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Власне програма ведення пацієнта, 
складена кожним майбутнім лікарем 
після ретельного збору анамнезу та фі-
зикального обстеження хворого під 
конт ролем викладача з урахуванням 
всіх доступних матеріалів стосовно па-
цієнта, є спеціальним предметом обго-
ворення та оцінювання під час заліко-
вого заключного заняття як державною, 
так і англійською мовою, базуючись 
на  теоретичному підґрунті різноманіт-
них методів лікування, що застосову-
ються, та лікарських препаратів [1, 2, 9, 
10]. Кожна задача відповідає реальній 
клінічній ситуації та  супроводжується 
пакетом накопиченого та опрацьовано-
го первинного наочного матеріалу (фо-
тографії, сканограми, рентгенограми, 
електрокардіограми, результати сучас-

них методів візуалізації тощо). Опрацю-
вання таких задач дозволяє аналізувати 
рідкісні випадки та атипові варіанти пе-
ребігу захворювань, краще засвоювати 
навички ведення паліативних хворих, 
які зазвичай не бажають спілкуватися 
з поширеною групою студентів. Кожна 
задача може застосовуватися під час 
різних практичних занять як студен-
тів, так і лікарів-інтернів, та вирішува-
ти різні навчальні цілі. Накопичення 
клінічних задач є основою для впрова-
дження сучасних інтерактивних мето-
дів навчання, а саме − кейс-методу або 
методу ситуаційних вправ, який сприяє 
розвитку у студентів та лікарів-інтернів 
клінічного мислення, навичок команд-
ної роботи та прийняття рішень у не-
стандартних ситуаціях.  

Наводимо клінічний випадок, який 
ми використовуємо як сформульовану 
клінічну задачу (фактично «кейс») з на-
очним матеріалом під час практичних 
занять з паліативної допомоги у студен-
тів 6-го курсу та лікарів-інтернів зі спе-
ціальності загальна практика − сімейна 
медицина з акцентом на набуті навички 
збору анамнезу пацієнта з тяжким пере-
бігом захворювання та його фізикаль-
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ного обстеження для подальшого 
правильного складання програми 
ведення. Також на цьому прикладі 
студенти краще розуміють такі по-
няття, як паліативна хіміотерапія 
та паліативна допомога, трьохрів-
нева градація паліативної допомо-
ги (паліативний підхід, загальна 
паліативна допомога, спеціалізо-
вана паліативна допомога). Всі спе-
ціалісти, які працюють у  сфері 
охорони здоров’я, повинні бути 
добре обізнаними щодо основних 
принципів паліативної допомоги 
[7, 8] і вміти використовувати їх на 
практиці. Наводимо власне клініч-
не спостереження.   

Хвора С., 66 років, 23.08.2016 р. 
поступила в загальнотерапевтич-
не відділення Київської міської 
клінічної лікарні №8 для прове-
дення гемостимулюючої терапії 
за рекомендацією онколога. При 
поступленні пред’являла скарги 
на загальну слабкість, біль у ниж-
ніх відділах живота зліва, збіль-
шення розмірів лівої нижньої 
кінцівки за рахунок вираженого 
набряку, підвищення температури 
тіла до  37,5°С. Зі студентами був 
опрацьований акцентований збір 

анамнезу, коли стало відомо, що 
в 2013 році жінці було встановле-
но діагноз раку лівої слинної зало-
зи, з приводу якого була проведена 
операція, курс променевої терапії, 
поліхіміотерапія (загалом 12 бло-
ків поліхіміотерапії). Крім того, 
фактично нами був вперше вияв-
лений родинний характер раку 
такої рідкісної локалізації (батько 
хворої помер від такого самого за-
хворювання, діагноз якого був під-
тверджений гістологічно). Протя-
гом останніх двох місяців у хворої 
з’явилася біль та збільшення лівої 
нижньої кінцівки, з приводу чого 
сімейний лікар направив її на кон-
сультацію до онколога. Був прове-
дений курс паліативної хіміотера-
пії. Суттєвого покращення стану 
хворої досягнуто не було.

Консультативний висновок 
онколога Київського міського клі-
нічного онкологічного центру від 
23.08.2016 р.: Рак лівої слинної за-
лози, стадія IV, Т2 Nх М1 (мозочок, 
заочеревинні лімфатичні вузли). 
Клінічна група ІІ. Больовий син-
дром. Вторинна анемія. Враховую-
чи гематологічні показники, курс 
поліхіміотерапії у теперішній час 
протипоказаний. Рекомендовано 

проведення гемостимулюючої те-
рапії за місцем проживання. Кон-
трольний огляд після нормалізації 
показників крові.  

При поступленні загальний 
стан хворої середньої тяжкості. Сві-
домість ясна. Положення в  ліжку 
активне. Шкіра бліда. Слизова обо-
лонка блідо-рожева. Периферичні 
лімфатичні вузли, що доступні для 
пальпації, не  збільшені. Частота 
дихання − 18 за хвилину. Над леге-
нями перкуторно ясний легеневий 
звук, дихання везикулярне, хрипи 
відсутні. Частота серцевих скоро-
чень − 78 за хвилину. Артеріальний 
тиск − 150/80 мм рт.ст. Тони серця 
ритмічні, дещо послаблені, пато-
логічні шуми не вислуховуються. 
Живіт м’який, бере участь в акті 
дихання. В нижніх відділах живота 
зліва та лівій пахвинній ділянці 
пальпується щільний конгломерат 
лімфатичних вузлів, болючих при 
пальпації. Симптом Пастернацько-
го негативний з  обох боків. Сечо-
виділення нормальне. Ліва нижня 
кінцівка значно збільшена у розмірі 
за рахунок набряку (рис. 1). Шкіра її 
не змінена. Також при анамнестич-
ному та фізикальному опрацюванні 
стану хворої при проведені прак-

Рис. 2. Рубець на шкірі хворої С. після операції на лівій слинній залозі  Рис. 1. Вигляд нижніх кінцівок хворої С.  
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тичного заняття увагу майбутніх 
лікарів було акцентовано на фак-
тичній відсутності маніфестних 
ознак первинного вогнища онко-
логічного захворювання, коли на-
віть рубець після успішної операції 
на лівій слинній залозі на шкірі зі 
зморшками в ділянці біля вуха був 
не демонстративним (рис. 2), а вод-
ночас перебіг наявних ускладнень 
має драматичний характер.

Результати лабораторних та ін-
струментальних обстежень. 

Загальний аналіз крові 
(25.08.16): гемоглобін – 75 г/л, 
еритроцити – 2,9×1012/л, лейкоци-
ти – 9,5×109/л, еозинофіли – 1%, 
паличкоядерні нейтрофіли – 8%, 
сегментоядерні нейтрофіли – 74%, 
лімфоцити – 8%, моноцити – 9%, 
тромбоцити – 261×109/л.  

Біохімічне дослідження крові 
(25.08.16): загальний білірубін – 
12 мкмоль/л, прямий білірубін – 
0 мкмоль/л, непрямий білірубін – 
12  мкмоль/л, АлАТ – 14  Од./л, 
АсАТ – 25 Од./л, загальний білок – 
66 г/л, креатинін – 0,101 ммоль/л, 
сечовина  – 13,4 ммоль/л, калій – 
5,2 ммоль/л, нат рій – 139 ммоль/л, 
хлор – 105 ммоль/л, глюкоза – 
6,7 ммоль/л.  

Загальний аналіз сечі (30.08.16): 
питома вага – 1010, реакція – кисла, 
білок  – не виявлено, глюкоза – не 
виявлено, еритроцити – не вияв-
лено, лейкоцити – 4−8 в полі зору, 
епітеліальні клітини − не виявлено.  

ЕКГ (23.08.16): ритм синусо-
вий, правильний, частота серце-
вих скорочень (ЧСС) – 78 за хви-
лину, вісь серця відхилена вліво.  

Проводилося лікування: пре-
парати заліза внутрішньовенно 
крапельно з  подальшим перехо-
дом на  пер оральний прийом, пе-
реливання еритроцитарної маси, 
цефтриаксон, тіотриазолін, лізи-
ноприл, амлодипін, дегідратую-
ча терапія, знеболююча терапія, 
а саме − налбуфін, кеторолак.  

Суб’єктивно стан хворої по-
кращився. Однак ліва нижня 
кінцівка залишалася збільшеною 
у розмірах, перешкоджаючи віль-

ному самостійному пересуванню 
хворої. Показники гемограми піс-
ля лікування дещо покращилися 
(01.09.16): гемоглобін – 115  г/л, 
еритроцити – 3,2×1012/л.  

Хвора виписана з рекомендаці-
єю спостереження сімейного ліка-
ря та повторного огляду онколога.  

При формулюванні клінічної за-
дачі для опрацювання зі студентами 
наводяться так відомості. За дани-
ми літератури злоякісні пухлини 
слинних залоз відносяться до рід-
кісних видів пухлин і виявляються 
у 1−2% онкологічних хворих [4−6]. 
Описаний клінічний випадок раку 
демонструє ефективність комплекс-
ного методу лікування первинної 
пухлини слинної залози (рис.  2). 
Клінічну картину та її тяжкість на 
момент звернення хворої до сімей-
ного лікаря визначало метастазу-
вання в  заочеревинні та пахвинні 
лімфатичні вузли зліва і розвиток 
лімфостазу лівої нижньої кінцівки 
після трьох років після проведено-
го оперативного лікування (рис. 1). 
Злоякісні пухлини слинної залози 
можуть метастазувати в регіонарні 
лімфатичні вузли, в легені та кістки 
[4, 6]. Метастазування в заочере-
винні лімфатичні вузли і мозочок 
є незвичними локалізаціями і мо-
жуть викликати у сімейного лікаря 
діагностичні труднощі, складаючи 
хибне враження про первинність 
лімфостазу. Виявлення лімфостазу 
передбачає виключення інфекції, 
травми, тромбозу глибоких вен 
нижньої кінцівки, посттромбофле-
ботичного синдрому, хронічної ве-
нозної недостатності на фоні вари-
козного розширення вен. Важливе 
значення має анамнез променевої 
терапії та видалення лімфатичних 
вузлів з приводу онкологічних за-
хворювань.  

Лікування лімфатичних набря-
ків є складним і повністю не вирі-
шеним завданням, що зумовлено 
різноманітністю механізмів патоге-
незу і обмеженими можливостями 
ефективного впливу на них. У бага-
тьох випадках рекомендують поєд-
нувати консервативне та хірургічне 

лікування, що залежить від при-
чини лімфостазу, ступеня та стадії 
лімфовенозної недостатності. У да-
ному клінічному випадку хворій 
було проведено курс паліативної 
хіміотерапії, метою якого було не 
радикальне лікування інкурабель-
ної пацієнтки з прогресуванням 
віддаленого пухлинного процесу, 
а контроль симптомів, продовжен-
ня тривалості життя та поліпшення 
його якості. В  опрацьованій нами 
зі  студентами програмі ведення 
хворої остання потребує паліатив-
ної допомоги, насамперед знебо-
лення та психологічної підтримки, 
яка надається їй на рівні сімейного 
лікаря та лікарів багатопрофільної 
лікарні (паліативний підхід та за-
гальна паліативна допомога).  
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