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Оцінка ступеня важкості  
загального стану

Об'єктивне обстеження пацієнта завжди по-
чинається з  оцінки його загального стану. 
Загальний стан  – інтегральна клінічна оцін-
ка стану здоров’я пацієнта, що базується на 
самопочутті людини, аналізі результатів опи-
тування, об'єктивного статусу по системах 
органів та іноді – результатів додаткових ме-
тодів досліджень.

Загальний стан необхідно розмежовува-
ти з  загальним самопочуттям пацієнта, яке 
навіть при важких захворюваннях може збе-
рігатися відносно задовільним, або навпаки.

Важкість загального стану хворого ви-
значають залежно від наявності і  ступеня 
вираженості порушень життєво важливих 
функцій організму. Залежно від ступеня важ-
кості стану пацієнта лікар вирішує питання 
про терміновість проведення і  необхідний 

обсяг діагностичних і  лікувальних заходів, 
визначає показання до госпіталізації.

Висновок про загальний стан пацієнта 
ґрунтується головним чином на суб'єктивних 
даних (аналіз скарг пацієнта) і даних загаль-
ного та місцевого огляду (об'єктивні показ-
ники). Важливе значення має оцінка функці-
онального стану серцево-судинної системи, 
системи органів дихання та ЦНС.

Критерії оцінки загального стану:
1. Свідомість.
2. Наявність і вираженість болю.
3. Ознаки недостатності кровообігу.
4. Вираженість дихальної недостатності.
5. Наявність і вираженість дегідратації.
6. Положення в ліжку і рухова активність.
7. Вираженість лихоманки.
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Види загального стану:
1. Задовільний.
2. Середнього ступеня важкості.
3. Важкий.
4. Вкрай важкий (критичний).
5. Термінальний (агональний).

Загальний стан пацієнта визначають як 
задовільний, коли функції життєво важливих 
органів не порушені. Як правило, загальний 
стан хворих залишається задовільним при 
легких формах перебігу хвороби. Суб'єктив-
но пацієнти можуть не пред’являти скарг або 
скарги не впливають на об'єктивний стан. 
Об'єктивні прояви захворювання виражені 
не різко, свідомість хворих ясна, рухова ак-
тивність не порушена, апетит не змінений, 
температура тіла нормальна або субфе-
брильна. Задовільним загальний стан буває 
у  пацієнтів з  легкими захворюваннями або 
в періоді реконвалесценції.

Стан середнього ступеня важкості спо-
стерігається в  разі помірного порушення 
функцій життєво важливих органів, які не 
становлять безпосередньої небезпеки для 
життя дитини. При цьому стані у  пацієнта 
є виражені суб'єктивні прояви (скарги). Паці-
єнти можуть пред’являти скарги на біль різ-
ної локалізації, інтенсивний кашель, задиш-
ку в  спокої або при помірному фізичному 
навантаженні, виражену слабкість, нудоту, 
блювоту. У  пацієнтів при стані середнього 
ступеня важкості характер суб'єктивних від-
чуттів завжди виражений. При об'єктивному 
дослідженні свідомість завжди ясна. Апетит 
завжди порушений, що є обов’язковим кри-
терієм у  даному стані: знижений або може 
бути відсутній. Рухова активність нерідко об-
межена, діти більшу частину часу перебува-
ють на руках у батьків або в ліжку. Спостері-
гаються такі симптоми, як висока лихоманка 
з ознобом, кашель частий або виснажливий, 
дегідратація першого ступеня, дихальна не-
достатність другого ступеня. При стані серед-
нього ступеня важкості ціаноз завжди від-

сутній при гострих захворюваннях, але може 
мати місце у  пацієнтів з  хронічними захво-
рюваннями (вади серця).

Загальний стан дитини визначається як 
важкий внаслідок декомпенсації життєво 
важливих функцій органів і  систем і  стано-
вить безпосередню небезпеку для життя. 
Ступінь вираженості суб'єктивних і об'єктив-
них проявів висока. Важкий загальний стан 
спостерігається у  пацієнтів з  інтенсивним 
больовим синдромом. При важкому стані 
часто спостерігається вимушене положення. 
Наявність у  пацієнта дихальної недостатно-
сті або дегідратації 3-го ступеня, судом, ме-
нінгеального синдрому, порушення свідо-
мості (оглушення або сопор) завжди вказує 
на важкий загальний стан. Ціаноз, який ви-
значається у пацієнтів з  гострими захворю-
ваннями, також вказує на наявність важкого 
стану.

Вираженість лихоманки не є  специфіч-
ним критерієм важкості загального стану, 
позаяк діти значно легше переносять її по-
рівняно з  дорослими і  навіть при фебриль-
них цифрах можуть не мати порушення ак-
тивності й апетиту. Стійка лихоманка вище 
40 ºС завжди повинна розглядатися як кри-
терій важкого стану.

Вкрай важкий (критичний) стан характе-
ризується різко вираженими порушеннями 
основних життєво важливих функцій орга-
нізму, і без інтенсивних лікувальних заходів 
пацієнт може загинути протягом найближчо-
го часу. Суб'єктивні показники не мають клі-
нічного значення для оцінки даного ступеня 
важкості. Свідомість зазвичай різко пригні-
чена, аж до коми, але в рідкісних випадках 
зберігається. Положення пацієнта завжди 
пасивне, іноді відзначається рухове збуджен-
ня, загальні судоми з залученням дихальної 
мускулатури. Пульс визначається тільки на 
сонних артеріях, артеріальний тиск різко 
знижений або не визначається. Спостеріга-
ються патологічні типи дихання: Куссмауля, 
Біота, Чейна – Стокса. Важкий і  вкрай важ-
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кий загальний стан пацієнта вимагає своє-
часної діагностики і госпіталізації (табл. 1.1).

При термінальному (агональному) за-
гальному стані спостерігається повне згасан-
ня свідомості, м’язи розслаблені, рефлекси 
ослаблені або відсутні. Пульс визначається 
тільки на магістральних артеріях, артеріаль-
ний тиск може не визначатися, тони серця 
різко ослаблені. Відзначаються рідкі пері-
одичні дихальні рухи. Термінальна стадія 
може тривати кілька хвилин або годин. Від-
сутність дихання, пульсу, тонів серця свід-
чить про настання клінічної смерті. Часто 
при цьому на ЕКГ реєструється ізоелектрич-
на лінія або хвилі фібриляції шлуночків.

 Основні принципи оцінки 
фізичного розвитку дитини 
старше 1-го місяця

Фізичний розвиток визначається як динаміч-
ний процес росту і  біологічного дозрівання 

дитини в різні періоди дитинства. Рівень фі-
зичного розвитку є об'єктивним показником 
стану здоров’я дитини. Фізичний розвиток 
залежить від генетичних чинників, характеру 
і достатності харчування, кліматичних умов, 
рухової активності, наявності хронічних за-
хворювань, факторів довкілля. На відміну 
від дорослих пацієнтів, при кожному огляді 
дитини необхідно оцінювати її фізичний роз-
виток і зіставляти з нормативними даними. 
Динамічне спостереження за темпами фізич-
ного розвитку дітей у першу чергу дозволяє 
виявити генетичні, спадкові та ендокринні 
захворювання, порушення харчування. У віці 
до одного року показники фізичного розвит-
ку необхідно оцінювати щомісяця, старше 
року – 1–2 рази на рік.

Показники, що використовуються для 
оцін ки фізичного розвитку дитини старше 
1-го місяця:

1. Маса тіла (по відношенню до віку).
2. Довжина тіла / зріст (по відношенню 

до віку).
3. Відношення маси тіла до  зросту (по-

казник оцінюють у дітей до 5 років).
4. Індекс маси тіла (по відношенню 

до віку).
5. Обвід голови (по відношенню до віку).

Всі показники фізичного розвитку регу-
лярно відзначаються на відповідних графі-
ках, у дітей перших двох років життя щомі-
сяця, в старшому віці – щорічно. Всі графіки 
показників фізичного розвитку розподілені 
відповідно до віку і  статі. Нормативні дані 
показників фізичного розвитку різняться 
в  різних расових популяціях. Таким чином, 
усі оціночні графіки і таблиці складені на під-
ставі віку і статі.

Нормативи можуть відрізнятися в різних 
країнах з  урахуванням етнічних і  расо вих 
особливостей.

Для аналізу отриманих даних на графі-
ках використовуються спеціальні лінії, які 

Таблиця. 1.1. Орієнтовна схема візуальної оцін-
ки пацієнта у важкому і вкрай важкому стані

Клінічний симптом Ступінь  
важкості стану

Дихальна недостатність 
2 ст. + вимушене поло-
ження

важкий

Дихальна недостатність 
3 ст. важкий

Дегідратація 3 ст. важкий

Менінгеальний синдром важкий

Судоми важкий

Оглушеність або сопор важкий

Менінгеальний  
синдром + судоми вкрай важкий

Кома вкрай важкий

Патологічні типи  
дихання вкрай важкий
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називають стандартними відхиленнями (SD – 
standard deviation) (див. рис. 1.1):

•	 лінія 0 на кожному графіку є медіаною 
і являє собою середнє статистичне зна-
чення показника фізичного розвитку;

•	 інші лінії  позначають стандартні відхи-
лення, вказують на віддаленість показ-
ника фізичного розвитку від середньо-
го значення в популяції ;

•	 лінії  стандартних відхилень, що мають 
позитивні значення (1, 2, 3), вказують 
у  бік збільшення показника фізичного 
розвитку, негативні стандартні відхилен-
ня (-1, -2, -3) – відповідно в бік зменшення.

Динаміка графіків фізичного розвитку 
може вказувати на:

1. Хороший і стабільний фізичний розви-
ток дитини.

2. Наявність проблеми у  фізичному роз-
витку дитини. 

Оцінка фізичного розвитку проводиться 
строго в зазначеній послідовності. У кожно-
му випадку проводиться оцінка маси і  дов-
жини тіла (1-й крок). Якщо обидва даних па-
раметри знаходяться в межах вікової норми, 
далі немає необхідності оцінювати співвідно-
шення маси до зросту і розраховувати індекс 
маси тіла (ІМТ). У висновку про стан фізич-
ного розвитку вказується, що фізичний роз-
виток дитини нормальний і відповідає віку.

При відхиленні одного із зазначених па-
раметрів від норми (маса, довжина) у  бік 
збільшення або зменшення, наступний етап – 
проведення оцінки співвідношення "маса 
тіла / зріст" (2-й крок). Якщо отриманий ре-
зультат розташований нижче лінії  другого 
негативного стандартного відхилення (-2 SD), 
далі немає необхідності розраховувати ІМТ 
і  виноситься клінічний висновок про наяв-
ність порушення фізичного розвитку ди-
тини: виснаження або крайнє виснаження 

Рис. 1.1. Маса тіла до віку, хлопчики від народження до 2-х років
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ною зміною в кожному елементі: пля-
ми, вузлики, пухирці та скоринки.

3. З’являється в першу добу захворюван-
ня.

4. Підсипання поштовхоподібні, безладні, 
як правило, протягом 4–5 днів.

5. Супроводжується свербінням.
6. Після зникнення може спостерігатися 

депігментація.

Особливості шкірного синдрому при рап-
товій екзантемі (roseola infantum) (рис. 2.31):

1. Спостерігається виключно у дітей пер-
ших двох років життя.

2. Дрібноплямистий висип блідо- роже во-
го кольору на тулубі і кінцівках, прак-
тично не уражує обличчя.

3. З’являється на 3–5 добу захворювання 
одночасно зі зниженням температури 
тіла.

4. Сверблячка відсутня.
5. Висип зберігається 2–3 дні.
6. Зникає безслідно.

Особливості шкірного синдрому при ен-
теровірусній інфекції (рис. 2.32):

1. Спостерігається у  дітей в  будь-якому 
віці.

2. Плямистий або плямисто-папульозний 
висип з’являється одночасно зі зниже-
нням температури тіла.

3. Свербіння відсутнє.
4. Тримається від кількох годин до кіль-

кох діб.

Рис. 2.28. Еволюція висипу при вітряній віспі

Час у днях 2 4 6

Макула (плямочка) Вузлик Заповнений рідиною 
пухирець (везикула) Утворення кірочок

Рис.  2.29. Характерні елементи при віт рянці: 
гноячки і кірочки

Рис.  2.30. Параорбітальний herpes zoster (опе-
різуючий лишай виникає у пацієнтів, які раніше 
перенесли вітряну віспу)
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Рис. 2.31. Плямистий висип при раптовій екзан-
темі

Особливості шкірного синдрому при хво-
робі “рука, нога, рот” (рис. 2.33, 2.34):

1. Дрібні пухирці на долонях, стопах, 
рідше – на сідницях, розгинальних ді-
лянках в  ділянці ліктьових і  колінних 
суглобів.

2. Афти – на слизових оболонках порож-
нини рота.

3. Сверблячка відсутня або незначна.
4. Зникають безслідно.

Особливості шкірного синдрому при ін-
фекційній еритемі (рис. 2.35–2.36):

1. Макуло-папульозний висип на обличчі, 
тулубі, кінцівках.

2. Еритема на щоках (“нашльопані щоки”).
3. При зворотному розвитку елементів 

утворюються гірлянди і  кільця (мере-
живоподібний висип).

4. Сверблячка відсутня.
5. Зникають безслідно.

Особливості шкірного синдрому при ме-
нінгококцемії (рис. 2.37):

•	 з’являється в першу, максимум – другу 
добу захворювання;

•	 зірчаста геморагічно-некротична ви-
сипка на сідницях, стегнах, рідше – на 
руках і тулубі;

Рис.  2.32. Характерна особливість висипу при 
ентеровірусній інфекції

Рис. 2.33. Енантема на слизовій щік при хворобі 
“рука, нога, рот”

Рис.  2.34. Характерні особливості висипу при 
хворобі “рука, нога, рот”
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3 РОЗДІЛ
Діагностика 
і семіотика 
уражень 
лімфатичних 
вузлів

Клінічна анатомія і фізіологія  
лімфатичних вузлів

Лімфатичні вузли розташовані по ходу лім-
фатичних судин і разом з ними становлять 
лімфатичну систему. Виконують бар'єрно- 
фільтраційну функцію, затримуючи мікробні, 
пухлинні клітини, чужорідні тільця, що над-
ходять з потоком лімфи. Крім того, захисна 
функція лімфовузлів пов’язана з  продуку-
ванням лімфоцитів, виробленням лейкоци-
тарного чинника, що стимулює розмножен-
ня клітин; вони виконують функцію депо 
лімфи. 

Основна локалізація периферичних лім-
фатичних вузлів (рис. 3.1–3.2):

1. Потиличні.
2. Завушні.
3. Задньошийні.

4. Передньошийні.
5. Підщелепні.
6. Підборідні.
7. Надключичні.
8. Підключичні.
9. Пахвові.

10. Ліктьові.
11. Пахвинні.
12. Підколінні.

Лімфоїдна маса стійко збільшується після 
народження до віку 8–12 років. Основні вікові 
формотворчі процеси в лімфатичних вузлах 
закінчуються до 10–12 років. Потім протягом 
пубертатного періоду лімфоїдна тканина за-
знає прогресивної атрофії, яка триває протя-
гом життя.
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Рис. 3.1. Локалізація основних груп периферичних лімфатичних вузлів

підщелепні

шийні

підколінні

надключичні
підключичні

пахвові

ліктьові

пахвинні

Лімфатичні вузли голови та шиї

Рис. 3.2. Локалізація лімфатичних 
вузлів голови та шиї

Лімфатичні 
протоки

Привушна слинна 
залоза

Лімфатич-
ні вузли 
привушної 
ділянки

Піднижньо-
щелепні 
лімфовузли

Ключиця Груднинно-ключично-
соскоподібний м’яз

Підборідні 
лімфовузли

Надключичні 
лімфовузли

Шийні 
лімфовузли

Потиличні 
лімфовузли

Всі лімфатичні вузли поділяються на дві 
групи: периферичні і  глибокі. Периферич-
ні лімфовузли легко доступні пальпації  на-
віть при незначному збільшенні в розмірах 
(рис. 3.3–3.12). Глибокі лімфовузли доступні 

пальпації  лише при їх значному збільшенні, 
і  для їх дослідження необхідні інструмен-
тальні методи. У  грудній клітці виділяють: 
міжреберні, грудні, діафрагмальні, бронхі-
альні, бронхолегеневі, легеневі, трахеоброн-
хіальні і лімфовузли переднього й заднього 
середостінь. У черевній порожнині розташо-
вані брижові, шлункові, панкреатоселезінко-
ві, печінкові, парааортальні вузли. У малому 
тазі знаходяться зовнішні і внутрішні клубові, 
крижові вузли. 

Розміри і  форми лімфовузлів описують-
ся тільки в сантиметрах, не рекомендується 
порівнювати їх з  ягодами, горіхами тощо. 
Лімфатичні вузли мають два розміри  – по-
перечний і поздовжній, звідси визначається 
і форма – округла, коли поздовжній розмір 
дорівнює поперечному (може бути вказаний 
один розмір  – діаметр), або овальна, коли 
поздовжній розмір більший від поперечного 
(вказуються обидва розміри).

Нормальними розмірами периферичних 
лімфатичних вузлів при пальпації  зазвичай 
прийнято вважати до 1 см, а шийні у дітей 
в  нормі можуть сягати 2  см. Пахвинні лім-
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Рис. 3.3. Пальпація потиличних лімфовузлів Рис. 3.4. Пальпація завушних лімфовузлів

Рис. 3.7. Пальпація підборідних лімфовузлів Рис. 3.8. Пальпація надключичних лімфовузлів 

Рис. 3.5. Пальпація привушних лімфовузлів Рис. 3.6. Пальпація піднижньощелепних 
лімфовузлів
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Рис. 3.9. Пальпація шийних лімфовузлів:
А – в передньому шийному трикутнику; 
Б – в задньому шийному трикутнику

А

Б

Рис. 3.10. Пальпація підпахвових лімфовузлів 

Рис. 3.11. Пальпація пахвинних лімфовузлів

Рис. 3.12. Пальпація підколінних лімфовузлів 

фовузли в нормі можуть сягати 1,5  ×  1,5 см 
(рис.  3.13). Але в  кожному разі необхідно 
пов’язувати розміри із зоною локалізації  лім-
фатичних вузлів. Тому виділяють “безпечні” 
і  “небезпечні” зони збільшення периферич-
них лімфовузлів (рис.  3.14). До перших від-
носять підщелепні, шийні, пахвові і  пахвин-
ні лімфатичні вузли. Пальпація лімфовузлів 
у  цих зонах зазначених розмірів рідко свід-
чить про патологію. Після перенесених респі-
раторних та інших захворювань лімфатичні 
вузли у безпечних зонах можуть зберігатися 
тривалий період (місяці, роки). Чим довше 
пальпуються ці лімфовузли (менше 1 см) без 
прогресивного збільшення в  розмірі, тим 
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менша ймовірність пухлинного або грануле-
матозного захворювання.

Роль збільшення підколінних лімфовузлів 
до теперішнього часу ще не визначена. Мо-
жуть спостерігатися при локальних інфекці-
ях, але як правило, це ні про що небезпечне 
не свідчить.

Небезпечними зонами є  надключична 
і підключична ямки, а також збільшення лім-

фовузлів у  ділянці грудей. Наявність у  цих 
зонах лімфовузлів навіть малих розмірів 
частіше свідчить про патологію і  вимагає 
додаткового обстеження. З  віком збільшу-
ється їх онкологічна небезпека. Наприклад, 
пальпація лімфатичних вузлів у небезпечних 
зонах у  25 % молодих людей підтверджує 
злоякісний процес, а в осіб старше 40 років – 
у 90 % випадків.

Клінічне обстеження 
лімфатичних вузлів 

Основні (фізикальні) методи 
обстеження

Огляд

При огляді лімфатичного вузла оцінюють 
три основних параметри:

•	 ступінь збільшення;
•	 наявність гіперемії ;
•	 деформація шкіри над ураженим лім-

фовузлом.

Пальпація
При збільшенні лімфатичних вузлів необ-
хідно оцінити наступні пара мет ри, бажано 
у вказаній послідовності:

1. Локалізація.
2. Розміри.
3. Кількість.
4. Болючість.
5. Щільні чи еластичні.
6. Рухливість при пальпації .
7. Спаяність лімфовузлів між собою.
8. Чи є гіперемія шкіри над л/вузлом.
9. Чи є деформація шкіри над л/вузлом.

Кількість  – якщо в  кожній групі пальпу-
ється не більше двох, то прийнято говорити 
про поодинокі лімфовузли; якщо пальпу-
ється більше 3-х, то кажуть про численні. За 
консистенцією вони можуть бути еластични-

Рис.  3.13. Збільшення правого пахвинного лім-
фовузла до 1 см, в даному випадку варіант норми

Голова та шия,
55 %

Надключичні,
1 %

Пахвові,
5 %

Пахвинні,
14 %

Локалізо-
вані,
75 %

Рис. 3.14. Частота пальпації  периферичних лім-
фовузлів у дітей в нормі
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ми, щільними, м’якими або мати флуктуацію. 
Флуктуація є достовірною ознакою абсцеду-
вання. Болючість може відзначатися у спокої 
і при пальпації. 

У нормі лімфатичні вузли не спаяні один 
з  одним, навколишніми тканинами і  рух-
ливі. Спаяність характерна для пухлинних 
процесів (рис. 3.15, 3.16). Наявність венозної 
мережі свідчить про додатковий шунтовий 
кровотік і характерна для специфічного про-
цесу, а вираженість капілярної мережі часто 
супроводжує хронічний запальний процес 
(рис. 3.17, 3.18).

При пухлинних процесах може відзнача-
тися компресійний синдром за рахунок здав-
лення великих венозних стовбурів. Напри-

Рис. 3.15. Диференційна діагностика пухлинних і запальних збільшень лімфатичних вузлів

• безболісні
• спаяні між собою
• шкіра не гіперемована
• зазвичай більших розмірів
• схильні до росту
• загальна tº не підвищена
•  часто виявляються випадково

• болючі при пальпації
• не спаяні між собою
• гіперемія шкіри над вузлом
• зазвичай середніх розмірів
• характерне підвищення tº

Попередньо пухлинна  
етіологія збільшення лімфовузла

Попередньо запальна  
етіологія збільшення лімфовузла

Рис. 3.16. Лімфома шиї справа Рис. 3.17. Лімфангоїт

Рис. 3.18. БЦЖ-лімфаденіт у дитини 2 міс. після 
вакцинації


