 

Дегідратаційна  терапія (сульфат магнію 25% - 

10,0 мл струйно в/в, манітол 30 г крапельно в/в або 

фуросемід 60-80 мг струйно в/в). 

Внутрішньовенне введення розчинів електролітів.  

При екстрапірамідному синдромі – введення 

діазепаму в/в 2 мл, перорально циклодол 
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(ромпаркин, паркопан) 2-3 таб., акинетон. 

Детоксикація. 

1.3. Церебральна  гіпертензія 

Головний біль, блювання, менінгеальні симптоми. 

Зустрічається при отруєннях чадним газом, 

етиленгліколем. 

Диференційна діагностика з менінгітом, 

посттравматичною енцефалопатією. 

- спокій, 

симптоматичне 

лікування (засоби від  

головного болю – 

парацетамол) 

 Сульфат магнію 25% - 10 мл в/в, маніт 30-60 г, 

фуросемід 20-40 мг в/в. Перорально гіпотіазид, 

верошпірон. 

 Детоксикація. 

1.4. Гострий гіпертермічний стан 

Висока температура до 39-41 градусів, можливий 

озноб, у дітей – судоми, галюцинації. 

Зустрічається при отруєннях чадним газом, 

барбітуратами під час виходу з коми, атропіном та ін. 

Диференційна діагностика з різними інфекційними 

захворюваннями (грип та ін.), психічними 

захворюваннями (алкогольний делірій, гіпертоксична 

шизофренія і т.п.). 

- холод на голову, 

епігастральну ділянку, 

пахвинні ділянки 

Краніо-церебральна гіпотермія. Холод на 

магістральні судини, інші засоби фізичного 

охолодження (за умов стабільної гемодинаміки – на 

фоні легкої нейролепсії). Корекція водно-

електролітного балансу. 

Детоксикація – усунення причин гіпертермії. 

Антипіретики не застосовувати! 

1.5. Парасимпатичний (мускаріноподібний) синдром 

Міоз, гіперсалівація, підвищена пітливість, 

бронхорея, бронхоспазм, біль у животі, мимовільна 

дефекація, брадикардія. 

Зустрічається, як правило, при отруєннях ФОР, 

прозерином, пілокарпіном, мухомором, чемерицею. 

- настоянка беладони 

або бекарбон усередину 

- при отруєнні ФОР – 

антидот підшкірно з 

шприц-тюбика 

Введення атропіну 0,1% або інших холінолітиків 

до купірування проявів мускариноподібної 

симптоматики. 

Детоксикація. 

1.6. Антихолінергічний (холінолітичний, 

атропіноподібний) синдром 

Мідріаз, тахікардія, збудження. Галюцинації, 

гіперкінези, сухість слизових, іноді клоніко - тонічні 

судоми, гіпертермія. 

Зустрічається при отруєннях атропіном і іншими 

препаратами, які містять беладону; дурманом, деякими 

грибами, протигістамінними засобами, циклодолом, 

амітриптиліном. 

- нагляд Введення антидотів – фармакологічних 

антагоністів (фізостигмін 0,5-2 мг в/в повільно або  

аміностигмін 0,01 мг/кг в/м), седативна терапія 

(розчин аміназіну 2,5% 2 мл в/м, оксибутират натрію 

20% у розчиненні повільно в дозі 50 мг/кг маси тіла, 

діазепам 2 мл в/в. 

Детоксикація (найефективніша сорбційна 

детоксикація, гастроінтестинальна сорбція). 
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1.7. Периферичні парези 

М'язова слабкість, яка виявляється у порушеннях 

ходи, поліневрити, найчастіше нижніх кінцівок, за 

умов отруєння – симетрично з обох боків.  

Зустрічається при отруєннях солями талію, 

хлористим барієм, ФОР, тетраетилсвинцем, миш'яком, 

органічними сполуками ртуті. 

Диференційна діагностика з алкогольним 

поліневрітом, різними неврологічними 

захворюваннями, нейроінфекцією. 

- ліжковий режим Обов'язкова консультація невропатолога. 

Лікування проводять за загальноприйнятними 

принципами для поліневритів і полінейропатій. 

До загального комплексу лікувальних захдів 

додають антидоти: при отруєнні ФОР – 

реактиватори холінестерази, сполуками металів і 

миш'яком – унітіол 5%, комплексоутворювачі. 

Детоксикація. 

2. Гостра дихальна недостатність 

2.1. Набряк легенів (токсичний) 

Ядуха, кашель, спочатку сухий, потім вологий, 

пінисті виділення з дихальних шляхів. Ціаноз. 

 Токсичний пневмоніт – той самий токсичний 

набряк легенів, але з більш доброякісним і тривалим 

перебігом. На протязі 1-2 діб до набряку приєднується 

бактеріальна складова. Клінічна картина зливної, потім 

– пневмонії з розвитком абсцесів. 

Зустрічається при отруєннях парами міцних кислот 

і аміаку, чадним газом, органічними розчинниками, 

продуктами переробки нафти, подразливими 

речовинами – хлором, фосгеном. 

- напівсидяче 

положення 

- всередину– 

дімедрол, еуфилін 1 таб., 

ґлюконат кальцію, 

аскорбінова кислота. 

При значній ядусі – 

теофедрин. 

- Транспортування 

на ношах! 

Глюкокортикоїди (преднізолон 300-500 мг, 

гідрокортизон 1000 мг на добу).  

Спазмолітики, бронхолітики.  

Спонтанне дихання під постійно позитивним 

тиском.  

Лімфотропне (у відношенні легень) введення 

препаратів протеолітичних ферментів. 

Протигістамінні засоби. Антибіотики. Вітаміни 

(вітамін С). 

При значному набряку – ШВЛ з позитивним 

тиском кінця видиху, ультрафільтрація крові. 

При альвеолярному набряку – інгаляції 

піногасника (антифомсилан, спирт етиловий). 

Симптоматичне лікування. 

 

2.2. Гостре подразнення дихальних шляхів 

Сухий кашель, біль за грудиною, нежить, ядуха. 

Розсіяні сухі хрипи, гіперемія слизової глотки, 

трахеобронхіт. 

Зустрічається при отруєннях продуктами горіння 

пластмас, лаків, фарб, парами кислот, лугів та ін. 

- таблетки або  

мікстура від кашлю, 

тепле пиття (молоко з 

содою) 

Бронхолітики в/в або інгаляційно (еуфілін, 

астмопент).  

Протигістамінні препарати. 

Інгаляції амброксолу 25 мг, ліпіну 100 мг, 

тімаліну 10 мг по 3 рази на добу. 

Санаційні бронхоскопії 80-100 мл 0,9% натрію 

хлориду з етонієм 100 мг на 100 мл розчину. 
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Симптоматичне лікування (седативні, знеболюючі 

засоби за необхідності). 

2.3. Порушення функції дихальної мускулатури 

Грудна клітка не бере участі у диханні, або іі участь 

обмежена: екскурсії грудної клітки зменшені, акт 

дихання дезорганізований, дихання переважно 

діафрагмальне. 

Зустрічається  при отруєннях міорелаксантами, 

ФОР, нікотином, пахікарпіном, тетродотоксином та ін. 

Диференційна діагностика з деякими 

захворюваннями ЦНС і інфекціями, які уражують 

довгастий і спинний мозок. 

- штучна 

вентиляція легень (при 

отруєнні ФОР і іншими 

отрутами технічного 

призначення метод «рот 

до рота» не 

застосовується через 

небезпеку для рятівника) 

Інтубація трахеї та ШВЛ. 

Використання антидотів (при отруєнні ФОР – 

атропін, реактиватори холінестерази; при отруєнні 

нікотином та його похідними – прозерин, 

галантамін). 

 Детоксикація. 

2.4. Центральні порушення дихання 

Частота дихання менш як 10 за 1 хвилину, 

поверхневе, у найтяжчих випадках повна зупинка 

дихання. 

Зустрічається при отруєннях опіатами, 

барбітуратами, ФОР, алкоголем і іншими отрутами 

нейротропної дії, укусах кобр, морських змій, аспідів. 

Диференційна діагностика з черепно-мозковою 

травмою, деякими інфекційними захворюваннями 

(ботулізм, нейроінфекція). 

- звільнити  грудну 

клітку від стискаючого 

одягу 

- штучна 

вентиляція легень (при 

отруєнні ФОР і іншими 

отрутами технічного 

призначення метод «рот 

до рота» не 

рекомендовано 

внаслідок небезпеки для 

рятівника) 

Інтубація трахеї та ШВЛ. 

Застосування антидотів (при отруєнні ФОР – 

атропін, реактиватори холінестерази; при отруєнні 

опіатами – налоксон 0,4-0,8 мг). 

Детоксикація. 

2.5. Аспіраційно-обтураційні порушення дихання 

Утруднений акт вдиху за рахунок западання язика, 

накопичення вмісту в порожнині рота, ротоглотці. 

Дихання шумне (хрипке), інспираторна задишка. 

Зустрічається при отруєннях, які викликають 

розвиток коми (див. ураження ЦНС), отрутами 

припікаючої дії – кислоти, луги. 

Диференційна діагностика за стороннім тілом і 

- забезпечити  

прохідність дихальних 

шляхів (закинути голову, 

вивести нижню щелепу, 

відкрити рота, або 

застосувати 

язикоутримувач. 

Марлевим тампоном 

Інтубація трахеї, туалет трахео-бронхіального 

дерева за допомогою відсмоктувача, за показаннями 

– санаційна бронхоскопія. 

При мускариноподібному синдромі – введення 

розчину атропіну 0,1% 1-2 мл, в/в або в/м, при 

отруєнні ФОР – до купірування бронхореї. 

При опіках верхніх дихальних шляхів - інгаляції 

амброксолу 25 мг, ліпіну 100 мг, тімаліну 10 мг 
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травмою повітропровідних шляхів. очистити порожнину 

рота, глотки) 

тричі на добу, санаційні бронхоскопії 80-100 мл 

0,9% натрію хлориду з етонієм 100 мг на 100 мл 

розчину. 

У найважчих випадках – трахеостомія. 

3. Гостра серцево-судинна недостатність 

3.1. Токсичний шок 

Акроціаноз, «мармуровий» малюнок шкіри, 

кінцівки холодні. Адинамія. Зниження артеріального 

тиску, частий слабкий пульс. Абсолютна більшість 

токсичних шоків має гіповолемічний характер. 

Зустрічається при отруєннях припікаючими 

рідинами, ФОР, снодійними. 

Диференційна діагностика із шоками іншої 

етіології. 

- горизонтальне 

положення, спокій 

Внутрішньовенна  інфузійна терапія (розчини 

гідроксіетилкрохмалю і полііонні розчини) з метою 

заповнення об'єму циркулюючої кровї. Корекція 

периферичної гемодинаміки (залежно від токсичного 

чинника). 

Детоксикація. 

Симптоматична терапія із застосуванням 

ґлюкокортикоїдів (преднізолон) та пресорних амінів 

(дофамін, норадреналін), дезагрегантів 

(пентоксифілін, нікотинова кислота). 

3.2. Дегідратаційний синдром 

Значна сухість язика, губ, шкіри, зниження тургору 

м'яких тканин. Млявість, адинамія, гіпотонія. У разі 

електролітних порушень – судоми, найчастіше 

ікроножних м'язів. 

Зустрічається при отруєннях колхіцином, 

сполуками миш'яку, отрутою блідої поганки. 

Диференційна діаґностика із сальмонельозом, 

холерою, функціональною і механічною 

непрохідністю шлунково—кишкового тракту, 

дегідратацією у хронічних алкоголиків під час 

тривалого запою, який  супроводжується 

багаторазовим блюванням. 

- горизонтальне 

положення 

- рідина усередину 

(мінеральна вода, розчин 

ґлюкози, чай, регідрон) 

Внутрішньовенна інфузійна терапія в режимі 

регідратації (тактика регідратації залежить від типу, 

об'єму і тривалості втрат). 

 Контроль електролітного складу плазми, 

гематокриту, відносною щільністю сечі. 

Детоксикація. 

3.3. Первиний кардіотоксичний синдром 

На фоні синдромів, які специфічні для тієї або іншої 

інтоксикації виникають порушення серцевого ритму, 

провідності (часткова або повна a-v блокада). 

Брадикардія аж до зупинки серця. Зниження АТ. 

- горизонтальне 

положення 

- за умов зупинки 

кровообігу – серцево-

легенева реанімація 

Екстрене введення антидотів: атропін (при 

значній брадикардії), симпатоміметики (при 

отруєнні адреноблокаторами), препарати кальцію 

(при отруєнні блокаторами кальцієвих каналів). Для 

профілактики і лікування порушень 
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  Зустрічається при отруєннях ФОР, серцевими 

глікозидами, проти аритмічними препаратами,  

амітриптиліном, аконітином, порушеннях балансу 

калію при деяких отруєннях. 

внутрішньошлуночкової провідності - унітіол 5%, 

альфа-токоферол 30% в/м, гідрокортизон 125-250 мг 

повторно. У найтяжчих випадках, яку 

супроводжуються зниженням скоротливої функції 

міокарду, показане в/в крапельне введення 

добутаміну (обережно!) дозою 5-15 мкг/кг/хв, а при 

отруєнні β-адреноблокаторами – ґлюкагона до 10 мг 

за добу. В найтяжких випадках за  показаннями 

електродефібриляція, кардіостимуляція. 

Корекція водно-електролітного балансу. 

Детоксикація. 

Обов'язковий кардіомоніторинг на протязі усієї 

токсикогенної фази отруєння! 

4. Гостра печінково-ниркова недостатність 

4.1. Гострий гемоліз 

Поява сечі, яка забарвлена у червоний колір (різної 

інтенсивності). 

Зустрічається при отруєннях оцтовою, соляною, 

щавелевою кислотами, аніліном, деякими видами 

грибів, при укусах змій. 

- водне 

навантаження (солодкий 

чай, лужна мінеральна 

вода і т.і.) 

- найшвидша 

госпіталізація 

 При гострих отруєннях: 

а) корекція об'єму циркулюючої крові,  

форсований діурез (збалансовані полііонні розчини, 

фуросемід), олужнення крові – в/в введення 

гідрокарбонату натрію; 

б) гемодіаліз при отруєнні аніліном;  

в) за умов значного гемолізу (більш як 10 мг/мл 

вільного гемоглобіну в сироватці) бужування 

пупкової вени з наступною трансумбілікальною 

терапією; 

г) симптоматична терапія; 

д) при розгорнутій ГПНН – гемодіаліз, 

плазмолімфосорбція, дренування грудної 

лімфатичної протоки. 

4.2. Некротичний дерматоміозит (трофічні 

порушення) 

Поява ділянок гіперемії зі щільною основою, іноді з 

виникненням пухирів. При розвитку синдрому 

позиційного роздавлювання – значна болісність 

- іммобілізація 

ураженої кінцівки 

- термінова 

госпіталізація 

Спокій і іммобілізація ураженої кінцівки, 

профілактика септичних ускладнень, профілактика 

міоглобінурійного нефрозу (див. п. 4.1а). 

В разі розвитку міоглобінурійного нефрозу – 

протезування функції нирок (гемодіаліз, дренування 
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ураженої зони, набряк, порушення функції (якщо 

уражена кінцівка),  якщо зона ураження велика – 

порушення функції нирок за рахунок розвитку 

міоглобінурійного нефрозу. 

Зустрічається при отруєннях нейротропними 

речовинами. 

Диференційна діагностика з іншими причинами 

коми. 

грудної лімфатичної протоки, плазмо- та 

лімфосорбція). 

4.3. Гепатопатія 

Іктеричність шкіри, склер, підвищення вмісту 

білірубіну в крові, активності АЛТ, АСТ, ЛДГ. У 

тяжких випадках гепатопатії – енцефалопатія, 

порушення свідомості аж до коми, геморагічний 

синдром, в термінальній фазі – порушення центральної 

гемодинаміки. 

Зустрічається при отруєннях аманітальними 

грибами, гемолітичними отрутами, хлорованими 

вуглеводнями, мідним купоросом, солями важких 

металів. 

Диференційна діагностика з алкогольною 

гепатопатією, вірусними гепатитами, механічною 

жовтяницею. 

- термінова  

госпіталізація 

- ліжковий  режим, 

дієта, заборона вживання 

алкоголю 

 

Лікування комплексне: в/в або пероральне 

введення вітамінів групи В, зокрема  

жиророзчинного бенфотіаміну (мільгама), С, Е, 

альфа-ліпоєвої кислоти (тіогама), есенціале. 

Раннє проведення трансумбілікальної терапії. 

Детоксикація: дренування грудної лімфатичної 

протоки, лімфосорбція, корекція ентерального 

середовища – лактулоза, нормазе, ентеросорбція 

(холестирамін). 

Корекція КОС, електролітного балансу. 

Симптоматична, антибактеріальна терапія. 

4.4. Уремічний синдром (гостра ниркова 

недостатність) 

Провідний синдром – оліґоанурія, підвищення 

вмісту сечовини, креатиніну в крові, явища 

гіпергідратації («вологі» легені, вільна рідина в 

плевральній і черевній порожнинах, набряки лиця, 

гомілок), артеріальна гіпертензія, енцефалопатія, 

свербіж шкіри. 

Зустрічається при отруєннях солями важких 

- ліжковий  режим, 

обмеження надходження 

рідини (не більш як 800 

мл за добу) 

- термінова 

госпіталізація 

Лікування комплексне: спочатку спробують 

відновити діурез консервативним шляхом за 

допомогою введення діуретиків  (фуросемід) в 

поєднанні з еуфиліном, дофаміном, гідрокарбонатом 

натрію 4% 150-200 мл. 

При гіпергідратації провокаційна діарея (50 г 

сульфату натрію або 60-100 г сорбітолу на 200-300 

мл воды усередину). За відсутності ефекту і 

зростанні гіпергідратації та азотемії –
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металів, оцтовою кислотою, аніліном, етиленгліколем, 

грибами, сурогатами алкоголю, які протікають з 

порушеннями водно-електролітного балансу, 

міоренальним синдромом. 

гемофільтрація, ультрафільтрація, гемодіаліз, 

дренування грудної лімфатичної протоки, 

ентеросорбенти. Лікування гіперкаліємії за 

протоколом. 

Симптоматична терапія: вітаміни, антибіотики. 

Суворий контроль водно-електролітного балансу. 

5. Гострі порушення функції шлунково-

кишкового тракту 

5.1. Опік травного каналу 

Біль у горлі, здебільшого при ковтанні, біль за 

ходом стравоходу, в животі. Зміни зовнішнього 

вигляду, набряки слизової оболонки рота, глотки. В 

тяжких випадках – лункова кровотеча. 

Зустрічається при отруєннях кислотами, лугами, 

окислювачами. 

- при 

розповсюджених опіках 

з порушеннями ковтання 

лікування тільки в 

стаціонарі 

Введення спазмолітиків, знеболюючих засобів 

(наркотичні анальгетики, кеторолак), місцево – 

місцеві анестетики; альмагель А. 

Парентерально – антибіотики, глюкокортикоїди. 

Корекція об'єму циркулюючої крові і водно-

електролітного балансу, при тяжких опіках – 

парентеральне живлення. 

Симптоматична терапія. 

При кровотечах – гемотрансфузії, локальна 

гіпотермія шлунку, діаґностично-лікувальна 

езофагоскопія. 

5. 2. Токсичний гастроентероколіт 

Біль у животі, блювання, рідкі випорожнення. 

Зустрічається при отруєннях солями важких металів 

і миш'яку, ФОР, дихлоретаном, отруйними грибами. 

Диференційна діагностика з гострими харчовими 

токсикоінфекціями та кишковими інфекціями. 

- бекарбон 

усередину, водне 

навантаження (чай,  

підсолена вода, ре- 

гідрон) 

Корекція об'єму циркулюючої крові та водно-

електролітного балансу. 

Симптоматичне лікування: спазмолітики, дієта 

Детоксикація. 

Протидіарейні засоби не застосовувати! 
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КОМАТОЗНІ СТАНИ 

 

Актуальність теми.  

Кома - стан глибокого пригнічення центральної нервової системи, яке 

проявляється втратою свідомості. Найчастіше в практиці лікарів зустрічаються 

гострі порушення мозкового кровообігу, екзотоксичні коми (алкогольні, 

наркотичні), діабетичні, черепно-мозкові  травми. Всі ці стани найчастіше 

ускладнюються набряком головного мозку, гіпертермічним і судомним 

синдромами, порушеннями гемодинаміки та дихання. Іноді ці стани стають 

більшою мірою загрозливими для життя, ніж первинне захворювання, і 

вимагають специфічних профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів 

для попередження важких ускладнень і навіть смерті хворих. Лікар повинен не 

тільки вміти надати невідкладну допомогу хворому в коматозному стані, але й 

уміти якісно оглянути хворого, провести диференціальну діагностику та 

визначити причину коматозного стану для проведення всебічної та адекватної 

терапії.  

 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати коматозний стан, надавати 

невідкладну допомогу хворим у комі та визначати тактику ведення хворих на 

гіпоглікемічну, гіперглікемичну, гіперосмолярну, печінкову, уремічну коми. 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Зібрати анамнез, провести 

об'єктивне обстеження пацієнтів з 

порушенням свідомості та 

розпізнати синдром коми. 

1. Інтерпретувати анамнез, дані 

об'єктивного дослідження у хворих з 

порушенням свідомості (кафедра 

неврології), гемодинаміки, дихання 

(кафедра  пропедевтики внутрішньої 

медицини). 
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2. Надати невідкладну допомогу 

хворим у коматозному стані, в 

тому разі при набряку мозку, 

судомному і гіпертермічному 

синдромах у дорослих і дітей.   

2. Інтерпретувати зміни дихання та 

гемодинаміки під час нападу 

генералізованих судом (кафедра 

неврології), механізми лихоманки та 

порушення терморегуляції (кафедра 

патологічної фізіології). 

3. Скласти план обстеження 

пацієнтів з коматозними станами, 

інтерпретувати отримані 

результати. 

3. Інтерпретувати результати клініко- 

біохімічних лабораторних досліджень, 

інструментальних досліджень у хворих з 

порушенням функції центральної 

нервової системи (кафедри неврології, 

пропедевтики внутрішньої медицини). 

4. Проводити диференціальну 

діагностику причин коматозного 

стану. 

4. Інтерпретувати та визначати вогнищеві 

та дифузні симптоми ураження 

головного мозку (кафедра неврології), 

шляхи декомпенсації вуглеводного 

обміну при цукровому діабеті (кафедра 

ендокринології). 

5. Встановити попередній діагноз і 

визначити тактику ведення 

хворого в коматозному стані 

різного походження. 

5. Інтерпретувати поняття етіотропної, 

патогенетичної та симптоматичної терапії 

(кафедра патологічної фізіології), 

механізм дії та показання до застосування 

фармакологічних засобів, які 

використовуються у хворих в коматозних 

станах (кафедра фармакології). 
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Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

 

Завдання 1. 

Пацієнт 32 років, який сидів на ослоні, раптово втратив свідомість і впав. 

Який патологічний процес, найімовірніше, обумовив швидкий розвиток 

коматозного  стану у хворого? 

A. Гостра екзогенна інтоксикація 

B. Туберкульозний менінгоенцефаліт 

C. Пухлина головного мозку 

D. Ниркова недостатність 

E. Діабетичний кетоацидоз 

Завдання 2. 

У хворого, який був оглянутий лікарем швидкої медичної допомоги 

вдома, виявлена температура тіла 38,5°С. Тривалість захворювання 2-3 години. 

Як можна охарактеризувати таку температуру у хворого? 

A. Лихоманка 

B. Гіпотермія 

C. Гіпертермія  

D. Гіперпірексія 

E. Субфебрилітет  

Завдання 3. 

У хворого при проведенні комп'ютерної томографії голови виявлено 

крововилив у ділянку внутрішньої капсули праворуч. Яке рухове порушення 

може бути виявлене у нього при проведенні неврологічного дослідження? 

A. Правобічний геміпарез 

B. Лівобічний геміпарез 

C. Альтернуючий геміпарез 

D. Верхній парапарез 

E. Нижній парапарез 
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Завдання 4. 

У пацієнта 53 років, якого доставлено до клініки в несвідомому стані, 

припущена діабетична кетоацидотична кома. Який основний патогенетичний 

механізм розвитку діабетичного кетоацидоза у пацієнта? 

A. Прогресуюча гіперкаліємія 

B. Метаболічний алкалоз 

C. Надлишок молочної кислоти 

D. Гіповолемія, активація ліполізу 

E. Дихальна недостатність 

Завдання 5. 

Пацієнтку 20 років, яка страждає на цукровий діабет протягом 4 років, 

доставлено в клініку з порушенням свідомості. Після обстеження виставлено 

діагноз діабетичної кетоацидотичної коми. Яка етіотропна терапія в цьому 

випадку? 

A. Інсулінотерапія 

B. Інфузія 5% розчину глюкози  

C. Інфузія 4% розчину гідрокарбонату натрію 

D. Киснева терапія 

E. Введення великих доз вітамінів  

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. С.      Завдання 3. В.    Завдання 4. D.     

Завдання 5. А. 

Джерела інформації. 

1. Невропатологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Шевага В.М., 

Паєнок А.В. – К.: «Медицина», 2009. – 656 с.  

2. Догляд за хворими: підручник / Ю.П. Гніденко, О.М.Ковальова, В.М. 

Лісовий, О.В. Охапкіна та ін.; за ред. О.М. Ковальової, В.М. Лісового, С.І. 

Шевченка, Т.В. Фролової. – К.: ВСВ «Медицина», 2010.  – 488 с.  



 99 

 

3. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-

IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.  

4. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  

5. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

Додаткова література. 

1. Клінічна діагностика в педіатрії / Майданник В.Г., Бутиліна О.В. -  К.: 

«Дорадо-друк», 2012.- 286 с.  

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Види порушень свідомості, оцінка глибини порушень свідомості. 

2. Принципи ІТ при коматозних станах різного походження. 

3. Патогенез, клініка та ІТ гіпоглікемічної коми. 

4. Патогенез, клініка та ІТ гіперглікемічної коми. 

5. Патогенез, клініка та ІТ гіперосмолярної коми. 

6. Інтенсивна терапія набряку мозку, судомного та гіпертермічного 

синдрому в дорослих і дітей. 

Граф логічної структури теми " Коматозні стани" 

(див. Додаток 17, стор. 105-106 

Джерела інформації. 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

Додаткова література. 

1. Черний В.И., Ельский В.Н., Городник Г.А. и соавт. Острая церебральная 

недостаточность // Донецк.: Издатель Заславский А.Ю., 2012. - 440 с. 
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2. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 

 

Орієнтовна основа дії (ООД). 

Алгоритми ведення хворого у коматозному стані, невідкладного 

зниження інтракраніального тиску. 

(див. Додаток  18, стор. 107-108; 19, стор. 109). 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

Пацієнт на звернення і біль не реагує. Тотальна офтальмоплегія, тонус 

м'язів знижений, сухожильні рефлекси мляві, дихання за типом Чейн-Стоксу. 

Яка глибина коми у цього хворого за класифікацією Боголєпова-Коновалова? 

A. Легкий ступінь (кома I) 

B. Середній ступінь (кома II) 

C. Глибока кома (кома III) 

D. Термінальна кома (кома IV) 

E. – 

Завдання 2 

Пацієнта 30 років, який проживає у власному будинку, протягом двох 

днів турбував кашель, постійний головний біль і слабкість, які прогресивно 

підсилювалися. Ранком родичі не змогли пробудити хворого та викликали 

бригаду ШМД. Після в/в введення 20 мл 40% розчину глюкози і аскорбінової 

кислоти пацієнта доставлено до клініки. Яке захворювання, найімовірніше, 

обумовлює такий поступовий початок коматозного стану? 

A. Вірусний менінгіт 

B. Гіпоглікемічна кома  

C. Епілептична кома 

D. Отруєння чадним газом 

E. Наркотична кома 

Завдання 3. 
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Пацієнт знайдено провідником поїзда у вагоні в несвідомому стані. Для 

надання невідкладної допомоги терміново викликаний лікар медичного пункту 

станції. Що потрібно негайно перевірити у хворого? 

A. Сліди травми на голові 

B. Адекватність дихання 

C. Наявність стороннього запаху у видихуваному повітрі 

D. Наявність картки діабетика або інших медичних документів 

E. Наявність документів, які засвідчують особистість 

Завдання 4. 

Хворий приблизно 60 років знайдений перехожими на вулиці без 

свідомості. При транспортуванні двічі відзначалися напади клоніко-тонічних 

судом. При огляді: на біль не реагує, позитивна ригідність потиличних м'язів, 

зіниці вузькі, фотореакції немає. З рота запах алкоголю. АТ 90/60 мм.рт.ст., 

дихання хрипке, частотою 16 за хвилину, аускультативно маса різнокалібрових 

хрипів. З якого заходу варто починати ведення даного хворого? 

A. Зниження внутрічерепного тиску 

B. Протисудомної терапії 

C. Забезпечення адекватної оксигенації 

D. Детоксикаційної терапії 

E. Антибактеріальної терапії 

Завдання 5. 

Пацієнта 52 років доставлено до клініки з вулиці в несвідомому стані. 

При огляді свідомість на рівні кома 2 ст. З рота чутний запах алкоголю. На 

тім'яній ділянці праворуч виявлена гематома, анізокорія. Яке дослідження 

потрібно провести цьому хворому? 

A. Електроенцефалографію 

B. Комп'ютерну томографію голови 

C. Визначення гематокриту крові 

D. Визначення алкоголю в сечі 

E. Спинномозкову пункцію 
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Завдання 6. 

  Пацієнтку 59 років доставлено до клініки з порушенням свідомості. Зі 

слів родичів, протягом тижня скаржилася на біль у вусі, нерегулярно приймала 

анальгін. При огляді свідомість на рівні глибокого сопору, позитивна ригідність 

потиличних м'язів. Т тіла 37,8°С. Яке дослідження потрібно провести цій хворій 

для уточнення характеру порушення свідомості? 

A. Пункцію верхньощелепних порожнин 

B. Електроенцефалографію 

C. Визначення часу згортання крові 

D. Визначення алкоголю в сечі 

E. Спинномозкову пункцію 

Завдання 7. 

Пацієнтку приблизно 60 років знайдено сусідами у власному будинку в 

несвідомому стані. Зловживає алкоголем. Довгий час страждає на цукровий 

діабет, рівень глюкози крові не контролює. В останнє її бачили 3 доби назад. 

При огляді: кома 2 ст., анізокорія D>S, лівосторонній геміпарез. Глюкоза крові 

12 ммоль/л, ацетон у сечі 1,5 ммоль/л. Яке спостереження є провідним при 

диференціальній діагностиці коматозного стану в цієї пацієнтки? 

A.  Вогнищеве ураження головного мозку 

B. Зловживання алкоголем в анамнезі 

C. Висока концентрація глюкози крові 

D. Можлива тривалість коматозного стану 

E. Наявність ацетонурії 

Завдання 8. 

Пацієнта 13 років, який страждає на цукровий діабет, доставлено до 

клініки без свідомості. Два дні тому після вживання недоброякісної їжі у нього 

з'явилися нудота та блювання. У зв'язку з відмовою від їжі мати скасувала 

ін'єкції інсуліну. Ранком стан хворого різко погіршився: підсилилася спрага, 

виникла сонливість, судоми м'язів кінцівок, втрата свідомості. При дослідженні 
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крові глюкоза 48 ммоль/л. Який показник є провідним при диференціальній 

діагностиці діабетичних ком у цього хворого? 

A. Наявність кетонових тіл  

B. Висока гіперглікемія, відсутність кетонемії 

C. Наявність лактату 

D. Відсутність лактату 

E. Низька осмолярність крові 

Завдання 9. 

Пацієнту 29 років, який перебуває в клініці із приводу епістатусу, 

проводиться протисудомна терапія. За 2 години введено 20 мг сибазону, 6 г 

оксибутирату натрію,  20 мл 25% розчину сульфату магнію. Напади стали 

коротшими та рідшими, але повністю не пройшли. Яка подальша тактика 

ведення хворого щодо попередження порушення вентиляції? 

A. Інгаляція кисню 

B. Інгаляція вуглекислоти 

C. Перевід на штучну вентиляцію легень 

D. Періодичне введення бемегриду 

E. Періодичне введення флюмазенілу 

Завдання 10. 

Пацієнтка 20 років, яка  страждає на цукровий діабет, після погрішності в 

дієті скаржилася на нудоту, блювання та відсутність апетиту, потім стала 

загальмованою. Доставлена до клініки. Об'єктивно: сопор, ЧД 26 за хвилину, 

дихання гучне. Лабораторно: гематокрит 0,5 л/л, глюкоза крові 18 ммоль/л, 

калій 3,1 ммоль/л, ацетон у сечі 15 ммоль/л. Із чого варто починати лікування з 

метою боротьби з кетоацидозом? 

A. Введення 5% глюкози та інсуліну 

B. Введення полійонного розчину та інсуліну- 

C. Введення 4% розчину гідрокарбонату натрію 

D. Введення розчину трисаміну 

E. Лікування гіпокаліємічного синдрому 
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Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. С.      Завдання 2. А.      Завдання 3. В.     Завдання 4. С.    

Завдання 5. В.      Завдання 6. Е.      Завдання 7. А.     Завдання 8. В.    

Завдання 9. С.      Завдання 10. В.          

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають хворих з коматозними станами, встановлюють глибину 

коматозного стану, відпрацьовують методики надання невідкладної допомоги 

хворим з набряком головного мозку, судомним і гіпертермічним синдромом, у 

тому числі в дітей. Потім студенти складають план обстеження хворих, 

аналізують історії хвороб з оцінкою лабораторних і додаткових методів 

обстеження, проводять диференціальну діагностику та встановлюють 

попередній діагноз причини коматозного стану. Після цього студенти 

складають план лікувальних заходів у хворих на гіпоглікемічну, 

гіперглікемічну, гіперосмолярну, печінкову, уремічну коми. При відсутності 

тематичних хворих вирішують ситуаційні завдання. Хід курації та відповіді 

студентів контролюються викладачем. 

У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду, допущені ними помилки. Після цього студенти проходять 

тестовий контроль. Наприкінці підводяться підсумки роботи, і студенти 

одержують оцінки своєї роботи на занятті. 

 



  

Додаток 17. 

Граф логічної структури теми " Коматозні стани" 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коми 

Провідний синдром – втрата свідомості 

Клінічна діагностика 

Шкала ком Глазго 

Інші синдроми церебральної недостатності – порушення  

Рухів    Чутливості Вегетативні 

Шкала Глазго-Пітсбург Класифікація ком чотириступенева (Боголєпова) 

Невідкладна недиференційована допомога 

Корекція 
центральної 
гемодинаміки 

Купірування 
судом і 
психомоторного 
збудження 

Забезпечення 
адекватної  
вентиляції 

Диференційна діагностика причин коми за типом ураження ЦНС 

Невідкладна 
корекція 
гіпертермії 

Показання до емпіричної 
медикаментозної терапії 

Глюкоза Налоксон Тіамін 

Методи діагностики причин коми Класифікація причин коми 

1
0
5

 



  

Продовження додатка 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порушення метаболізму 

(ендотоксикоз, електролітні 

порушення) 
   Енцефаліт 

Екзотоксикоз (отруєння) 

Травми 

Вогнищеві 
ураження ЦНС 

Дифузні ураження ЦНС 

Пухлина 

Інфаркт 

Порушення живлення мозку 
(запалення оболонок, 
внутрішньочерепна дистензія) 

Класифікація причин коми Методи діагностики причин коми 

Головні Додаткові 

Анамнез 

Повне 
фізикальне 
обстеження 

Неврологічне 
дослідження 

Лабораторне дослідження 
крові та сечі  

Комп'ютерна томографія 
(рентгенівська, 
ультразвукова, магнітно-
ядерна) 

Люмбальна пункція (за 
показаннями) 

Токсикологічне 
обстеження 

Забезпечення життєдіяльності хворого у комі 
Моніторинг 
вітальних 
функцій 

Харчування 
(зондове, 
парен-
теральне) 

Гігієна 

Підтримка 
адекватної 
природної  
детоксикації 

Переліжів 

Профілактика 

Гіпостатич-
ної 
пневмонії 

Бронхообтурацій-
ного синдрому 

Попередній діагноз причини коми 

Результати 
емпіричної 
медикаментозної 
терапії 

Невідкладна 
метаболічна, 
замісна терапія 

Невідкладна 
консультація 
лікаря 
відповідної 
спеціальності 

1
0
6
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Додаток 18 

Алгоритм ведення хворого у коматозному стані 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кому діагностовано 

Дихальні шляхи вільні Обструкція дихальних шляхів 

Усунути обструкцію 

Вентиляція задовільна 

Вентиляція незадовільна 

Ендотрахеальна інтубація, ШВЛ 

Гемодинаміка незадовільна Гемодинаміка задовільна 

Рідина внутрішньовенно, 
Дофамін, починаючи з 3 мкг/кг/хв 

Ґлюкоза 40% 50 мл, в/в 

Тіамін 100 мг, в/в 

Налоксон 0,4 мг, в/в 

Фізикальне дослідження 

Реакція зіниць на світло відсутня, 
рефлекси асиметричні або є ознаки 
травми голови 

Реакція зіниць на світло збережена, 
рефлекси симетричні, ознак травми 
голови немає 

Можливе дифузне ураження Можливе вогнищеве ураження 

Люмбальна 
пункція (за 
відсутності 
протипоказань) 

Консультація нейрохірурга, 

комп'ютерна томографія 

голови 

Вентиляція задовільна 
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Продовження додатка 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма Каламутний, лейкоцитарний 

плеоцитоз 
Геморагічний 

Можливі  

метаболічні 

причини 

Посів на живильні 

середовища та 

визначення чутливості 

до антибіотиків 

Комп'ютерна 

томографія голови 

Корекція  Антибіотики внутрішньовенно 

Оцінка тиску ліквору 

ВЧТ  > 20 мм рт.ст. ВЧТ < 20 мм рт.ст. 

Підняти головний кінець ліжка 

під кутом 30 

Седація діазепамом або натрію 

оксибутиратом в/в 

ШВЛ в режимі гіпервентиляції 

(РаСО2 близько 32 мм рт.ст.) 

Гіперосмотичні препарати – 

маніт 0,5 г/кг 

Діуретики – фуросемід 20 мг 

Краніо-церебральна гіпотермія 

Краніо-церебральна 
гіпотермія 

Підтримуюча терапія 

Оцінка 
ліквору 

Оцінка ліквору 



 109 

Додаток 19 

Невідкладне зниження інтракраніального тиску 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностовано вклинення 

Забезпечити прохідність 
дихальних шляхів 

Оцінити венне повертання 
до серця 

Нормальне, 

субнормальне 

Низьке Встановити 
причину 

Гіповолемія Обструктивно-
констриктивні 
порушення 

Усунути 

Препарати 
гідроксиетил-
крохмалів крапельно 
внутрішньовенно  

Венне повертання скориговане 

1. Штучна вентиляція 
легень в режимі 
гіпервентиляції 
(РаСО2 32 мм рт.ст.) 

Катетеризувати сечовий міхур 

2. Фуросемід 40-80 мг в/в 

Отримано об'ємну  
швидкість сечовиділення 

Менш за  
2,5 мл/хв 

Більш за  
2,5 мл/хв 

Оцінити наявність 
внутрішньочерепних крововиливів 

Наявні  Відсутні  

Хірургічна декомпресія Оцінити осмолярність 
сироватки крові 

Більш за 315 мосм/л Менш за 315 мосм/л 

4. Метілпреднізолон 
125-250 мг в/в за 5-10 
хвилин 

3. Манітол 1-1,5 г сухої речовини на кг 
маси тіла (у 15% розчині) зі швидкістю 
80-100 крапель за хвилину 

Отриманий ефект Поступове скасування заходів 
зниження інтракраніального тиску 
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ГОСТРА ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ 

Актуальність теми.  

Гостра дихальна недостатність (ГДН) - стан, при якому порушується 

процес газообміну між організмом людини та навколишнім середовищем. Усі 

процеси дихання включають наступні етапи: вентиляція, легеневий газообмін, 

транспорт газів кров'ю, тканинне, перші два етапи умовно поєднують поняттям 

зовнішнього дихання. Кожний із цих етапів може порушитися і викликати 

зміни газового складу крові та дихальну недостатність. Більша частина 

порушень зовнішнього дихання є важкими та швидко прогресуючими станами, 

які приводять до летального результату. Крім того, один вид дихальної 

недостатності може викликати інші, більш важкі. Дихальна недостатність часто 

супроводжує порушення функції інших систем організму. Оцінка та корекція 

функції дихання є одним з найголовніших заходів при всіх невідкладних 

станах. Вивчення цієї теми необхідно лікарю для своєчасної діагностики, 

забезпечення невідкладної допомоги та проведення заходів інтенсивної терапії. 

 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати гостру дихальну недостатність, 

надавати невідкладну допомогу і визначати тактику ведення хворих на гостру 

дихальну недостатність. 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Зібрати скарги, анамнез, 

провести об'єктивне обстеження 

пацієнтів і розпізнати в них 

синдром гострої дихальної 

недостатності. 

1. Інтерпретувати анамнез, дані 

об'єктивного дослідження у хворих з 

патологією системи дихання (кафедра  

пропедевтики внутрішньої медицини). 



 

 

 

111 

2. Визначити ступінь дихальної 

недостатності та надати 

невідкладну допомогу. 

2. Аналізувати причинно-наслідкові 

зв'язки у розвитку патологічних 

процесів при гострій дихальній 

недостатності (кафедра патологічної 

фізіології). 

3. Виділити провідний механізм 

гострої дихальної недостатності. 

3. Інтерпретувати порушення обміну та 

транспорту газів (кафедра патологічної 

фізіології). 

4. Скласти план обстеження, 

інтерпретувати отримані 

результати у пацієнтів з гострою 

дихальною недостатністю. 

4. Інтерпретувати результати клініко-

біохімічних лабораторних досліджень, 

інструментальних досліджень дихальної 

системи (кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини). 

5. Встановити попередній діагноз і 

визначити тактику ведення 

пацієнтів з гострою дихальною 

недостатністю, у тому числі дітей. 

5. Інтерпретувати поняття етіотропної, 

патогенетичної та симптоматичної 

терапії (кафедра патологічної фізіології), 

механізм дії та показання до 

застосування фармакологічних засобів, 

які використовуються у хворих при 

захворюваннях дихальної системи 

(кафедра фармакології). 

 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

До прийомного відділення доставлено хворого 30 років, якого знайдено 

сусідами без свідомості. При огляді шкірні покриви бліді, легкий акроціаноз, 

дихання самостійне, ритмічне, ЧД 20 за хвилину. Який показник може 

підтвердити нормальну функцію зовнішнього дихання у цього хворого? 
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A. Артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст. 

B. Пульс 90 уд. за хвилину 

C. Дихальний об'єм 7 мл/кг маси тіла 

D. РаО2 90 мм рт.ст. 

E. РаСО2 35 мм рт.ст. 

Завдання 2. 

У хворого 45 років, якого витягнули з автомобіля, розбитого в аварії, 

спостерігається тільки рух черевної стінки, грудна стінка практично нерухлива, 

при форсуванні вдиху та кашлі в момент підйому черевної стінки грудна стінка 

опускається. На якому рівні травмований спинний мозок пацієнта? 

A. CI-CII 

B. CIV-CV 

C. CVII-ThI 

D. ThV-ThVII 

E. ThXII-LI 

Завдання 3. 

Пацієнту із хронічним обструктивним бронхітом пилової етіології 

призначено двогодинна оксигенотерапія, при проведенні якої в нього розвилися 

загальмованість і неадекватність. Яка основна причина таких проявів?  

A. Вазоконстрикція судин мозку 

B. Гіперкапнія 

C. Гіпоксія мозку 

D. Токсичність кисню 

E. Бронхообтурація  

Завдання 4. 

У пацієнта 30 років, який хворіє на правобічну нижньодольову 

пневмонію ЧД 32 за хвилину, хвилинний об'єм дихання в 1,5 рази перевищує 

нормальний для його статі, віку і площі поверхні тіла. Яку кількісну зміну 

хвилинної альвеолярної вентиляції (ХАВ) можна припустити в цього пацієнта? 
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A. ХАВ у межах норми, ближче до верхньої границі 

B. ХАВ у межах норми, ближче до нижньої границі 

C. ХАВ підвищена 

D. ХАВ знижена  

E. ХАВ оцінити неможливо 

Завдання 5. 

У хворій 27 років, яка страждає на бронхіальну астму, напади ядухи 

розвиваються двічі на тиждень. Яка група препаратів потрібна для купірування 

нападів у цієї хворої? 

A. -адреноміметики 

B. -адреноблокатори 

C. М-холіноблокатори 

D. Метилксантини 

E. Міотропні спазмолітики 

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. С.      Завдання 2. В.      Завдання 3. В.    Завдання 4.D.     

Завдання 5. А. 

Джерела інформації. 

1. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-

IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.  

2. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  

3. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

4. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

Додаткова література. 
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1. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  

2. Невропатологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Шевага В.М., 

Паєнок А.В. – К.: «Медицина», 2009. – 656 с.  

 

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Етіологія, патогенез і класифікація гострої дихальної недостатності.  

2. Гіпоксія, її види, клінічні, лабораторні ознаки, дані додаткових методів 

дослідження.  

3. Гіперкапнія, її клінічні, лабораторні ознаки.  

4. Засоби та методи забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів 

(прості маневри та штучні дихальні шляхи). 

5. Засоби та методи поліпшення дренажної функції легенів. 

6. Оксигенотерапія: методи, показання, оцінка ефективності. 

7. Метод самостійного дихання під постійним позитивним тиском: 

показання, протипоказання, ускладнення. 

8. Метод штучної вентиляції легенів: показання, ускладнення. 

9. Місце гіпербаричної оксигенації в лікуванні порушень газообміну. 

10. Особливості інтенсивної терапії у дітей з гострою дихальною 

недостатністю. 

 

Граф логічної структури теми " Гостра дихальна недостатність" 

(див. Додаток 20, стор.121-122). 

Джерела інформації. 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 
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2. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие для мед. ВУУ III-IV ур. 

аккред. / Под ред. Ф.С.Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 608 с.  

 

Додаткова література. 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 

 

Орієнтовна основа дії (ООД). 

Алгоритми визначення ступеня тяжкості ГДН, відновлення 

прохідності дихальних шляхів, визначення типу ГДН. 

(див. Додаток 21,22,23, стор.123, 124, 125). 

 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

У пацієнта 40 років, якого доставлено бригадою ШМД із палаючої оселі, 

при огляді виявлені психомоторне збудження, сплутана свідомість, тахіпное, 

ціаноз. Для якого синдрому характерні ці прояви? 

A. Гострої дихальної недостатності 

B. Гострої серцево-судинної недостатності 

C. Гострої ниркової недостатності 

D. Гострої печінкової недостатності 

E. Гострого живота 

 

Завдання 2. 

У хворого на великий трансмуральний інфаркт міокарду наявний значний 

ціаноз кистей рук, стоп і гомілок, ЧСС 110 уд. за хвилину, АТ 80/40 мм.рт.ст., 

темп діурезу різко знижений. Концентрація гемоглобіну нормальна. Відсоток 

насичення гемоглобіну киснем в артеріальній крові знижений помірно, у венній 

- знижений значно. Для якого стану характерна така клінічна симптоматика?  
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A. Гіпоксичної гіпоксії 

B. Циркуляторної гіпоксії 

C. Ренальної олігурії 

D. Гемічної гіпоксії 

E. Цитотоксичної гіпоксії 

Завдання 3. 

У хворого 23 років через тиждень після початку лікування 

бронхопневмонії ЧД зросла з 20 до 24 за хвилину, ЧСС збільшилася з 90 до 104 

уд. за хвилину, АТ підвищився з 110/80 мм рт.ст. до 130/90 мм рт.ст. Який 

ступінь дихальної недостатності у хворого? 

A. 0 (відсутня) 

B. 1 (легка) 

C. 2 (середньої тяжкості)  

D. 3 (тяжка) 

E. 4 (вкрай тяжка)  

Завдання 4. 

Пацієнт 22 років з попереднім діагнозом двобічна позалікарняна 

пневмонія доставлений до терапевтичного відділення. У свідомості, трохи 

негативний, при наполегливому розпиті скаржиться на недостачу повітря. При 

огляді: ціаноз губ, акроціаноз. Дихання ритмічне, ЧД 35 за хвилину, АТ 140/90 

мм рт.ст., пульс ритмічний, 100 уд. за хвилину, SpО2 93 %. Який ступінь 

дихальної недостатності у хворого? 

A. 0 (відсутня) 

B. 1 (легка) 

C. 2 (середньої тяжкості) 

D. 3 (тяжка) 

E. 4 (вкрай тяжка) 

Завдання 5. 
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Хворого доставлено до приймального відділення зі скаргами на почуття 

недостачі повітря. Неспокійний, шкірні покриви вологі, обличчя гіперемоване. 

ЧД 32 за хвилину, задишка змішаного типу, дистанційні хрипи на вдиху, 

стридор. АТ 140/90 мм рт.ст., пульс 104 уд. за хвилину. Який провідний 

механізм гострої дихальної недостатності у цього хворого? 

A. Центральний 

B. Нервово-м'язовий 

C. Торако-абдомінальний 

D. Верхній обструктивно-констриктивный 

E. Нижній обструктивно-констриктивный 

Завдання 6. 

Пацієнт, який страждає на задишку, протягом 2 останніх годин став 

млявим, байдужним, значно збільшилась вологість шкіри, ціаноз губ, з'явилася 

гіперемія обличчя. Лікар розцінив цей стан як гіперкапнію. Який механізм 

розвитку такого порушення газообміну найімовірніший? 

A. Порушення альвеолярної дифузії 

B. Порушення альвеолярної перфузії 

C. Гіповентиляція 

D. Гіпервентиляція 

E. Порушення гемодинаміки великого кола кровообігу 

Завдання 7. 

Хворий 19 років без хронічної супутньої патології переносить гостру 

пневмонію. Дотримується ліжкового режиму, у спокої ціанозу немає, ЧД 20 за 

хвилину, АТ 110/90 мм рт.ст., пульс 100 уд. за хвилину. При обстеженні: 

гематокрит 0,46 л/л, ЖЕЛ 40 мл/кг маси тіла, РаСО2 40 мм рт.ст. На 

рентгенограмі органів грудної клітки - інфільтрація легеневої тканини в нижніх 

відділах правої легені. Дані якого методу дослідження вказали на наявність 

дихальної недостатності у цього пацієнта? 

A. Об'єктивного огляду 

B. Загального аналізу крові  
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C. Спірометрії 

D. Рентгенографії органів грудної клітки 

E. Газового складу крові 

Завдання 8. 

Пацієнтка, яка страждає на дисменорею, скаржиться на задишку при 

фізичному навантаженні. На висоті нападу задишки відсоток гемоглобіну, який 

насичено киснем, в артеріальній крові нормальний, у венозній - трохи 

знижений. Кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка та фракція викиду 

лівого шлуночка нормальні. Які ще показники варто вивчити, щоб підтвердити 

або спростувати гемічну гіпоксію у пацієнтки? 

A. Концентрацію гемоглобіну та частоту серцевих скорочень 

B. Артеріальний тиск і концентрацію гемоглобіну 

C. Частоту серцевих скорочень і середній зміст гемоглобіну в 

еритроциті 

D. Середній зміст гемоглобіну в еритроциті та рН артеріальної крові 

E. рН артеріальної крові та хвилинний об'єм дихання 

Завдання 9. 

У хворого на правобічну субтотальну пневмонією виражений ціаноз губ і 

акроціаноз, підвищені артеріальний тиск і частота серцевих скорочень. Хворий 

загальмований, періодично негативно ставиться до лікувальних маніпуляцій. 

ЧД 36 за хвилину. Який захід щодо корекції гострої дихальної недостатності 

необхідний цьому хворому? 

A. Інгаляція киснево-повітряної суміші 

B. Канюлювання дихальних шляхів 

C. Штучна вентиляція легенів повітрям 

D. Штучна вентиляція легенів киснево-повітряною сумішшю 

E. Гіпербарична оксигенація 

Завдання 10. 
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Хвору на гнійний отит зрання із зусиллям розбудили, біля 16 годин її 

знайшли без свідомості, в положенні із закинутою головою, на подушці - сліди 

блювотних мас. Обличчя гіперемоване, ціаноз губ. Дихання самостійне 

неритмічне, групи дихальних рухів чергуються з паузами різної тривалості. АТ 

130/100 мм рт.ст., пульс 88 уд. за хвилину. Який найбільш патогенетично 

вірний спосіб підтримки дихання у пацієнтки? 

A. Трахеостомія 

B. Інгаляція кисню через лицьову маску 

C. Самостійне дихання під постійним позитивним тиском 

D. Гіпербарична оксигенація 

E. Штучна вентиляція легень 

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. В.      Завдання 3. С.     Завдання 4. С.    

Завдання 5. D.      Завдання 6. С.      Завдання 7. С.     Завдання 8. А.    

Завдання 9. D.      Завдання 10. Е.          

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають пацієнтів з гострою дихальною недостатністю, виділяють її 

провідний механізм, відпрацьовують методики надання невідкладної допомоги 

хворим на гостру дихальну недостатність. Формують навички по визначенню 

ступеня та виду дихальної недостатності, проведенню оксигенотерапії та 

штучної вентиляції легенів мішком Амбу і за допомогою S-подібного 

повітроводу Сафара. Складають план обстеження хворих, аналізують історії 

хвороб з оцінкою лабораторних і додаткових методів обстеження, проводять 

диференціальну діагностику, встановлюють попередній діагноз, визначають 

план лікувальних заходів хворих на гостру дихальну недостатність, у тому разі 
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дітей. При відсутності тематичних хворих вирішують ситуаційні завдання. Хід 

курації і відповіді студентів контролюються викладачем. 

У навчальній кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють 

результати огляду, допущені ними помилки. Після цього студенти проходять 

тестовий контроль. Наприкінці підводяться підсумки роботи, і студенти 

одержують оцінки своєї роботи на занятті.  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Додаток 20. 

Граф логічної структури теми "Гостра дихальна недостатність" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика 

Ступінь тяжкості ГДН 

I ступінь - 
легка 

II ступінь – 
середня  

III ступінь – 
тяжка 

Гостра дихальна недостатність 

Фізикальне  обстеження 

Колір і вологість шкірних покривів 

Стан свідомості 

Частота, глибина дихання і 
структура дихального циклу 
(співвідношення вдиху, видиху, 
паузи) 

Частота, ритмічність пульсу, рівень 
артеріального тиску 

Лабораторні та інструментальні 
методи дослідження  

Гази крові: 

гіпоксія, 

гіперкапнія 

Рентгенографія 
органів грудної 
клітки 

Спірометрія або 
спірографія по 
можливості 
 

IV ступінь –  
вкрай тяжка 

Показання до невідкладної 
допомоги 
 

Забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів 

(прийом Сафара, встановлення повітроводів, 

трахеостомія, конікотомія) 

оксигенотерапія 

 штучна вентиляція легень мішком Амбу або за 

допомогою апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) 

 

1
2
1

 



 

 

 

Продовження додатка 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідний механізм ГДН 

Патологія 

транспортувальних 

систем: центральної 

та органної 

гемодинаміки, 

кількості, якості та 

умов роботи 

переносників кисню. 

Патологія 

тканинного дихання 

Гостра недостатність зовнішнього дихання 

Вентиляційна ГДН 

Центрогенна  

Нервово-м'язова   

Торако-абдомінальна 

Паренхіматозна ГДН  

Верхня обструктивно-констриктивна 

Нижня обструктивно-констриктивна 

Рестриктивна  

Дифузійна 

ГДН внаслідок порушення співвідношення 
вентиляція - перфузія 

Відновлення анатомічних співвідношень грудної 
клітки та грудної порожнини 
 

Протезування зовнішнього дихання: ШВЛ та 
екстракорпоральний газообмін 
 

Інтенсивна терапія гострої дихательної недостатності 

Штучна вентиляція легень, спонтанне 

дихання під постійно позитивним тиском 

(СДППТ):  показання, протипоказання, 

можливі ускладнення 

Особливості 

у дітей 

Терапія ГДН іншого походження 

Покращення гемодинаміки великого і малого кіл 
кровообігу 

Корекція кисневотранспортувальних і реологічних 
властивостей крові 

Профілактика і лікування внутрішньосудинного 
тромбоутворення 

1
2
2

 



 

 

 

Додаток 21 

Визначення ступеня тяжкості гострої дихальної недостатності 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідомість 

Ясна Сплутана або відсутня 

Скарги на утруднене дихання, 
відчуття нестачі повітря 

Під час фізичного або 
психічного 
навантаження  

У спокої 

Об'єктивно: порушення ритму дихання, ціаноз губ 

1 ступінь 

Артеріальна гіпертензія 
і/або тахікардія, 
акроціаноз 

Немає 

Наявна 

2 ступінь 

Сопор, кома, 

мимовільне 

сечовипускання 

Реакція гемодинаміки 

Артеріальна гіпотензія, 
браді- або тахікардія, 
поширений ціаноз 
шкіри 

Стан  ЦНС 

4 ступінь – негайна 
ШВЛ! 

Прогресуюче 
збудження або  
загальмованість 

3 ступінь – розглянути 
питання про ШВЛ 

1
2
3
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Додаток 22. 

Алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінити рівень свідомості та стан дихання  

Свідомість ясна або сплутана Свідомість відсутня 

Дихання не порушене 

Правильно – 

інтубація трахеї та 

введення зонда у 

шлунок 

Тимчасово 

припустимо введення 

повітровода крізь рот  

Дихання порушене 

Розгинання голови 

Відкривання рота 

Виведення нижньої 

щелепи 

(потрійний прийом) 

Дихання не порушене 

Оцінити оксигенацію 

- фізикальне 

обстеження 

- інструментальне 

обстеження 

Кисень 

Нормальне дихання відновлене 

 Оцінити оксигенацію 

- фізикальне 

обстеження 

- інструментальне 

обстеження 

Підтримка прохідності 

дихальних шляхів: 

(за показаннями 

інтубація трахеї та  

введення зонда до  

шлунку) 

Дихання порушене 

Свідомість збережена 
або сплутана  

Вдруге більш ретельно 

виконати «потрійний прийом» 

Дихання 
порушене 

Штучна вентиляція 
легень 

Можлива 

неповна 

обструкція 

дихальних 

шляхів. 

Знайти і 

ліквідувати 

обструкцію 

Дихання 
відсутнє 

Успішна Не 
успішна 

Можлива 

повна 

обструкція 

дихальних 

шляхів. 

Знайти і 

ліквідувати 

обструкцію 

 

Інтубація трахеї та 

введення зонду до 

шлунку. Тимчасово 

припустимо 

введення 

повітровода крізь 

рот 

Свідомість 
відсутня 
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Додаток 23. 

Алгоритм діагностики типу гострої дихальної недостатності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задишка 

Інспіраторна Експіраторна  

Шкіра 
багрово-
ціанотична, 
волога 

Шкіра бліда 

Суха  Волога  

Шкіра  
бліда 

Шкіра 
ціанотична 

ЧД 
< N 

ЧД 
 N 

ЧД 
 N 

ЧД 
< N 

ЧД 
< N 

ЧД 
 N 

ЧД 
 N 

ЧД 
< N 

Свідо-
мості 
немає  

Свідомі
сть є 

Нижня 
обструктивно-
констриктивна 
ГДН 

Зупинити диференційну діагностику, почати підтримку дихання 

Торако-
абдомінанальна ГДН 

Розлади 
гемоди-
наміки, 
ОЦК, 
його 
компо-
нентів, 
тканин-
ного 
дихання 

Уточнення 
провідної 
причини: 
спазму,  
набряку, 

обтурації за 
даними 

аускультації 

Усі  варианти декомпенсації ГДН, в тому разі 
центрогеної, нервово-м'язової 

Можливі варіанти центрогеної та 
нервово-м'язової ГДН 

Скар-
ги на 
«пере-
шкоду 
у 
горлі» 

Скарги 

на «тяж-

кість у 

грудях» 

Нервово-м'язова 
ГДН 

Верхня обструк-
тивно-констрик-
тивна ГДН 

Послаб-
лене 
дихан-
ня, «ні-
мі» 
зони  

Жорст-
ке 
дихан-
ня, 
багато 
хрипів 

Переважно 
рестриктив-
на ГДН 

Переважно дифузійна ГДН або 
внаслідок порушення співвідношення 
вентиляція/перфузія 

Додаткові дані (ознаки 

травми грудної клітки, 

збільшення 

внутрішньочеревного 

тиску, пневмоторакс, 

біль) 

Немає Є 
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ЗАХВОРЮВАННЯ ТА УРАЖЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Актуальність теми.  

Захворювання та ураження системи дихання - найбільша група причин 

гострої дихальної недостатності. Їх досить просто діагностувати, оскільки в 

більшості випадків є дуже характерний анамнез і дані фізикального 

дослідження. При цьому перелік необхідних додаткових методів дослідження 

невеликий: він обмежений спірометрією і променевими методами діагностики. 

В той же час, ці захворювання можуть бути вкрай динамічними, коли на вибір 

тактики є час, вимірюваний хвилинами, у кращому випадку - десятками хвилин. 

Запізнення або помилка в лікувальній тактиці веде до швидкого прогресу 

порушень газообміну і загибелі хворих. Тому лікар повинен уміти своєчасно 

діагностувати захворювання та ураження дихальної системи, розпізнавати 

розвиток гострої дихальної недостатності, вибрати правильну тактику надання 

невідкладної допомоги і інтенсивної терапії. 

 

Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати гостру дихальну недостатність у 

хворих в післяопераційному періоді, при астматичному статусі, набряку 

легенів, утопленні, тромбоемболії легеневої артерії, аспіраційному синдромі, 

респіраторному дистрес-синдромі дорослих і новонароджених, надавати 

невідкладну допомогу і визначати тактику інтенсивної терапії. 
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Конкретні цілі Вихідний рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Зібрати анамнез, провести 

об'єктивне обстеження і виявити 

гостру дихальну недостатність у 

хворих в післяопераційному періоді, 

при астматичному статусі, набряку 

легенів, утопленні, тромбоемболії 

легеневої артерії, аспіраційному 

синдромі, респіраторному дистрес-

синдромі дорослих і 

новонароджених. 

1. Інтерпретувати анамнез, дані 

об'єктивного дослідження у хворих з 

патологією системи дихання (кафедра  

пропедевтики внутрішньої 

медицини). 

2. Надати невідкладну допомогу 

хворим з деякими патологічними 

станами дихальної системи: в  

післяопераційному періоді, при 

астматичному статусі, набряку 

легенів, утопленні, тромбоемболії 

легеневої артерії, аспіраційному 

синдромі, респіраторному дистрес-

синдромі дорослих і 

новонароджених. 

2. Надавати екстрену допомогу при 

невідкладних станах в клініці 

внутрішніх хвороб (кафедри 

факультетської терапії, 

факультетської хірургії), при 

пневмопатії новонароджених 

(кафедра факультетської педіатрії). 
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3. Скласти план обстеження, 

інтерпретувати його результати у 

пацієнтів в післяопераційному 

періоді, при астматичному статусі, 

набряку легенів, утопленні, 

тромбоемболії легеневої артерії, 

аспіраційному синдромі, 

респіраторному дистрес-синдромі 

дорослих і новонароджених.  

3. Інтерпретувати результати клініко-

біохімічних лабораторних 

досліджень, інструментальних 

досліджень дихальної системи у 

дорослих і дітей (кафедри 

пропедевтичної педіатрії, 

пропедевтики внутрішньої 

медицини). 

4. Визначити тактику інтенсивної 

терапії гострої дихальної 

недостатності у пацієнтів в 

післяопераційному періоді, при 

астматичному статусі, набряку 

легенів, утопленні, тромбоемболії 

легеневої артерії, аспіраційному 

синдромі, респіраторному дистрес-

синдромі дорослих і 

новонароджених. 

 

4. Інтерпретувати механізм дії і 

показання до застосування 

фармакологічних засобів, які 

використовуються у хворих на 

ураження дихальної системи (кафедра 

фармакології), загальні принципи 

лікування, реабілітації і профілактики 

бронхіальної астми, пневмонії, 

тромбоемболії легеневої артерії, 

серцевої недостатності (кафедра 

факультетської терапії). 

 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

До приймального відділення доставлено хворого 30 років, якого було 

знайдено сусідами без свідомості. При огляді лікар визначив у нього дихання за 

типом Чейна-Стоксу. Яка правильна характеристика цього ритму дихання у 

хворого? 

A. Короткий вдих і тривалий видих 

B. Тривалий вдих і короткий видих 



 129 

 

C. Однакові за амплітудою дихальні рухи випадково чергуються з 

періодами апное 

D. Амплітуда дихальних рухів спочатку зростає, потім згасає аж до 

апноє 

E. Дихальні рухи різної амплитуди чергуються без системи 

Завдання 2. 

На іспиті у студентки, яка страждає на бронхіальну астму, розвинувся 

напад задухи. У свідомості, адекватна, ціанозу немає. Що треба виконати цій 

пацієнтці?  

A. Забезпечити приплив свіжого повітря 

B. Внутрішньовенне введення симпатоміметика  

C. Дозовану інгаляцію симпатоміметика 

D. Інгаляцію кортикостероїдів 

E. Внутрішньовенне введення кортикостероїдів 

Завдання 3. 

Пацієнту 24 років без соматичної патології з метою вивчення хвилинного 

об'єму дихання призначена і виконана спірометрія. Яке нормальне значення 

хвилинного об'єму дихання у цього пацієнта? 

A. 2-4 л/хв 

B. 7-10 л/хв 

C. 8-12 л/хв 

D. 10-14 л/хв 

E. 14-16 л/хв 

Завдання 4. 

Пацієнтці 30 років з метою купірування нападів бронхіальної астми 

призначено селективний β2-адреноміметик. Який з перерахованих нижче 

препаратів відноситься до цієї групи? 

A. Фенотерол 

B. Адреналін 

C. Ізопреналін 
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D. Атропін 

E. Ефедрин 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. D.      Завдання 2. С.      Завдання 3. В.    Завдання 4. А.   

 

Джерела інформації. 
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4. Педиатрия: Учебник для ВМУУ IV ур. аккред / Под ред. О.В.Тяжка. – 

Винница: Нова книга, 2010. – 1096 с.  

Додаткова література. 

1. Клінічна діагностика в педіатрії / Майданник В.Г., Бутиліна О.В. -  К.: 

«Дорадо-друк», 2012.- 286 с.  

2. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  

 

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Чинники ризику, патогенез, клініка, інтенсивна терапія гострої 

дихальної недостатності в післяопераційному періоді. 

2. Чинники ризику, патогенез, клініка, інтенсивна терапія астматичного 

статусу. 
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3. Чинники ризику, патогенез, клініка, інтенсивна терапія 

гідродинамічного (кардіогенного) і мембраногенного (некардіогенного) 

набряку легенів. 

4. Патогенез, види (класифікація) утоплення за типом контакту з рідиною 

і властивостями рідини, інтенсивна терапія при різних видах 

утоплення. 

5. Чинники ризику, патогенез, класифікація, інтенсивна терапія 

тромбоемболії легеневої артерії та її гілок. 

6. Чинники ризику, класифікація аспірації за типом агента, патогенез 

порушень дихання при різних видах аспірації, інтенсивна терапія 

аспіраційного синдрому. 

7. Чинники ризику, патогенез порушень дихання, інтенсивна терапія при 

респіраторному дистрес-синдромі дорослих і новонароджених. 

 

Граф логічної структури теми " Захворювання та ураження 

дихальної системи" 

(див. Додаток 24, стор.137). 

 

Джерела інформації. 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие для мед. ВУУ III-IV ур. 

аккред. / Под ред. Ф.С.Глумчера. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 608 с.  

 

Додаткова література. 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 
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Орієнтовна основа дії (ООД). 

 

Алгоритми діагностики, надання невідкладної допомоги та 

інтенсивної терапії ГДН в післяопераційному періоді, при астматичному 

статусі, набряку легенів, утопленні, тромбоемболії легеневої артерії, 

аспіраційному синдромі, респіраторному дистрес-синдромі дорослих і 

новонароджених. 

(див. Додатки 25-42, стор 138-147.) 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

Пацієнта 60 років доставлено до клініки бригадою ШМД з діагнозом 

"синкопальне утоплення". На підставі якої клінічної ознаки, виявленої у 

хворого, виставлений такий діагноз? 

A. Блідість, відсутність піни з рота 

B. Ціанотичні шкірні покриви, рожева піна з рота 

C. Ціанотичні шкірні покриви, біла пухнаста піна з рота 

D. Раптова зупинка дихання 

E. Стійкий набряк легенів, який не піддається лікуванню  

Завдання 2. 

Хворій 52 років планово виконано холецистектомію. У хворої глибокий 

лівобічний геміпарез після перенесеного гострого порушення мозкового 

кровообігу. Післяопераційне знеболення - парекоксиб. На 5 добу 

післяопераційного періоду свідомість ясна, температура тіла 37,5°С, ЧД 26 за 

хвилину, аускультативно дихання жорстке, хрипів немає. АТ 130/90 мм рт.ст., 

пульс 92 уд. за хвилину. Живіт не роздутий, м'який, перистальтика активна. На 

оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки - ділянка інфільтрації в нижній 

долі правої легені. З чим найймовірніше пов'язаний розвиток  гострої дихальної 

недостатності у цієї хворої? 

A. Гіпостатичні явища в легенях 

B. Бронхообструктивний синдром 
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C. Гіпервентиляція внаслідок болю 

D. Високий внутрішньочеревний тиск 

E. Аспіраційний синдром 

Завдання 3. 

Під час вживання іжі в їдальні санаторію у пацієнта несподівано з'явився 

нападоподібний кашель, інспіраторна задишка, запаморочення, він посинів, 

впав із стільця. Черговий лікар запідозрив стороннє тіло гортані і гострий 

стеноз у стадії асфіксії. Лікар пальпаторно визначив щитоподібний та 

перстнюватий хрящі і між ними ножем одномоментно розітнув м'які тканини 

шиї поперечним розрізом.  Як називається операція, яку виконав черговий 

лікар?  

A. Фарінготомія 

B. Верхня трахеотомія 

C. Крикотомія 

D. Конікотомія 

E. Середня трахеотомія 

Завдання 4. 

Хвора 26 років скаржиться на слабкість, біль за грудиною, задишку. 

Хворіє на інфекційний ендокардит з аортальною недостатністю 2,5 місяця. 

Об'єктивно: лежить з високим узголів'ям, ціаноз губ, кінцівки бліді, холодні, ЧД 

28 за хвилину, аускультативно в нижніх відділах легенів множинні незвучні 

вологі хрипи. АТ 80/0 мм рт.ст., пульс 102 уд. за хвилину. Хворій розпочато 

проведення неінвазивної ШВЛ киснево-повітряною сумішшю з FiO2 0,4. Що 

треба ввести хворій негайно після забезпечення  венозного доступу? 

A. Дексаметазон 

B. Фуросемід 

C. Морфін 

D. Спирт 

E. Адреналін 

Завдання 5. 
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Пацієнту 40 років виконано операцію розкриття флегмони шиї. Через 6 

діб після вживання їжі у нього з'явився сильний біль в епігастрії. Оглянутий 

хірургом, проведено лапаротомію, ушивання перфоративної виразки під 

багатокомпонентною анестезією зі ШВЛ. При надходженні до реанімаційного 

відділення сатурація 70%, підшкірна емфізема в області шиї ліворуч з 

поширенням на грудну клітку. Лікарем призначено термінову рентгенографію 

ОГК. Яку картину побачив лікар на рентгенограмі грудної клітки? 

A. Двосторонню інфільтрацію легень 

B. Наявність газу в плевральній порожнині 

C. Зміщення середостіння у здорову сторону 

D. Підвищення прозорості легеневого поля 

E. Посилення легеневого малюнка за рахунок судинного компонента 

Завдання 6. 

У хворої 33 років з важким загостренням бронхіальної астми, дихальною 

недостатністю на фоні інгаляції киснево-повітряної суміші досягнуто SpO2 

95%, проводиться відповідна медикаментозна терапія. Який показник має бути 

нормальним, щоб підтвердити адекватну корекцію дихання? 

A. SvO2 

B. PaO2 

C. PvO2 

D. PaCO2 

E. PvCO2 

Завдання 7. 

У пацієнтки 60 років через 6 годин після операції холецистектомії 

відновилася адекватна свідомість, дихання, м'язовий тонус, виконано 

екстубацію. За годину дихання стало більш поверхневим і частим, сатурація 

94%. Проте на прохання пацієнтка дихає глибоко. Аускультативно в  легенях 

ослаблене жорстке дихання. Яка тактика надання допомоги хворій? 

A. Інтубація трахеї та ШВЛ 

B. Посилення антибактеріальної терапії 
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C. Введення протихолінестеразних засобів 

D. Корекція водно-електролітних порушень 

E. Адекватна знеболююча терапія 

Завдання 8. 

Хворий 38 років на ревматизм з безперервно-рецидивуючим перебігом, 

недостатністю мітрального клапана скаржиться на задуху, погіршення зору. На 

питання відповідає після паузи, односкладово, непостійно. Об'єктивно: лежить 

з високим узголів'ям, розлитий ціаноз, ЧД 30 за хвилину, аускультативно 

жорстке дихання від верхівок до III ребра, нижче множинні вологі незвучні і 

звучні хрипи. SpO2 75%. АТ 130/80 мм рт.ст., пульс 98 уд. за хвилину. На ЕКГ - 

синусова тахікардія, ознаки гіпертрофії лівого передсердя. Який метод корекції 

дихання слід застосувати негайно? 

A. Інгаляція киснево-повітряної суміші з FiO2 0,4 

B. Інгаляція киснево-повітряної суміші з FiO2 0,7 

C. Інгаляція кисню герметичною маскою з FiO2 1,0 

D. Неінвазивна ШВЛ з FiO2 0,4 

E. ШВЛ через ендотрахеальну трубку з FiO2 1,0 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. А.      Завдання 3. D.     Завдання 4. С.   

Завдання 5. В.      Завдання 6. D.      Завдання 7. Е.      Завдання 8. Е.   

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають хворих з різною патологією дихальної системи (у 

післяопераційному періоді, з астматичним статусом, набряком легенів, 

утопленням, тромбоемболією легеневої артерії, аспіраційним синдромом, 

респіраторним дистрес-синдромом дорослих і новонароджених).  Складають 

план обстеження хворих, аналізують історії хвороб з оцінкою лабораторних і 

додаткових методів обстеження, динаміку гострої дихальної недостатності, 
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встановлюють діагноз невідкладного стану, визначають план лікувальних 

заходів. За відсутності тематичних хворих аналізують копії історій хвороби, 

вирішують ситуаційні завдання. Хід курації та відповіді студентів 

контролюються викладачем. 

У учбовій кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють результати 

огляду, допущені ними помилки. Після цього студенти проходять тестовий 

контроль. У кінці підводяться підсумки роботи, і студенти отримують оцінки 

своєї роботи на занятті.  
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Додаток  24. 

Граф логічної структури теми " Захворювання та ураження дихальної системи" 
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Додаток 25. 

Алгоритм невідкладної допомоги та профілактики при післяопераційній ГДН 

Після виявлення гострої дихальної недостатності у хворого в післяоператційному 

періоді виконують наступне: 

1. Корекція гіпоксії і гіперкапнії за загальними правилами; 

2. Корекція обструктивних порушень дихання (верхні дихальні шляхи, бронхи); 

3. Корекція причин рестриктивних порушень дихання (болю, високого 

внутрішньочеревного і внутрішньогрудного тиску); 

4. Корекція водно-електролітних порушень; 

5. Терапія інфекційних ускладнень. 

З метою профілактики розвитку гострої дихальної недостатності хворому показано: 

1. Адекватне знеболення; 

2. Рання фізична активність; 

3. Застосування назогастрального зонду за суворими показаннями; 

4. Залежно від конкретної клінічної ситуації розглянути застосування  вправ глибокого 

дихання, спонукальної спірометрії, стимуляції кашлю, постурального дренажу, 

перкусійного і вібраційного масажу, апаратних процедур (періодів дихання під 

позитивним тиском, постійного позитивного тиску в дихальних шляхах). 

 

Додаток 26. 

Алгоритм діагностики та невідкладної допомоги   

при важкому загостренні бронхіальної астми 

Діагноз важкого загострення бронхіальної астми встановлюється за наявності 

декількох з перерахованих ознак: 

1. Збудження або психічна напруга; 

2. Положення сидячи, відповіді на питання окремими словами; 

3. Задишка у спокої, дихання за участю допоміжних м'язів; 

4. Частота дихання більш як 30 за хвилину; 

5. Гучні хрипи протягом вдиху та видиху; 

6. Пульс > 120 уд. за хвилину, парадоксальний пульс > 25 мм рт.ст.; 

7. Об'єм форсованого видиху за 1 секунду (ОВФ1)< 40% від належного або найкращого; 

8. РаО2 < 60 мм рт.ст., РаСО2 > 42 мм рт.ст., SaO2 < 90%. 

Після встановлення діагнозу важкого загострення бронхіальної астми виконують 

наступне: 

1. Найзручніше положення для дихання (повністю виконати побажання хворого); 

2. Інгаляція киснево-повітряної суміші з FiO2 0,35-0,4; 

3. Медикаментозна терапія:  

 якщо хворий може зробити повноцінний вдих: інгаляційні 2-міметики дозованим 

інгалятором/спейсером або небулайзером (наприклад, сальбутамол); 

 якщо хворий не може зробити глибокий вдих: адреналін 0,1% розчин 

парентерально по 0,3-0,5 мл кожні 20 хвилин до 3 доз підшкірно (дітям по 0,01 

міліграм/кг, максимум по 0,3-0,5 міліграм в тому ж режимі). Або тербуталін 0,25 

мг кожні 20 хвилин до 3 доз підшкірно (дітям - по 0,01 мг/кг в тому ж режимі), але 

це вже вказує на необхідність інтубації та ШВЛ. 
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 через 20 хвилин оцінка ефекту: добра відповідь: ОФВ1 – більш за 70% від 

нормального або найкращого, PaO2 > 92%, при аускультації хрипів немає, 

задишка, здатність говорити, свідомість: порушення мінімальні; неповна 

відповідь: ОФВ1 - 50-70% нормального або найкращого, PaO2 > 90%, при 

аускультації неголосні хрипи, задишка, здатність говорити, свідомість: порушення 

від невеликих до помірних; погана відповідь: ОФВ1 – менш за 50% від 

нормального або найкращого, PaO2 < 90%, при аускультації хрипи зберігаються, 

задишка, здатність говорити, свідомість: порушення помірні або важкі. 

 

Додаток 27. 

Алгоритм діагностики та невідкладної допомоги  при астмі,  

яка небезпечна для життя   
Діагноз астми, яка небезпечна для життя, встановлюється за наявності декількох з 

перерахованих ознак: 

1. Млявість або сплутаність свідомості; 

2. Торако-абдомінальна дисоціація при різній частоті дихань; 

3. При аускультації хрипи тихі або не вислуховуються; 

4. Брадикардія, відсутність парадоксального пульсу підтверджують стомлення 

дихальних м'язів; 

5. Об'єм форсованого видиху за 1 секунду (ОВФ1) < 25% від належного або найкращого; 

6. Глибока гіпоксемія і гіперкапнія. 

Після встановлення діагнозу загострення бронхіальної астми, небезпечного для життя 

виконують наступне: 

1. Інтубація трахеї і переведення на штучну вентиляцію легенів (киснево-повітряна 

суміш, низькі об'єми, низька частота, великий час видиху); 

2. Медикаментозна терапія парентеральна і небулайзером в дихальний контур як при 

важкому загостренні бронхіальної астми. 

Додаток 28. 

Алгоритм інтенсивної терапії важкого загострення бронхіальної астми  

та астми, небезпечної для життя  
Після надання невідкладної допомоги подальша тактика ведення припускає: 

1. Подачу киснево-повітряної суміші (інгаляція, неінвазивна підтримка дихання або 

штучна вентиляція легень); 

2. Можливе застосування гелієво-кисневої суміші; 

3. Медикаментозну терапію залежно від отриманого ефекту: 

 при добрій відповіді: продовжують звичайну для хворого терапію; 

 при неповній відповіді - продовжують інгаляційні -міметики дозованим 

інгалятором/спейсером або небулайзером; додають системні 

глюкокортикостероїди (преднізолон або метилпреднізолон в дозі 120-180 мг на 

добу, яку розділяють на 3 або 4 прийоми, дітям 1 мг/кг кожні 6 годин), 

розглядають додавання до терапії іпратропія броміду дозованим 

інгалятором/спейсером або небулайзером; 

 при поганій відповіді: продовжують інгаляційні -міметики переривчасто або 

безперервно небулайзером, додають системні глюкокортикостероїди та   
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іпратропія бромід небулайзером.  Розглядають додавання до терапії неінвазивної 

респіраторної підтримки, гелієво-кисневої суміші, магнію сульфату або кетаміну.  

Неінвазивна респіраторна підтримка - зазвичай у вигляді BiPAP - ШВЛ через 

лицьову або назальну маску, яка щільно прилягає до обличчя, тиск в контурі постійно 

вище атмосферного (позитивне на вдиху і видиху). Доведено поліпшення виживання 

хворих з некардіогенною ГДН. 

Гелієво-киснева суміш - не менш як 30-40% кисню і не більш як 60-70% гелію - 

має щільність, приблизно у 2,5 рази менше, ніж повітря і практично таку ж в'язкість. 

Таким чином, опір дихальних шляхів ламінарному потоку не погіршується, а 

турбулентному - істотно знижується. Зменшує роботу дихання, покращує доставку 

аерозолів. Засіб другого ряду - не доведено вплив на частоту інтубацій, тривалість 

лікування і смертність. 

Сульфат магнію - дані про ефективність суперечливі, поліпшення легеневих 

функцій доведене тільки для хворих на важку астму (ОВФ1 < 25%). Побічних реакцій 

небагато. Вводять в дозі 2 г на 50 мл 0,9% натрію хлориду (перелити в/в за 20 хв.) 

Кетамін (і пропофол) - внутрішньовенні анестетики, які здатні викликати  

бронходилатацію. Серйозними побічніми ефектами кетаміну є підвищення секреції, 

дисфорія та галюцинації. Даних про показання, безпечні режими введення 

недостатньо, застосовують тільки у вигляді засобу останньої надії і тільки при важкій 

астмі. 

 через 20 хвилин оцінка ефекту: при добрій відповіді хворого наглядають 30-60 

хвилин після останньої дози бронходилататору, за умов стабільності ефекту  

продовжують звичайну для хворого терапію; 

 при неповній або поганій відповіді - продовжують терапію в колишньому об'ємі, 

під контролем ОВФ1 у відділенні інтенсивної терапії, беручи до уваги чинники 

ризику смертельно небезпечної астми. 

 

Додаток 29. 

Алгоритм діагностики набряку легень 
Набряк легень діагностують на підставі наступних критеріїв: 

1. Занепокоєння, слабкість, пітливість; 

2. Задишка, спочатку при нормальній SpO2; 

3. Підвищення тисків заповнення серця (центрального венозного тиску і/або легеневого 

артеріального тиску); 

4. Інтерстиціальний: жорстке дихання і сухі хрипи; 

5. Альвеолярний: дрібні вологі хрипи, піниста рожева мокрота (пізно); 

6. Патологія на фронтальній рентгенограмі органів грудної клітки (розширення коріння 

 посилення легеневого малюнка  інфільтративні тіні). 

 

Додаток 30. 

Алгоритм невідкладної допомоги при набряку легень 
 При діагностованому набряку легень, високому артеріальному тиску і центральному 

венозному тиску (ЦВТ) : 

1. Надати положення ортопное; 



 141 

 

2. Оксигенотерапія з FiO2 1,0, потім залежно від успішності підтримки SpO2 - 

оксигенотерапія з FiО2 < 0,5, спонтанне дихання під постійним позитивним тиском 

або штучна вентиляція легень з тим же рівнем FiO2; 

3. Морфін 3-5 мг в/в повільно, при необхідності повторювати через 15 хвилин до 

загальної дози 10 мг; 

4. Розпізнавання і лікування причини; 

5. Зменшення піноутворення (спирт 33% 10-20 мл в/в  повільно, інгаляція сухого кисню, 

який пропускають через спирт замість води); 

6. Корекція гемодинаміки: нітрогліцерин (гліцеролу тринітрат) 10-20 мкг/хв або 

ізосорбіду динітрат 1-10 мг/год в/в краплинно, і/або фуросемід до 1 мг/кг в/в. 

 При діагностованому набряку легенів і низькому артеріальному тиску незалежно від 

ЦВТ: 

1. Оксигенотерапія з FiO2 1,0, потім залежно від успішності підтримки SpO2 - 

оксигенотерапія з FiО2 < 0,5, спонтанне дихання під постійним позитивним тиском 

або штучна вентиляція легень з тим же рівнем FiO2; 

2. Морфін 3-5 мг в/в повільно, при необхідності повторювати через 15 хвилин до 

загальної дози 10 мг; 

3. Розпізнавання і лікування причини; 

4. Зменшення піноутворення (спирт 33% 10-20 мл в/в  повільно, інгаляція сухого кисню, 

який пропускають через спирт замість води); 

5. Корекція гемодинаміки: інотропна підтримка: добутамін 2-3 мкг/кг за хвилину або 

дофамін 2-5 мкг/кг за хвилину, можливе їх поєднання. При украй низькому АТ 

можливе застосування норадреналіну 0,2-1 мкг/кг за хвилину або адреналіну 0,05-0,5 

мкг/кг за хвилину. 

 

Додаток 31. 

Алгоритм діагностики типу утоплення 
 Діагностику утоплення проводять на підставі даних анамнезу. Клінічні прояви 

ураження різних органів і систем різні: дихання - від задишки і кашлю до гострої дихальної 

недостатності з важкою гіпоксією і гіперкапнією; можливий бронхоспазм; центральна 

нервова система - від збудження, ажитації до коми, судом; серцево-судинна система - 

порушення ритму, підвищення або зниження АТ, можлива зупинка кровообігу. 

Класифікують утоплення на підставі кольору шкірних покривів, наявності і характеру піни: 

1. Утоплення істинне ("мокре") - синюшні покриви, рожева великочарункова піна з 

дихальних отворів; 

2. Утоплення несправжнє ("сухе") - синюшні покриви, біла дрібнопориста піна з 

дихальних отворів; 

3. Утоплення синкопальне (рефлекторна зупинка кровообігу) - покриви бліді, піни з 

дихальних отворів немає; 

4. Утоплення в гіпотонічній рідині ("прісній воді") - швидке очищення дихальних 

шляхів від води (всмоктування) з поступовим рецидивом набряку легенів, вже 

мембраногеного; 

5. Утоплення в гіпертонічній рідині ("солоній воді") – стійке піноутворення в альвеолах і 

дихальних шляхах, стійкий альвеолярний набряк легень з моменту витягання з 

рідини. 
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Додаток 32. 

Алгоритм надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії при  утопленні 
Невідкладна допомога при утопленні залежить не від типу утоплення а від тяжкості 

порушень гемодинаміки, дихання, свідомості: 

1. Свідомості, дихання, кровообігу немає - серцево-легенева реанімація негайно; 

2. Свідомість відсутня/порушена, дихання, кровообіг є - стабільне положення на боці, 

терапія киснем з максимальною FiO2, венозний доступ в режимі "відкрита лінія" або 

симптоматична корекція гемодинаміки; 

3. Свідомість, дихання і кровообіг без виражених порушень - профілактика подальшої 

необережної поведінки внаслідок збудження, зігрівання, оксигенотерапія з FiO2 0,4-

0,5; 

4. В усіх випадках обов'язкова госпіталізація; 

5. Видаляти воду з шлунку без зонду небезпечно, оскільки ні положення на боці, ні 

положення ниць не запобігають аспірації. Прісна вода навіть в об'ємі 2 л скоріше 

всмокчеться, ніж може бути видалена; 

6. При утопленні в гіпертонічній рідині видалення піни не ефективне, слід віддати 

перевагу піногасінню. 

Тактика інтенсивної терапії наступна: 

1. При пірнанні і попаданні під плавальні засоби враховують можливість травми 

шийного відділу хребта; 

2. Профілактика і лікування мембраногеного набряку легень, аспіраційної пневмонії, 

ателектазу; 

3. Профілактика і лікування аритмій внаслідок порушень водно-електролітного та 

кислотно-основного балансу і перенесеної гіпоксії; 

4. Профілактика і лікування постгіпоксичного набряку мозку; 

5. Профілактика і лікування гемоглобінурійного нефрозу (внаслідок всмоктування 

прісної води і гемолізу). 

 

Додаток 33. 

Алгоритм діагностики тромбоемболії легеневої артерії та її гілок 

Характерні клініко-лабораторні ознаки ТЕЛА: 

1. Гостра масивна оклюзія - гостра системна гіпотензія з непритомністю або без неї, 

тяжка рефрактерна гіпоксія; 

2. Інфаркт легені:  

 ранні ознаки: задишка, тахікардія, коронарний біль, періодичні колапси; 

 пізні ознаки: підвищення температури тіла, плевральний біль; 

 пізня рідкісна ознака: кровохаркання. 

3. Легенева емболія без інфаркту - задишка, тахіпное, тахікардія. 

4. Класичні рентгенологічні ознаки: 

 лінії Флейшнера - лінійні прожилки (зони плоских ателектазів), які поширюються 

паралельно піднятому куполу діафрагми; 

 симптом Вестермарка - ділянка легеневої тканини, яка відносно погано 

перфузується; 

 пагорб Хэмптона - клин з основою, яка звернена до плеври, спостерігається при 

інфаркті легені (виникає через 12-36 годин від початку емболії); 
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 симптом Паля - збільшення правої низхідної артерії. 

5. Класичні ЕКГ-ознаки: 

 синдром S1 - Q3 - T3 - глибокий зубець S в I і зубець Q в III стандартних 

відведеннях, а зубець T в III відведенні стає негативним (до 15% випадків ТЕЛА); 

 перевантаження правих відділів серця (правограма), ЕКГ-ознаки гіпертрофії 

правого шлуночку, блокада правої ніжки пучка Гису, які виникають гостро; 

 надшлуночкові аритмії - фібриляції передсердя, пароксизми мерехтіння, 

пароксизмальна тахікардія, екстрасистолія, які виникають гостро.  

6. Верифікація діагнозу - спіральна томографія легеневих артерій або легенева 

ангіографія. При вмісті D-димерів ІФА менш за 500 нг/л і відсутності 

рентгенологічних ознак - ТЕЛА з високою вірогідністю немає. 

 

Додаток 34. 

Алгоритм невідкладної допомоги при тромбоемболії легеневої артерії та її гілок 

При діагностованій тромбоемболії легеневої артерії та її гілок показано: 

1. Серцево-легенева реанімація за показаннями; 

2. Кисень (починають з FiO2 1,0), спонтанне дихання або штучна вентиляція легень, 

показання стандартні; 

3. Наркотичні анальгетики (морфін 5-10 мг в/в або промедол 20 мг п/ш); 

4. Управління гемодинамікою: 

 ефедрин 5-10 мг або адреналін 0,05-0,5 мкг/кг/хв (внутрішньовенно краплинно, 

зменшують бронхоспазм, але можуть збільшити легенево-артеріальний тиск і 

тахікардію) або 

селективна бронходилатація (-міметики короткої дії: сальбутамол дозованим 

інгалятором або небулайзером) 

    + 

селективна підтримка гемодинаміки (добутамін 5-10 мкг/кг/хв); препарати другої 

лінії - дофамін 5-15 мкг/кг/хв або норадреналін 0,2-1,0 мкг/кг/хв внутрішньовенно 

краплинно 

    + 

розвантаження малого кола кровообігу (нітрогліцерин (гліцеролу тринітрат) 10-20 

мкг/хв або ізосорбіду динітрат в дозі 1-10 мг за годину внутрішньовенно 

краплинно з обережністю - знижує системний АТ); 

 при зниженому центральному венозному тиску - збільшення об'єму інфузійної 

терапії за рахунок полійоних розчинів (під контролем ЦВТ і ЕКГ-ознак 

навантаження на праві відділи серця); 

5. Нефракціонований гепарин болюсно 80 ЕД/кг в/в. Невідкладний тромболізис не 

покращує виживання і застосовується тільки у випадках гострої масивної оклюзії. 

 

Додаток 35. 

Алгоритм інтенсивної терапії тромбоемболії легеневої артерії та її гілок 
1. Корекція гіпоксії та гіперкапнії за загальними принципами; 

2. Управління гемодинамікою; 

3. Тривала антикоагулянтна терапія: 
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 за R.A.Raschke et al. 1993, тактика терапії нефракціонованим гепарином наступна: 

стартова доза 80 ЕД/кг, потім інфузія 18 ЕД/кг за годину під контролем 

активованого частково тромбопластинового часу (АЧТЧ) кожні 4 години з 

корекцією дози гепарину 

АЧТЧ, 

секунди 

АЧТЧ відносно 

норми 

Гепарин 

Болюс Постійна інфузія ЕД/кг за годину 

< 35 < 1,2 80 ЕД/кг Збільшити на 4 ЕД/кг за годину 

35-45 1.2-1.5 40 ЕД/кг Збільшити на 2 ЕД/кг за годину 

46-70 1.5-2.3 - Без змін 

71-90 2.3-3.0 - Зменшити на 2 ЕД/кг за годину 

>90 >3 - Зупинити інфузію на 1 годину, 

потім відновити, зменшивши дозу 

на 3 ЕД/кг за годину 

 

 за Абрагамович О.О. і співавт., 2007,  початковий болюс 10 тисяч ЕД, потім 

постійна інфузія 1000-2000 ЕД за годину. Контроль АЧТЧ кожних 4 години. Якщо 

АЧТЧ збільшився за норму в 2-3 рази, зменшити швидкість інфузії на 25%, якщо 

АЧТЧ збільшився менш, ніж в 1,5 рази - ввести додатковий болюс 2000-5000 ЕД 

гепарину і збільшити швидкість інфузії на 25%. Варфарин з першої доби для 

досягнення міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС) 2,0-3,0; 

 загальні принципи: тривалість лікування гепарином до 7-10 днів (більш рання 

відміна тільки у зв'язку з ускладненнями), відміна поступова; низькомолекулярні 

гепарини застосовують тільки при легеневій емболії без інфаркту; за відсутності 

можливості контролювати фактор Xaгемана дозу можна розрахувати тільки за 

рекомендаціями виробників; курс варфарину треба починати не менш, як за 3 

доби до відміни гепарину; враховувати протипоказання, побічні дії гепарину і 

варфарину. 

 

Додаток 36. 

Алгоритм діагностики аспіраційного синдрому 
Аспіраційний синдром діагностують на підставі наявності будь-якої з перших трьох 

ознак у поєднанні зі зниженням SaO2 або SpO2: 

1. Кашель, стридор; 

2. Порушення дихання, апное або тахіпное, хрипи в легенях; 

3. Гіпертермія; 

4. Шлунковий вміст (або кров, гній) видні в глотці; 

5. Бронхоспазм; 

6. Значна трахеальна секреція. 

 

Додаток 37. 

Алгоритм невідкладної допомоги та інтенсивної терапії  

аспіраційного синдрому 
Невідкладна допомога при виникненні аспірації полягає в наступному: 

1. Переведення ліжка (або операційного столу) в положення Тренделенбурга, при 

можливості - з підйомом правого боку; 
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2. Аспірація вмісту з рота, глотки, дихальних шляхів; 

3. Інгаляція кисню з FiO2 1,0 + штучна вентиляція легень (за загальними показаннями); 

4. Корекція порушень гемодинаміки симптоматична; 

5. Періодичне повторення очищення трахео-бронхіального дерева; 

6. При стійкому бронхоспазмі -міметики; 

7. Тільки при аспірації кишкового вмісту - антибіотики; 

8. Тільки при аспірації твердих фрагментів - бронхоскопія; 

9. Лаваж трахеї не застосовується. Ефективність глюкокортикоїдів місцево і/або 

системно не доведено. 

Тактика інтенсивної терапії при аспіраційному синдромі: 

1. Корекція дихання за загальними правилами. Профілактика і лікування 

мембраногеного набряку легень, аспіраційної пневмонії, ателектаза; 

2. Корекція кровообігу за загальними правилами. Профілактика і лікування аритмій 

серця і серцевої недостатності; 

3. Охоронне (медикаментозне і немедикаментозне) гальмування функцій головного 

мозку, профілактика і лікування постгіпоксічного набряку головного мозку. 

 

Додаток 38. 

Алгоритм діагностики респіраторного дистрес-синдрому дорослих 
Діагноз респіраторного дистрес-синдрому дорослих встановлюють на підставі 

наступних ознак: 

1. Гострий початок; 

2. PaO2/FiO2 < 200 мм рт.ст. незалежно від рівня позитивного тиску наприкінці видиху; 

3. Двостороння інфільтрація на фронтальній рентгенограмі легень; 

4. Тиск заклинювання легеневих капілярів < 18 мм рт.ст. або відсутність ознак 

гіпертензії в лівому передсерді. 

 

Додаток 39. 

Алгоритм діагностики респіраторного дистрес-синдрому 

новонароджених 
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених визначають за такими критеріями: 

1. Чинники ризику: вага менша за 2000 г, термін гестації менш за 34 тижні, цукровий 

діабет у матері, другий з двійнят, асфіксія у пологах, кровотеча у матері у зв'язку з 

відшаруванням або передлежанням плаценти; 

2. Наявність дихальної недостатності або її прогресування протягом 24-48 годин. Оцінку 

функції дихання проводять за модифікованою шкалою Downes в динаміці, при 

народженні і не рідше, ніж 1 раз за 3 години, при першій оцінці більш ніж 0 - двічі за 

наступні 2 години. 

Кіль-

кість 

балів 

Частота 

дихання 

за 

хвилину 

Наявність 

ціанозу 

Втягнення 

ділянок 

грудної клітки 

Експіраторний 

стогін 

Характер 

дихання при 

аускультації 

0 < 60 Відсутній при 

диханні  21% 

O2 

Відсутні Відсутній Дихання 

вислуховується 

добре 
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1 60-80 Присутній, 

але зникає 

при диханні 

40% О2 

Помірні Вислуховується 

за допомогою 

стетоскопа 

Змінено або 

ослаблено 

2 > 80  

або 

апное 

Присутній, 

але зникає 

при диханні > 

40% О2 

Значні Вислуховується 

на відстані 

Різко 

ослаблено або 

не 

вислуховується 

Примітка. 4 і більше балів - дихальна недостатність, яка вимагає моніторингу газів крові.  

                8 і більше балів – хворий потребує переведення на ШВЛ. 

 

Додаток 40. 

Алгоритм невідкладної допомоги при респіраторному дистрес-синдромі 

дорослих і новонароджених 
Принципи невідкладної допомоги при респіраторному дистрес-синдромі дорослих і 

новонароджених наступні: 

1. Серцево-легенева реанімація за показаннями; 

2. Корекція газообміну до досягнення цільового рівня (рН не менш за 7,25, РаО2 50-70 

мм рт.ст., РаСО2 не нижче 35 мм рт.ст.). Послідовність збільшення агресивності 

терапії: самостійне дихання під постійним позитивним тиском при FiO2 < 0,4  

штучна вентиляція легень з позитивним тиском у кінці видиху 4-5 мм рт.ст. з тією ж 

FiO2  ступінчасте поперемінне підвищення позитивного тиску у кінці видиху і FiO2; 

3. Продовження терапії кортикостероїдами (дексаметазон 1 мг/кг через 12 або 24 години 

в/в); 

4. Екзогенний сурфактант якомога раніше. 

 

Додаток 41. 

Алгоритм інтенсивної терапії при респіраторному дистрес-синдромі дорослих  
Принципи інтенсивної терапії хворих на діагностований респіраторний дистрес-

синдром дорослих наступні: 

1. Лікування основного захворювання; 

2. Корекція газообміну (самостійне дихання під постійним позитивним тиском при FiO2 

< 0,4  штучна вентиляція легень з позитивним тиском у кінці видиху 4-5 мм рт.ст. з 

тією ж FiO2  ступінчасте поперемінне підвищення позитивного тиску у кінці видиху 

і FiO2) 

3. Мінімізація потреб в кисні (контроль болю, судом, гіпертермії, гіпотермії з 

тремтінням); 

4. Мінімізація продукції вуглекислоти (зазначене в п.3, + дієта зі зменшеною кількістю 

вуглеводів і збільшеною кількістю жирів); 

5. Після закінчення шоку мінімізація внутрішньовенних інфузій, постачання рідини - 

через рот/зонд; 

6. Кінетотерапія (повороти тіла не рідше, ніж 1 раз за 2 години, при ШВЛ - положення 

ниць двічі за добу до 4-6 годин). 
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Додаток 42. 

Алгоритм інтенсивної терапії при респіраторному  дистрес-синдромі 

новонароджених  
Принципи інтенсивної терапії хворих на діагностований респіраторний дистрес-

синдром новонароджених наступні: 

1. Корекція газообміну (цільові рівні рН не менш за 7,25, РаО2 50-70 мм рт.ст., РаСО2 не 

нижче 35 мм рт.ст., окрім спеціальних показань); 

2. Мінімізація чинників ризику, враховуючи "Протокол медичного догляду за 

новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні", наказ МОЗ України 

№ 584 від 29.08.2006; 

3. Профілактика інфекції (пасивна і активна); 

4. Обмеження в/в вливань (при спонтанному диханні - на рівні вікової потреби, при 

апаратному - нижче за вікову потребу на 20-30 мл/кг за добу); 

5. Адекватне харчування (ентеральне або парентеральне, на рівні вікової потреби).  
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ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ 

Актуальність теми.  

Захворювання системи кровообігу посідають перше місце серед причин 

смертності у дорослих, як в Україні, так і в країнах Європи і США. Так, 

ішемічна хвороба серця (ІХС) є найчастішою причиною смерті в Європі - 

близько 2 мільйонів чоловік із-за неї помирає щорічно. Декомпенсація цієї 

патології проявляється гострими порушеннями кровообігу. Гострі порушення 

кровообігу включають гостру серцеву і судинну недостатність, які 

розвиваються як наслідок тривалого кисневого голодування (гіпоксії) міокарду 

у зв'язку з шоками. Серед причин, які викликають гостру серцево-судинну 

недостатність у дорослих, перше місце посідає інфаркт міокарду, який 

супроводжується зниженням серцевого викиду. Також розлади гемодинаміки 

характерні для міокардиту, аритмій, оперативних втручань на серці, 

перевантаженні об'ємом або тиском. Вони супроводжують гостру перебудову 

гемодинаміки у новонароджених з вродженими вадами серця, гострою 

клапанною недостатністю та ін. Серцеву недостатність при захворюваннях 

серця зазвичай супроводить судинна недостатність. Виникнення непритомності 

або колапсу приводить до різкого падіння артеріального тиску і порушення 

діяльності серця.        

Поширеність синдрому гострої циркуляторної недостатності при різних 

захворюваннях, тяжкість клінічних проявів з високою частотою летальних 

результатів вимагає від лікаря глибоких теоретичних знань і застосування 

сучасних методик обстеження та схем лікування хворих. 

 

  Цілі навчання. 

Загальна мета: вміти діагностувати гострі порушення гемодинаміки, 

надавати невідкладну допомогу та визначати тактику ведення хворих на гостру 

серцеву та судинну недостатність. 
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Конкретні цілі Початковий рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Зібрати скарги, анамнез, провести 

об'єктивне обстеження у хворих на 

гострі порушення гемодинаміки. 

1. Інтерпретувати скарги, особливості 

анамнезу, даних об'єктивного 

дослідження у хворих з патологією 

кровообігу,  дихання (кафедра  

пропедевтики внутрішньої 

медицини). 

2. Діагностувати вид і провідний 

синдром гострого порушення 

гемодинаміки на підставі 

невідкладних клінічних і 

інструментальних досліджень, 

надати невідкладну допомогу 

дорослим і дітям. 

2. Інтерпретувати системні стосунки 

макро- і мікроциркуляції в нормі і при 

патологічних станах (кафедра 

патологічної фізіології), надавати 

первинну екстрену допомогу при 

захворюваннях внутрішніх органів у 

дорослих і дітей (кафедри 

факультетської терапії,  факультет- 

ської хірургії, факультетської 

педіатрії). 

3. Скласти план обстеження, 

інтерпретувати його результати у 

пацієнтів з гострою серцевою 

недостатністю.  

3. Інтерпретувати результати 

лабораторних і інструментальних 

досліджень системи дихання, 

кровообігу, гемостазу у дорослих і 

дітей (кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини, 

факультетської педіатрії). 
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4. Встановити попередній діагноз і 

визначити тактику інтенсивної 

терапії у хворих на гостру серцеву 

недостатність. 

4. Інтерпретувати механізм дії та 

показання до застосування 

фармакологічних засобів, які 

використовуються у хворих при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи (кафедра фармакології). 

 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

У пацієнта 28 років діагностовано мітральний стеноз. Яке найбільш раннє 

проявлення цього захворювання? 

A. Напади серцевої астми 

B. Напади пароксизмальної тахікардії 

C. Гіпертонічна криза 

D. Транзиторні порушення мозкового кровообігу  

E. Екстрасистолія 

Завдання 2. 

Хворого 45 років доставлено до клініки зі скаргами на стискуючий біль за 

грудниною, задишку, які розвинулися за годину до цього. Об'єктивно: шкіра 

волога, над легенями в нижніх відділах вологі хрипи. АТ 120/70 мм рт.ст., 

пульс 92 уд. за хвилину. На ЕКГ елевація сегменту ST в I, II, aVL, V2-4 

відведеннях, депресія ST в III, aVF. Якої невідкладної допомоги потребує 

пацієнт? 

A. Баралгін  

B. Стрептокіназа  

C. Атропін 

D. Дигоксин 

E. Еуфілін  
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Завдання 3. 

У пацієнта 70 років з ішемічною хворобою серця при огляді в поліклініці 

лікар виявив ціаноз. Нижче за який рівень насичення артеріальної крові киснем 

стає помітним ціаноз? 

A. 100% 

B. 80% 

C. 85% 

D. 90% 

E. 95% 

Завдання 4. 

Хворому 25 років з діагнозом гострий інфекційний міокардит при важких 

проявах застійної сердечної недостатності необхідно призначити неглікозидні 

інотропні препарати. Який препарат відноситься до цієї групи? 

A. Неотон  

B. АТФ 

C. Фосфаден 

D. Добутамін 

E. Гідрохлортіазид 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. В.      Завдання 3. С.    Завдання 4. D.     

Джерела інформації. 

1. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-

IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.  

2. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

3. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  
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4. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

5. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология: учебное пособие / 

Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 272 с.  

6. Педиатрия: Учебник для ВМУУ IV ур. аккред / Под ред. О.В.Тяжка. – 

Винница: Нова книга, 2010. – 1096 с.  

Додаткова література. 

1. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  

2. Фармакологія: Підручник / За ред.. І.С.Чекман. – Вінниця: Нова книга, 

2009. – 480 с.  

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Фізіологія і патофізіологія кровообігу. Системний транспорт кисню як 

показник адекватності функції серцево-судинної системи. 

2. Механізми розвитку гострої циркуляторної недостатності. Визначення 

видів критичних порушень гемодинаміки – серцева і судинна 

недостатність, гіповолемія.  

3. Критичні порушення мікроциркуляції. 

4. Причини, клініка, лікування гострої серцевої недостатності. 

5. Причини, клініка, діагностика, інтенсивна терапія порушень серцевого 

ритму.  

6. Вікові особливості серцево-судинної системи, механізми розвитку 

критичних порушень гемодинаміки та їх лікування. 

7. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу та інтенсивна терапія 

при непритомності і колапсі.  

Граф логічної структури теми "Гострі порушення кровообігу" 

(див. Додаток 43, стор. 158). 
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Джерела інформації. 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Политравма: хірургія, травматология, анестезіологія, інтенсивна я 

терапія: Учебное издание для мед. ВУУ IV ур. аккред. / Под ред. 

Ф.С.Глумчера, П.Д.Фомина, Е.Г.Педаченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. 

– 736 с.  

Додаткова література. 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 

 

Орієнтовна основа дії (ООД). 

Алгоритми надання невідкладної допомоги при брадиаритмії, 

тахіаритмії. 

(див. Додатки 44,45, стор. 159 -161) 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

У хворого 36 років, який хворіє на недостатність аортального клапана, 2 

години тому несподівано посилилася задишка, з'явився кашель з домішкою 

крові в мокротинні. Об'єктивно: сидить, шкірні покриви ціанотичні. ЧД 30 за 

хвилину. Аускультативно в нижніх відділах легень з обох боків різнокаліберні 

хрипи. АТ 150/70 мм.рт.ст. Яке порушення гемодинаміки наявне у хворого? 

A. Гостра правошлуночкова недостатність 

B. Гостра лівошлуночкова недостатність 

C. Гостра змішана серцева недостатність 

D. Хронічна серцева недостатність 

E. Гостра недостатність кровообігу 
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Завдання 2. 

Хворий 60 років, який страждає на ревматизм, після фізичного 

навантаження несподівано відмітив почуття нестачі повітря, біль за грудниною, 

сухий кашель. При огляді: акроціаноз, холодний піт, ЧД 32 за хвилину. 

Аускультативно в легенях жорстке дихання, в нижніх відділах 

дрібнопухирчасті вологі хрипи. Тони серця глухі, аритмічні, акцент 2 тону над 

легеневою артерією. АТ 140/90 мм.рт.ст. ЧСС 100 уд. за хвилину. На підставі 

якої ознаки у хворого можна запідозрити інтерстиціальний набряк легенів? 

A. Задишка 

B. Аускультативна картина в легенях 

C. Аритмія 

D. Сухий кашель 

E. Підвищення артеріального тиску 

Завдання 3. 

Пацієнта 40 років доставлено до клініки в загальмованому стані. АТ 80/40 

мм.рт.ст., ЧСС 120 уд. за хвилину, шкіра бліда, мармурова, тест білої плями 3 

сек. Позивів до сечовипускання немає. Виміряні показники центральної 

гемодинаміки. СІ 2 л/(хв*м
2
), ТЗЛК 4 мм.рт.ст., ЗПОС 2000 дін*с/(см

5
*м

2
). Яка 

невідкладна допомога необхідна пацієнту? 

A. Строфантин внутрішньовенно 

B. Дексаметазон внутрішньовенно 

C. Норадреналін внутрішньовенно краплинно 

D. Гепарин внутрішньовенно 

E. Інфузійна терапія 

Завдання 4 

Лікар ШМД оглянув хвору 56 років і запідозрив у неї простяжний 

трансмуральний інфаркт міокарду. АТ 60/20 мм.рт.ст. На ЕКГ - пароксизмальна 

шлуночкова екстрасистолія. Комбінація яких препаратів найефективніша для 

надання невідкладної допомоги?  
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A. Лідокаїн і панангін 

B. Новокаинамид і дофамін 

C. Дигоксин і преднізолон 

D. Ізоптин і поляризуюча суміш 

E. Ізоптин і мезатон 

Завдання 5. 

До клініки доставлено пацієнта 70 років зі скаргами на біль за грудиною. 

Його тривалість з'ясувати неможливо внаслідок неадекватної свідомості у 

хворого. Шкірні покриви вологі, мармурові, ціаноз губ. ЧД 28 за хвилину. АТ 

80/40 мм.рт.ст. Аускультативно в нижніх відділах легенів різнокаліберні хрипи. 

При визначенні гемодинамічного профілю СВ знижений, ТЗЛК підвищений, 

ЗПОС підвищений. Якого додаткового дослідження для формування плану 

лікування потребує цей пацієнт? 

A. Рентгенографія ОГК 

B. Визначення газів артеріальної крові 

C. Ехокардіографія 

D. Рівень азотистих шлаків крові 

E. Тропоніновий тест 

Завдання 6. 

  У пацієнтки 68 років з вірусним гепатитом А несподівано розвинулася 

брадиаритмія при ЧСС 45 за хвилину. Скаржиться на серцебиття, почуття 

нестачі повітря, запаморочення, оніміння кінцівок. Після проведення 

обстеження і виявлення несприятливих ознак лікар призначив пацієнтці атропін 

в дозі 500 мкг. Яка з перерахованих нижче ознак послужила приводом для 

введення атропіну у хворої? 

A. Систолічний АТ менш за 90 мм.рт.ст. 

B. ЧСС 45 уд. за хвилину 

C. Наявність почуття нестачі повітря 

D. Наявність передсердних екстрасистол 
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E. Основна патологія 

Завдання 7. 

  У пацієнта 70 років, який страждає на мітральну ваду, серцеву 

недостатність, на моніторі несподівано зафіксована тахіаритмія з ЧСС 150 за 

хвилину. Об'єктивно: свідомість на рівні оглушення. АТ 80/50 мм.рт.ст. 

Аускультативно в легенях маса вологих хрипів в середніх і нижніх відділах. 

Яка невідкладна допомога потрібна пацієнту? 

A. Синхронізована кардіоверсія 

B. Інфузія верапамілу 

C. Внутрішньовенне введення сульфату магнію 

D. Внутрішньовенне введення аденозину 

E. Інфузія дигоксину 

Завдання 8. 

У хворого 63 років з постінфарктним кардіосклерозом почався напад 

серцебиття, потім була втрата свідомості. Стан важкий, пульс на периферичних 

артеріях не визначається,  на ЕКГ: ЧСС 200 за хвилину, комплекс QRS 

деформований, розширений - більше 0,14 сек. Якої допомоги потребує хворий? 

A. Лідокаїн 120 мг внутрішньовенно 

B. Кордарон 300 мг внутрішньовенно краплинно 

C. Електроімпульсна терапія 

D. Мезатон 2 мл внутрішньовенно 

E. Дофамін 400 мг внутрішньовенно краплинно 

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. В.      Завдання 2. В.      Завдання 3. Е.     Завдання 4. А.   

Завдання 5. С.      Завдання 6. А.      Завдання 7. А.     Завдання 8. С.   

 

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 
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На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають хворих з критичними порушеннями гемодинаміки, на 

підставі клінічних, наявних лабораторних і додаткових методів обстеження 

визначають клінічний варіант гострого порушення гемодинаміки, 

відпрацьовують навичку визначення центрального венозного тиску, оцінюють 

дані моніторного спостереження за хворими, визначають невідкладні заходи 

щодо корекції гемодинаміки.  Складають плани обстеження, встановлюють 

попередній діагноз і визначають лікувальні заходи оглянутих хворих. За 

відсутності тематичних хворих аналізують копії історій хвороби, вирішують 

ситуаційні завдання. Хід курації і відповіді студентів контролюються 

викладачем. 

У учбовій кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють результати 

огляду, допущені ними помилки. Після цього студенти проходять тестовий 

контроль. У кінці підводяться підсумки роботи, і студенти отримують оцінки 

своєї роботи на занятті.  
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Додаток 43. 

Граф логічної структури теми "Гострі порушення кровообігу" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Скарги, анамнез 

захворювання 

Можливість виявлення основного захворювання 

Оцінка ефективності проведеної раніше терапії 

Клінічні прояви, 

оцінка макро- та 

мікроциркуляції 

Оцінка дихання, кровообігу, свідомості, виділення 

Стан шкірних покривів, температура 

Аускультативна картина легень, серця 

Лабораторне, 

інструментальне 

обстеження 

Діагностика виду 

гострого 

порушення 

гемодинаміки, 

невідкладна 

допомога 

Електрокардіо-
графія, гази 
крові, 
параметри 
центральної 
гемодинаміки 

Гостра судинна недостатність 

Гостра серцева недостатність 

Гіповолемія  

Найшвидша корекція виявлених порушень 

Клініко-біохімічні аналізи крові, сечі, електроліти, 
лактат, тропонін, С-реактивний білок 

Рентгенографія ОГК, УЗД, ехокардіографія 

Показники системного транспорту кисню 

Визначення 

попереднього 

діагнозу 

Причини гострої серцевої недостатності: аритмії, 
ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, 
декомпенсація серцевих вад, міокардитів, несерцеві 
провокуючі фактори 

Причини гіповолемії 

Вибір відповідної тактики введення,  

контроль терапії, яка проводиться 

Причини судинної недостатності 

Гострі порушення кровообігу 
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Додаток 44. 

Алгоритм невідкладної помощи при брадиаритмии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгаляція кисню, пункція вени, 

реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях 

Наявність несприятливих ознак:  

- Систолічний АТ менш за  90 мм рт.ст. 

- ЧСС менш за 40 за 1 хвилину 

- Шлуночкова аритмія, яка порушує АТ 

- Серцева недостатність 

-  

 

Порушення гемодинаміки, яке 

асоційоване з брадиаритмією 

Так Ні 

Атропін 500 мкг 

внутрішньовенно 

Задовільна відповідь? Так 

Ні 

Тимчасові заходи 

- Атропін 500 мкг 

внутрішньовенно до 

максимальної загальної дози 

3 мг 

- Адреналін 2-10 мкг за 

хвилину 

- Альтернативні ліки* 

АБО 

- Черезшкірна 

кардіостимуляція 

Консультація кардіолога 

* Альтернативні ліки (амінофілін, ізопреналін, дофамін, глюкагон (за умов 

передозування β-блокаторів або блокаторів кальцієвих каналів), замість атропіну 

може бути використаний глікопіролат)  

Так 

Чи є ризик асистолії? 

- Раніше перенесені асистолії 

- атріовентрикулярна блокада типу 

Мобітц II 

- Повний серцевий блок з широкими 

QRS 

- Шлуночкова пауза більш за 3 

секунди 

Ні 

Нагляд 



 

 

 

Додаток 45. 

Алгоритм невідкладної допомоги при тахіаритмії 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Діагностировано тахіаритмію 

Підтримка АВС: кисень, пункція вени 

Моніторинг ЕКГ, АТ, SpO2 

Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях, якщо можливо, за неможливості 

– реєстрація ритмограми 

Діагностика та лікування причини, яку можна усунути 

Чи стабільний пацієнт? 

Ознаки нестабільності: 

1. Зниження рівня свідомості 

2. Біль у грудях 

3. Систолічний АТ менш за 90 мм рт.ст. (частота рідко 

буває меншою за 150 за 1 хвилину) 

4. Серцева недостатність 

Нестабільний 

Синхронізована кардіоверсія (при седації 

або під загальною анестезією) 

Стабільний 

Аміодарон 300 мг внутрішньовенно за 10-

20 хвилин, повторити кардіоверсію, 

супроводжуючи аміодароном 900 мг на 

протязі  24 годин 

Оцінка комплексу QRS:  широкий (більш за 0,12 сек.) або вузький (менш за 0,12 сек.) 

1
6
0
 



 

 

 

Продовження додатка 45. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкий QRS 

Чи є широкі QRS регулярними? 

Нерегулярні Регулярні 

Консультація 

кардіолога 

Можливі: 

- фібриляція передсердь 

із блоком ніжки пучка 

Гіса (лікування як при 

вузькому комплексі) 

- фібриляція передсердь, 

яка існувала раніше 

(розглянути аміодарон) 

- політопна шлуночкова 

тахікардія («пірует»,  

сульфат магнію 2 г на 

протязі 10 хвилин) 

Якщо тахікардія 

шлуночкова (або 

ритм невідомий): 

- аміодарон 300 мг 

внутрішньовенно за 

20-60 хвилин, потім 

900 мг за 24 години 

 

Якщо раніше було 

визнано 

надшлуночкова 

тахікардія з блоком 

ніжок пучка Гіса: 

- аденозин як при 

тахікардії з 

регулярними 

вузькими 

комплексами 

Вузький QRS 

Чи є вузькі  QRS регулярними? 

Регулярні Нерегулярні 

Застосування вагусних 

маневрів 

Аденозин 6 мг швидко 

внутрішньовенним 

болюсно 

Якщо це неефективно, 

ввести 12 мг 

Якщо знову неефективно, 

ввести ще 12 мг 

Постійний моніторинг ЕКГ 

Можлива фібриляція передсердь 

Контроль частоти (-блокатори, 

дигоксин, дилтіазем 

внутрішньовенно) 

Якщо аритмія розвинулася менш 

за 48 годин тому, розглянути 

аміодарон 300 мг 

внутрішньовенно за 20-60 

хвилин, потім 900 мг за 24 

години 

Чи відновлено нормальний 

синусовий ритм ? 
Ні 

Консультація 
кардіолога 

Так 
Можливе  тріпотіння передсердь 

Можлива пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія:  

- Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях 

- При рецидиві розглянути вибір протиаритмічної терапії 

1
6
1
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ШОКОВІ СТАНИ ТА ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ 

 

Актуальність теми.  

Гостра недостатність кровообігу є важким ускладненням різних 

патологічних процесів і однією з найчастіших причин летальності хворих у 

відділеннях інтенсивної терапії. Це є процес гіпоперфузії, неадекватної 

оксигенації та гіпоксії тканин в результаті порушень системної гемодинаміки та 

мікроциркуляції. При цьому індивідуальні риси етіології того або іншого виду 

шоку практично йдуть на другий план. Оскільки усі процеси життєдіяльності 

організму є енергоємними, а гіпоксія різко знижує синтез АТФ, під час шоку 

змінюється спрямованість метаболічних реакцій і різко знижується продукція 

енергії в клітинах, що призводить до їх загибелі.  

Основними причинами гіповолемічного шоку є кровотечі і плазмовтрата. 

Травматичний шок є поєднанням гострої гіповолемії, яка призводить до 

порушення перфузії та гіпоксії тканин, патологічної імпульсації з місця 

ушкодження та інтоксикації за рахунок приєднання інфекції. Такою ж 

картиною представлений і опіковий шок, проте за рахунок значно більшої 

площі ушкодження і вірогідності її інфікування, раннього ураження дихальної 

системи внаслідок вдихання продуктів горіння, прогноз при цій патології 

значно погіршується. Поширеність сепсису і септичного шоку обумовлені 

зниженням опірності організму людини через соціальні, технологічні і 

екологічні причини, деяким відставанням існуючої антибактеріальної терапії 

від швидкості трансформації мікроорганізмів. Зростання частоти 

анафілактичних шоків, які найшвидше розвиваються, пов'язане з посиленням 

алергізації населення і збільшенням кількості потенційних алергенів серед 

предметів повсякденного застосування.  

Черепномозкові травми, політравми, синдром тривалого роздавлювання 

можуть зустрічатися в промисловості, будівництві, спорті, особливо 

екстремальному, транспорті у вигляді нещасних випадків і виробничих травм. 
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Ураження електричним струмом можливо при будь-якому контакті з ним і 

порушенні правил техніки безпеки або їх незнанні, особливо у дітей.  Лікар 

будь-якої спеціальності повинен володіти навичками діагностики і надання 

адекватної невідкладної допомоги при цих критичних станах, оскільки саме це 

забезпечує рятування життя хворому.  

 

Цілі навчання. 

 

Загальна мета: вміти діагностувати шокові стани, важку черепномозкову 

травму (ЧМТ), політравму, синдром тривалого здавлення, електротравму, 

надавати невідкладну допомогу і визначати тактику ведення хворих на різні 

види шоку (геморагічний, травматичний, опіковий, анафілактичний, 

септичний), важку ЧМТ, політравму, синдром тривалого здавлення, 

електротравму. 

 

Конкретні цілі Початковий рівень знань-умінь 

Уміти: 

1. Зібрати скарги, анамнез, провести 

об'єктивне обстеження хворих і 

розпізнати синдром шоку. 

 

1. Інтерпретувати скарги, особливості 

анамнезу, даних об'єктивного 

дослідження у хворих з патологією 

кровообігу,  дихання, виділення 

(кафедра  пропедевтики внутрішньої 

медицини). 
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2. Класифікувати і диференціювати  

на підставі невідкладних клінічних і 

інструментальних досліджень різні 

види шоку, надати невідкладну 

допомогу. 

2. Інтерпретувати системні стосунки 

макро- і мікроциркуляції в нормі і при 

патологічних станах (кафедра 

патологічної фізіології), 

інтерпретувати патогенез шоку 

(кафедра патологічної фізіології), 

надавати первинну екстрену 

допомогу при захворюваннях 

внутрішніх органів, які ускладнені  

невідкладним станом (кафедри 

факультетської терапії та хірургії). 

3. Скласти план обстеження, 

інтерпретувати його результати у 

пацієнтів з різними видами шоку.  

3. Інтерпретувати результати 

лабораторних і інструментальних 

досліджень системи дихання, 

кровообігу, гемостазу, виділення 

(кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини), результати 

мікробіологічного дослідження 

(кафедра мікробіології). 

4. Встановити попередній діагноз і 

визначити тактику інтенсивної 

терапії  при різних видах шоку. 

4. Інтерпретувати механізм дії і 

показання до застосування 

фармакологічних засобів, які 

використовуються у хворих з  

ураженням серцево-судинної системи 

(кафедра фармакології). 
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5. Визначити особливості перебігу і 

інтенсивної терапії при важкій ЧМТ, 

політравмі, синдромі тривалого 

здавлення, електротравмі. 

5. Інтерпретувати механізми 

ушкодження при ЧМТ, дії електрики,  

політравмі, синдромі тривалого 

роздавлювання (кафедра патологічної 

фізіології). 

 

Визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь. 

Завдання для перевірки вихідного рівня. 

Завдання 1. 

При огляді пацієнтки 58 років, яка є нормостеніком і знаходиться у 

відділенні інтенсивної терапії з приводу гострого отруєння, консультант 

визначив верхівковий поштовх в п'ятому міжребер'ї на 1,5-2 см медіальніше за 

ліву серединно-ключичну лінію. Як трактувати такий результат? 

A. Норма 

B. Аортальний стеноз 

C. Гіпертрофія правого шлуночку 

D. Лівобічний пневмоторакс 

E. Правосторонній ексудативний плеврит  

Завдання 2. 

У хворого 30 років після автодорожньої аварії з'явилися скарги на значну 

задишку, кашель з кров'ю. Об'єктивно: емфізема в області грудної клітки, 

живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не проводиться. ЧСС 130 

уд. за хвилину, АТ 80/60 мм рт. ст., ЧД 30 за хвилину. У крові гематокрит 0,27 

л/л, гемоглобін 90 г/л. Що є невідкладною допомогою в цій ситуації? 

A. Термінова ШВЛ 

B. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв, еритроцитарна маса 

C. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди 

D. Дренаж за Бюлау справа  

E. Оксигенація 100% киснем 
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Завдання 3. 

Для контролю правильності інфузійної терапії у пацієнта 20 років без 

супутньої патології лікар планує оцінити кінцево-діастолічний об'єм лівого 

шлуночку. За яким критерієм можна дослідити цей параметр? 

A. Загальний периферичний судинний опір 

B. Тиск заклинювання легеневих капілярів 

C. Центральний венозний тиск 

D. Сатурация гемоглобіну киснем 

E. Величина коронарного кровотоку 

Завдання 4. 

У пацієнта 40 років після вживання червоного вина розвинулися 

артеріальна гіпотензія, експіраторна задишка, висипання за типом кропив'янки 

на обличчі і внутрішній поверхні передпліч. Для надання допомоги застосовано 

адреналін. Яку перевагу має адреналін перед іншими вазопресорами в цій 

ситуації? 

A. Комбінований α- і β-адреноміметичний ефект 

B. Селективний центральний α-адреноміметичний ефект 

C. Селективний периферичний α-адреноміметичний ефект 

D. Зручність дозування 

E. Здатність покращувати кровотік печінки і нирок 

Завдання 5. 

Пацієнт 38 років, електрик, при ремонті електропроводки торкнувся 

рукою металевого дроту і отримав електротравму. На шкірі з'явилися сліди 

металізації. Який ефект дії струму зумовив їх появу? 

A. Тепловий 

B. Механічний 

C. Електролітичний 

D. Біологічний  

E. Неспецифічний  
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Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. А.      Завдання 2. D.      Завдання 3. В.    Завдання 4. А.     

Завдання 5. С. 

Джерела інформації. 

1. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для медичних ВНЗ III-

IV р.а. / За ред. О.Г.Яворського. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 552 с.  

2. Загальна хірургія / М.Д.Желіба, С.Д.Хіміча . – К: Медицина, 2010 – 448 с.  

3. Клиническая фармакология: Учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккред. / Под 

ред.  О.Я. Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: ВСВ «Медицина», 

2012 – 728 с.  

4. Патофізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / За ред. 

М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 

2010. – 704 с.  

5. Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология: учебное пособие / 

Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 272 с.  

6. Мікробіологія, вірусологія та імунологія: Підручник для ВМНЗ III-IV рів. 

акред / За ред. В.П.Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.  

7. Педиатрия: Учебник для ВМУУ IV ур. аккред / Под ред. О.В.Тяжка. – 

Винница: Нова книга, 2010. – 1096 с.  

Додаткова література. 

1. Клінічна фізіологія: Підручник для мед. ВНЗ III-IV рів. акред. / Філімонов 

В.І.. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 736 с.  

2. Фармакологія: Підручник / За ред.. І.С.Чекман. – Вінниця: Нова книга, 

2009. – 480 с.  

 

Зміст навчання у відповідності з цілями. 

Теоретичні питання. 

1. Визначення шоку, його види. 
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2. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія   

геморагічного шоку. 

3. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія   

травматичного шоку. 

4. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія  

опікового шоку. 

5. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія   

анафілактичного шоку. 

6. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія   

септичного шоку. 

7. Особливості інфузійно-трансфузійної терапії різних видів шоку, 

характеристика інфузійних середовищ. 

8. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія 

та способи попередження ускладнень при важкій черепномозковій 

травмі, політравмі, синдромі тривалого здавлення.  

9. Патофізіологія, діагностика, особливості перебігу, інтенсивна терапія 

та способи попередження ускладнень при електротравмі. 

 

Граф логічної структури теми "Шокові стани і травматичні 

ушкодження" 

(див. Додаток 46, стор.175-176). 

 

Основна література. 

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія: Підручник / Ф.С.Глумчер, 

Л.П.Чепкій,  Л.В. Усенко, В.Ф.Москаленко. / За ред. Ф.С. Глумчера. – К.: 

ВСВ «Медицина», 2010. –336 с. 

2. Политравма: хірургія, травматология, анестезіологія, інтенсивна я 

терапія: Учебное издание для мед. ВУУ IV ур. аккред. / Под ред. 
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Ф.С.Глумчера, П.Д.Фомина, Е.Г.Педаченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. 

– 736 с.  

Додаткова література. 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: Учебник / Под ред. 

Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 424 с. 

 

Орієнтовна основа діяльності (ООД). 

Алгоритм діагностики септичного шоку. 

(див. Додаток 47, стор.177). 

Комплект завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання. 

Завдання 1. 

У пацієнта 42 років з виразковою хворобою шлунку виникли блювання до 

2-х літрів "кавовою гущею", випорожнення у вигляді мелени, біля одного літра. 

Об'єктивно: шкіра холодна, бліда, температурний градієнт 4°С, АТ 80/40 мм рт. 

ст., ЧСС 132 уд. за хвилину, ЧД 24 за хвилину. Яке з наведених даних 

об'єктивного обстеження свідчить про наявність шоку? 

A. Артеріальна гіпотонія 

B. Тахікардія 

C. Температурний градієнт 

D. Задишка 

E. Блідість шкіри 

Завдання 2. 

  Хвора 26 років протягом тижня лікувалася амбулаторно з приводу  ГРВІ. 

Близько 2 годин тому з ознобом піднялася температура тіла до 39,8°С, було 

одноразове блювання, після чого пересуватися самостійно не змогла. При 

огляді: свідомість сплутана. Шкіра бліда, надлишково вологі. ЧД 28 за  

хвилину, АТ 80/60 мм рт.ст., пульс 112 уд. за хвилину. Живіт не роздутий, 

м'який, помірно чутливий в епігастральній ділянці. До погіршення стану діурез 

був звичайним, під час огляду - з уретрального катетера витікає сеча зі 
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швидкістю 5-8-10 крапель на хвилину. На підставі якої клінічної ознаки у 

хворої можна запідозрити синдром шоку? 

A. Блідість шкіри 

B. Вологість шкіри 

C. Порушення свідомості 

D. Зниження діурезу 

E. Блювання 

Завдання 3. 

Пацієнт 32 років потрапив до клініки з діагнозом: відрив правої гомілки 

на рівні середньої третини, травматичний шок III ступеня. Об'єктивно: 

потерпілий загальмований, блідий, АТ 60/20 мм рт., ЧСС 145 уд. за хвилину, 

дихання часте, поверхневе. Вище за колінний суглоб накладений кровоспинний 

джгут (20 хв. тому), кровотеча відсутня. Черговим лікарем почата інтенсивна 

інфузійна терапія. Яка першочергова мета інфузійної терапії в даному випадку? 

A. Корекція об'єму циркулюючої крові  

B. Відновлення якісного складу циркулюючої крові 

C. Відновлення електролітного балансу 

D. Зниження функції згортання крові 

E. Підвищення функції згортання крові 

Завдання 4. 

  Пацієнта 45 років доставлено до клініки зі скаргами на запаморочення, 

слабкість, висипання за типом кропив'янки, які з'явилися через 15 хвилин після 

вживання меду. Із слів дружини, яка працює медсестрою, була короткочасна 

втрата свідомості, АТ не визначався. Після надання невідкладної допомоги стан 

покращав, доставлено до клініки. Якою була невідкладна допомога цьому 

пацієнту? 

A. Внутрішньовенне введення дофаміну 

B. Внутрішньовенне введення адреналіну 

C. Внутрішньовенне введення вітаміну С 
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D. Пероральний прийом десенсибілізуючого препарату 

E. Пероральний прийом глюконату кальцію 

Завдання 5. 

Пацієнта 60 років транспортовано до клініки в супроводі дружини в 

загальмованому стані. Зі слів дружини, 2 години тому піднявся з ліжка і 

втратив свідомість. Лікарем приймального відділення запідозрений шок. Яке з 

приведених нижче досліджень найадекватніше дозволить оцінити тканинну 

оксигенацію? 

A. Визначення сатурації артеріальної крові 

B. Визначення сатурації змішаної венозної крові 

C. Ехокардіографія 

D. Концентрація гемоглобіну крові 

E. Гематокрит периферичної крові 

Завдання 6. 

   У хворого 16 років після невдалого пірсингу розвилася флегмона 

передньої черевної стінки. Стан погіршав 3 години тому, коли хворий став 

млявим, відмовився від їжі, на питання став відповідати односкладово. На 

момент огляду озноб, шкірні покриви сухі, бліді, температура тіла 37,9°С. ЧД 

28 за хвилину, АТ 100/60 мм рт.ст., пульс 108 уд. за хвилину. По катетеру, який 

знаходиться в сечовому міхурі, виділяється сеча із швидкістю 10-12 крапель за 

хвилину. Яке лабораторне дослідження підтвердить значне погіршення перфузії 

тканин у хворого? 

A. Концентрація креатиніну в крові 

B. Концентрація сечової кислоти в крові 

C. Концентрація молочної кислоти в крові 

D. Кислотність (рН) сечі 

E. Густина сечі 

Завдання 7. 
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У дитини 6 місяців на фоні профузної діареї з'явилися осиплість голосу, 

сухість слизових оболонок і язика, мармуровість і похолодання кінцівок, 

зниження діурезу, загострення рис обличчя, лихоманка, артеріальна гіпотензія. 

З якого препарату треба розпочати інфузійну терапію? 

A. 10% розчин хлориду натрію 

B. 10% розчин глюкози 

C. 5% розчин глюкози 

D. Реополіглюкін  

E. Розчин Рінгера-Локка 

Завдання 8. 

  У хворого на сепсис, септичний шок, після інфузійної терапії швидко 

досягнутий центральний венний тиск 12 мм рт.ст., але артеріальний тиск 

залишається низьким 90/40 мм рт.ст., ЧСС 100 уд. за  хвилину. У хворого немає 

ознак кровотечі, йому проводиться адекватна підтримка дихання. Для 

стабілізації АТ лікар планує застосувати адреноміметик з комбінованою 

вазопресорною і інотропною дією. Який препарат слід обрати в цьому випадку? 

A. Мезатон 

B. Норадреналін 

C. Левосимендан  

D. Дофамін 

E. Добутамін 

Завдання 9. 

Пацієнта 48 років доставлено до клініки після того, як він був уражений 

електричним струмом при заміні світильника. У момент контакту з дротами у 

нього розвинулися тонічні судоми, короткочасна втрата свідомості. Після 

переривання ланцюга електроструму через 3 хвилини у потерпілого 

відновилася свідомість, АТ 130/90 мм.рт.ст., ЧСС 100 уд. за хвилину, ритм 

правильний. ЧД 22 за хвилину. Який ступінь ураження електричним струмом 

пацієнта? 
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A. 1 

B. 2 

C. 3  

D. 4 

E. - 

Завдання 10. 

У пацієнта 28 років, який знаходиться в клініці з приводу важкої 

черепномозкової травми, струса головного мозку, рівнем свідомості кома 2 ст. 

проводиться комплексна інтенсивна терапія. Який захід з перерахованих нижче 

показаний цьому пацієнту з метою корекції внутрішньочерепної гіпертензії? 

A. Помірна гіповентиляція 

B. Використання з метою седації кетаміну 

C. Підведення головного кінця ліжка на 20-30° 

D. Повне парентеральне живлення 

E. Використання ноотропів 

 

Еталони правильних відповідей. 

Завдання 1. С.      Завдання 2. D.      Завдання 3. А.     Завдання 4. В.   

Завдання 5. В.      Завдання 6. С.      Завдання 7. Е.     Завдання 8. D.   

Завдання 9. В.      Завдання 10. С.        

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

На початку заняття студенти проходять контроль вихідного рівня знань-

умінь за допомогою тестових завдань. Студенти у відділеннях інтенсивної 

терапії оглядають хворих на різні види шоків, на підставі клінічних і наявних 

лабораторних та додаткових методів обстеження визначають вид і міру 

тяжкості гострої недостатності кровообігу, оцінюють дані моніторного 

спостереження за хворими, визначають невідкладні заходи щодо корекції 

гемодинаміки.  Складають і обґрунтовують плани обстеження, встановлюють 

попередній діагноз, розробляють схему інтенсивної терапії, профілактики 
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розвитку ускладнень. За відсутності тематичних хворих аналізують копії 

історій хвороби, вирішують ситуаційні завдання щодо діагностики, клініки, 

інтенсивної терапії, та профілактики ускладнень черепномозкової травми, 

політравми, синдрому тривалого роздавлення, електротравми. Курація і 

відповіді студентів контролюються викладачем. 

У учбовій кімнаті студенти разом з викладачем обговорюють результати 

огляду, допущені ними помилки. Після цього студенти проходять тестовий 

контроль. У кінці підводяться підсумки роботи, і студенти отримують оцінки 

своєї роботи. 
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Додаток 46. 

Граф логічної структури теми "Шокові стани та травматичні ушкодження" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостра недостатність кровообігу 

Внаслідок втрати об'єму 

циркулюючої крові 

Геморагічний 

шок 

Внаслідок порушення судинного тонусу 

Біль 

Продукти 

розпаду 

тканин 

Порушення нервової реґуляції 

судинного тонусу 

Порушення негормональної 

регуляції судинного тонусу 

Політравма, ЧМТ, 

электротравма 
 Травматичний шок 

 Опіковий шок 

 Синдром тривалого   

здавлення 

 Політравма 

Дегрануляція 

тканинних базофілів 

Патологічна продукція 

дистально діючих  

інтерлейкінів 

Анафілаксія, анафілактоїд 

Синдром системної запальної відповіді 

Не інфекційної природи Сепсис, септичний шок 

Діагностика 

Ознаки загальні, пов'язані з кризою мікроциркуляції Ознаки індивідуальні, пов'язані з причиною шоку 

1
7
5
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Продовження додатка 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низьке венозне повертання 

Артеріальна гіпотонія, тахікардія 

Оліґурія, лактатацидоз 

Порушення діяльності ЦНС 

Блідість, акроціаноз 

Збільшення температурного ґрадієнту 

Загальні принципи невідкладної допомоги при 
шоках, ЧМТ, політравмі, синдромі тривалого 
здавлення, електротравмі 

Анафілактичний, 

анафилактоїдний шок 

Синдроми: загальноінфекційний, 
локальних інфекційних і гнійно-
запальних уражень 

Синдроми: біль, анемія, інтоксикація 

Клінічні протоколи невідкладної допомоги 

при шоках, черепно-мозковій травмі, 

політравмі, синдромі тривалого здавлення, 

електротравмі 

Критерії ефективності та безпеки (пряме та непряме оцінювання) 

Знеболення, відповідність об'єму судин і 

циркулюючої крові 

Етіотропна терапія 

Підтримка адекватної тканинної оксигенації, 

інотропна підтримка 

Ефективна детоксикація 

Корекція реологічних властивостей крові 

Об'єм 

циркулюючої 

крові 

Легеневий 

артеріальний

тиск 

Хвилинний 

діурез 

Артеріальний та 

центральний 

венозний тиск 

Вибір засобів для виконання 
головних принципів терапії 

Вплив на причину шоку 

Септичний шок 

Травматичний шок 

Синдроми: епікутанний, 

кардіоваскулярний, пульмональний, 

гастроінтестинальний, церебральний, 

печінково-нирковий, гематогенний 

Синдроми: анемія, ураження або 

травма конкретного органу 
Геморагічний шок 

Опіковий шок Синдроми: біль, дегідратація, 
інтоксикація 

1
7
6
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Додаток 47 

Алгоритм діагностики септичного шоку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаґностовано шок 

Крок 2. Наявність двох або більше з чотирьох ознак: 

1) Температура тіла >38С або <36С 

2) Частота дихання більше 20 за хвилину або РаСО2< 32 мм рт.ст. 

3) Частота серцевих скорочень > 90 уд. за хвилину 

4) Кількість лейкоцитів у периферичній крові  >12 Г/л або < 4 Г/л; або 

вміст паличкоядерних нейтрофілів >10% 

Так  Ні 

Синдром системної запальної відповіді 
діагностовано 

Немає підстав для 

діагнозу «синдром 

системної 

запальної 

відповіді» 

Крок 3. Наявність верифікованого, дуже 

імовірного вогнища інфекції або діаґностована 

бактеріємія 

Так  Ні 

Сепсис діагностовано 

Немає підстав для 

діагнозу «сепсис» 

Крок 4. Рідина вводиться адекватно 

Ні Виконати корекцію 

водно-

електролітного  

обміну та  повторити 

діагностику від 

кроку  1 

Крок 1.Ознаки порушення гемодинаміки: 

- Порушення центральної гемодинаміки 

                                  і/або 

- Порушення перфузії тканин (лактатацидоз, оліґурія,  

- мнестичні розлади) 

Так  Ні Немає підстав 

для діагнозу 

«шок» 

Так  

Септичний шок 

діагностовано 


