
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття з медсестринства в інфектології  № 10 

(4 академічних годин) для 2 В курсу  сестринська справа 

 

I. Тема: Грип. ГРВІ. 

 

II. Мета: студенти повинні (відповідно кваліфікаційній характеристиці): 

1. Клінічну картину типових і атипових форм. 

2. Принципи діагностики. 

3. Лікування типових і атипових форм. 

4. Профілактичні заходи.. 

 

Уміти: 

1. Збирати клініко-епідеміологічний анамнез. 

2. Проводити огляд хворого. 

3. Отримувати змив з носоглотки. 

4. Брати кров для імунофлюоресценції. 

5. Брати кров для серологічних досліджень. 

6. Надавати допомогу при гіпертермічному синдромі. 

 

III. Обладнання: 

Бакпрепарати (вакцина, інтерферон), шприци, алгоритмами виконання 

практичних навичок. 

IV. Питання для повторення: 

1. Допомога хворому з гарячкою. 

2. Вимірювання температури. 

3. Техніка п/ш, в/м ін'єкцій. 

4. Накладання холодного компресу. 

5. Використання міхура з льодом. 

 

 



Хід роботи: 

1. Збирати клініко-епідеміологічний анамнез при грипі та інших ГРВІ. 

2. Проводити огляд хворих. 

3. Отримувати змиви з носоглотки на вірусологічне дослідження. 

4. Розводити і вводити інтерферон. 

5. Надавати допомогу при гіпертермії. 

6. Розв'язування типових і атипових ситуаційних задач.. 

 

1. Етіологія :  

а) вірус 

б) рикетсія Провачека 

в) кишкова паличка 

г) стафілокок 

д) токсоплазма Голді 

е) бактерія  

є)       диплокок 

ж) хламідія 

2. Джерело інфекції :  

а) хвора людина 

б) тварина 

в) птахи 

г) гризуни 

д) комарі 

е) собаки 

є)       тварини родини котячих 

ж) воші 

з) кліщі 

3. Шляхи передачі :  

а) контактний 

б) трансфузійний 

в) аліментарний 

г) водяний 

д) інгаляційний 

е) трансмісивний 

є)       повітряно - краплинний 

4. Інкубаційний період :  

а) 2 - 3 дні 

б) 6 - 8 днів 

в) 6 - 17 днів 

г) 9 - 14 днів 

д) 7 - 21 день 



е) 3 - 4 дні 

є)       11 - 23 тижні  

ж) 1 - 3 дні 

з) 15 днів - 5 - 6 місяців 

5. Клініка :  

а) на міжпальцевих складках з’являються афти 

б) в крові - лейкопенія 

в) спостерігається ністагм 

г) втрачається свідомість 

д) сильний головний біль 

е) світлобоязнь 

є)       з’являється висип 

ж) підвищцється температура 

з) сухий кашель 

и) збільшення лімфовузлів 

6. Клініка :  

а) сильний головний біль з локалізацією в    

надбрівних дугах 

б) ураження залоз внутрішньої секреції 

в) ригідність потиличних м’язів 

г) брадикардія 

д) закладення носа 

е) сухість у роті  

є)       тахікардія 

7. Клініка :  

а) з’являються приступи гніву 

б) пекучий біль у роті 

в) підвищення слиновиділення 

г) ураження черепно - мозкових нервів 

д) підвищення ШОЕ 

е) серозні виділення з носа  

є)       підвищення температури 

ж) анорексія 

8. Клініка :  

а) різка слабкість 

б) пітливість 

в) відсутність апетиту 

г) збільшення 2-х груп лімфатичних вузлів 

д) ураження ЦНС 

е) підвищення температури  

є)       озноб 

9. Діагностика :  

а) епідеміологічний анамнез, клінічна картина 

б) лабораторні методи, клінічна картина 

в) епідеміологічний анамнез 



г) кров на гемокультуру, реакція Відаля, посів 

жовчі 

д) епідеміологічний анамнез, клінічна, 

вірусологічна картина 

10. Профілактика :  

а) регуляція кількості голубів, санітарно-

освітня робота 

б) виявлення хворих, боротьба з педикульозом 

в) виявлення хворих, масковий режим, 

вентиляція, санітарно - освітня робота 

г) проводити протисказове щеплення, відстріл 

бродячих котів, собак 

д) знищення гризунів 

е) виявлення хворих і повна ізоляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №2 

Хворий О., 21 рік, поступив у стаціонар з температурою 39,3° С. Скаржиться 

на болючість у горлі, нездужання, біль у суглобах. 

При огляді: блідість шкіри, набряк і гіперемія мигдаликів, незначне 

збільшення і болючість регіонарних лімфатичних вузлів. З боку органів 

кровообігу - тахікардія, приглушені серцеві тони. 

1. Лікарський діагноз. 

2. Медсестринський діагноз. 

3. Проблеми пацієнта. 

4. Незалежні і залежні медсестринські втручання. 

 

Задача №3 

Хворий Б., 45 років, поступив на 4-й день хвороби у дуже тяжкому стані зі 

скаргами на утруднене дихання(«немає чим дихати», «не вистачає повітря»). 

Об’єктивно: шкіряні покриви бліді. Губи і нігтьові фаланги ціанотичні. 

Дихання - до 50 рухів/хв., клекочучи, через рот. Перкуторно: нижче кута 

лопаток тупий перкуторний звук, на всій ділянці легень різнокаліберні вологі 

хрипи. Пульс слабкого наповнення - 130уд/хв.. АТ - 80/50 мм рт ст.. У 

населеному пункті, звідки поступив хворий, почастішали випадки гострих 

респіраторних захворювань. 

1. Лікарський діагноз. 

2. Медсестринський діагноз. 

3. Проблеми пацієнта. 

4. Незалежні і залежні медсестринські втручання. 

 

Задача № 8 

Хворий О., 32 роки, поступив на 2 -й день хвороби зі скаргами на головний 

біль, легкий озноб, загальну слабкість, біль у крижах. Був у контакті з хворим 

на грип. 



Об’єктивно: температура тіла 38,0° С, обличчя червоне, набрякле, 

кон"юктевіт, склерит, слизова оболонка зіву гіперемована, мигдалики 

збільшені, в лакунах - гнійний наліт. Тони серця приглушені. 

Аналіз крові: лейкоцити - 7,4 х 109/л, паличко ядерні - 12%, 

сегментоядерні - 60%, лімфоцити - 22%, моноцити - 6%, ШОЕ - 20 мм/год. 

1. Лікарський діагноз. 

2. Медсестринський діагноз. 

3. Проблеми пацієнта. 

4. Незалежні і залежні медсестринські втручання. 

 

Задача № 10 

Хворий М., 37 років, поступив на 6-й день хвороби. Захворювання почалося 

гострого з підвищення температури тіла до 39° С, головного болю, легкого 

ознобу. Приймав анальгетики і вітациклін. За добу до госпіталізації з’явився 

біль за грудиною, який посилювався при глибокому вдосі, вологий кашель, 

головокружіння, різка слабкість. 

Об’єктивно: температура тіла 39,6° С, обличчя бліде, слизова оболонка 

кон"юктиви і зіву гіперемована. Пульс - 120 уд/хв./ серцеві тони послаблені, 

число дихань у хворого - 38 рухів/хв.. В нижніх відділах легень і 

міжлопатковій області вкорочення перкуторного звуку і вологі хрипи. 

1. Лікарський діагноз. 

2. Медсестринський діагноз. 

3. Проблеми пацієнта. 

4. Незалежні і залежні медсестринські втручання. 

 

Задача № 11 

У хворого С., 19 років, на 2-й день після інтраназального введення 

протигрипозної живої вакцини підвищилась температура тіла до 38° С, 

з’явився головний біль, біль у суглобах, загальна слабість, нежить. 



Спілкування з подібними хворими заперечує. Слизова оболонка зіву 

набрякла, гіперемована. Пульс - 90 уд/хв., ритмічний. 

1. Лікарський діагноз. 

2. Медсестринський діагноз. 

3. Проблеми пацієнта. 

4. Незалежні і залежні медсестринські втручання. 

 


