ЗМІСТ
Розділ «Здорова дитина»
Заняття №1 Основні завдання та організація педіатричної служби в
Україні. Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем
Заняття №2 Основні завдання та організація педіатричної служби в
Україні. Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем
Заняття №3 Анатомо-фізіологічні особливості доношеної
новонародженої дитини та догляд за нею
Заняття №4 Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної
новонародженої дитини та
догляд за нею

Заняття №5 Вигодовування грудної дитини. Природне вигодовування
Заняття №6 Вигодовування грудної дитини. Змішане та штучне
вигодовування
Харчування дітей, старших однорічного віку

Розділ «Хвороби дітей раннього віку»

Заняття №7 Хвороби новонароджених, пов’язаних з проблемами
інфікування
Заняття №8 Хвороби новонароджених, пов’язаних з проблемами
інфікування
Заняття №9 Хвороби новонароджених, пов’язані з проблемами
інфікування
Заняття №10 Хвороби новонароджених, пов’язані з пологовими
травмами. Гемолітична хвороба новонароджених. Асфіксія
Заняття №11 Гіповітамінози. Рахіт. Гіпервітаміноз вітаміну D.
Заняття №12 Спазмофілія
Заняття №13 Аномалії конституції
Заняття №14 Гострі розлади травлення у дітей раннього віку
Заняття №15 Хронічні розлади живлення

Розділ «Захворювання внутрішніх органів»

Заняття №16 Захворювання органів травного каналу в дітей старшого
віку (стоматит, гострий гастрит, хрогічний гастрит)
Заняття №17 Захворювання органів травного каналу в дітей старшого
віку (виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки,
захворювання жовчовивідних шляхів). Гельмінтози
Заняття №18 Захворювання органів дихання (риніт, отит, фарингіт,
трахеїт, ларингіт, стенозуючий ларинготрахеїт, тонзиліт)
Заняття №19 Захворювання органів дихання (пневмонія, бронхіальна
астма)
Заняття №20 Захворювання сечової системи ( гострий пієлонефрит,
гострий гломерулонефрит)
Заняття №21 Захворювання сечової системи (гостра та хронічна
ниркова недостатність)
Заняття №22 Захворювання серцево-судинної системи (вроджені вади
серця)
Заняття №23 Захворювання серцево-судинної системи (ревматизм,
вегето-судинні дисфункції)
Заняття №24 Захворювання системи крові (анемія, лейкоз)
Заняття №25 Захворювання системи крові ( геморагічні васкуліти)

Заняття №26 Захворювання ендокринної системи (цукровий діабет)

Розділ «Інфекційні хвороби”

Заняття № 27 Туберкульоз у дітей
Заняття №28 Туберкульоз у дітей
Заняття №29 Туберкульоз у дітей
Заняття №30 Дифтерія
Заняття №31 Менінгококова інфекція
Заняття №32 Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип. Парагрип.
Аденовірусна інфекція
Заняття №33 Кір. Краснуха.
Заняття №34 Вітряна віспа. Скарлатина.
Заняття №35 Паротитна інфекція Кашлюк
Заняття №36 Кишкові інфекції (дизентерія, сальмонельоз)
Заняття №37 Кишкові інфекції ( колі-інфекція)
Заняття №38 Поліомієліт. Вірусний гепатит. ВІЛ-інфекція/СНІД
Заняття №39 Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в
стаціонарі при судомному, гіпертемічному, алергійному, токсичному,
коматозному синдромах
Заняття №40 Невідкладна допомога при дихальній недостатності,
синдромі недостатності кровообігу, нирковій недостатності,
геморагічному, гіпокальціємічному синдромах на догоспітальному
етапі та в стаціонарі.
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Розділ “Здорова дитина” включає:
№
п/п

Назва теми

Вид
заняття

Кількість
годин

Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Анатомо-фізіологічні
особливості органів і систем
1.
Проведення I етапу медсестринського процесу: скарги, анамнез Практичне
4
здорової та хворої дитини (генеалогічний, біологічний,
заняття
соціальний), значення його для діагнозу. Збирання анамнезу у
батьків: анамнез захворювання, життя, епідеміологічний,
алергологічний тощо. Схема розпитування.
Медсестринське обстеження: огляд, антропометрія, пальпація,
перкусія. Соматоскопія (огляд): дослідження шкіри та
підшкірної основи, огляд і пальпація периферичних лімфовузлів,
голови,
хребта,
грудної
клітки,
кінцівок,
суглобів.
Антропометрія. Пальпація, перкусія під час обстеження органів
дихання, кровообігу, травлення, сечових органів та ендокринної
системи. Підготовка до інструментальних (рентгенологічних,
комп’ютерної томографії, ендоскопічних, УЗД тощо) та
функціональних методів дослідження органів і систем.
Оцінювання результатів досліджень.
2.
Організація
роботи
дитячого
дошкільного
закладу. Практичне
4
Медсестринське обстеження дітей різних вікових груп.
заняття
Оцінювання обстеження шкіри, вимірювання температури тіла,
графічний запис. Переодягання як елемент загартовування. Підбір
іграшок для дітей різного віку.
Режим дня, підготовка дітей та участь у годуванні.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі,
професійної безпеки, протиепідемічного режиму під час
обстеження, виконання маніпуляцій, роботи з медичною
апаратурою тощо.

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної новонародженої дитини та догляд за нею
3. Перший туалет новонародженої дитини. Медсестринське Практичне
4
обстеження: визначення маси, зросту, вимірювання окружності
заняття
голови, грудної клітки. Оцінювання стану за шкалою Апгар.
Відпрацювання елементів першого туалету новонародженої
дитини за діючим наказом. Заповнення документації. Методика
одягання немовлят. Вигодовування новонароджених.
Ознайомлення з дитячим відділенням пологового будинку.
Обладнання палат. Санітарно-гігієнічний режим.
Медсестринське обстеження: стан шкіри, підшкірної основи,
залишку пуповини, пупкової ранки, фізіологічних станів.
Годування новонароджених. Вакцинація.
Дотримання охорони праці, протиепідемічного режиму, правил
професійної безпеки під час проведення вакцинації.
Правила виписування з пологового будинку.
Проведення першого патронажу новонародженої дитини.
Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної новонародженої дитини та догляд за нею
4.
Ознайомлення з відділенням виходжування недоношених
Практичне
4
новонароджених. Санітарно-гігієнічний режим відділення.
заняття
Медсестринське обстеження недоношених дітей. Оцінювання
стану. Догляд за недоношеною дитиною. Зігрівання. Годування.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки у відділенні
виходжування новонароджених. Заходи безпеки під час роботи з
електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами

з газом
Вигодовування грудної дитини. Природне, змішане та штучне вигодовування. Харчування
дітей, старших однорічного віку
5.
Визначення добової кількості їжі різними методами та Практичне
4
частоти годувань на добу. Розрахування основних харчових
заняття
інгредієнтів та енергетичної цінності основних продуктів
харчування для дітей різного віку, які перебувають на грудному,
змішаному та штучному вигодовуванні. Складання схем різних
видів вигодовування дітей віком до одного року. Проведення
контрольного зважування. Техніка годування грудьми, з
ложечки, чашки. Зберігання молочних сумішей. Складання схем
годування.
6. Ознайомлення з харчоблоком у дитячому стаціонарі та Практичне
4
дотримання правил професійної безпеки, охорони праці під час
заняття
роботи з електронагрівальними приладами.
Проведення медичною сестрою санітарно-освітньої роботи з
питань раціонального харчування.
Заняття №1
Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Анатомо-фізіологічні особливості
органів і систем
Постановка цілей та їх мотивація: догляд за хворим є невід’ємною і дуже важливою складовою
процесу надання медичної допомоги та забезпечення успішності лікування. Специфіка догляду за
хворими дітьми різного віку зумовлена особливостями спостереження, спілкування, методиками
проведення діагностичних та лікувальних процедур.
Медичний персонал педіатричного відділення потребує певних знань і досвіду щодо встановлення
контакту з родиною хворого та пацієнтами різного віку.
Спостерігаючи здорову чи хвору дитину, здійснюючи профілактичну роботу серед населення,
медична сестра має оглядати організм, що розвивається, характеристики і особливості якого
безперервно змінюються.
Студент повинен знати:
1.Послідовність проведення I етапу
медсестринського процесу: збирати скарги, анамнез
здорової та хворої дитини.
2.Правила збирання анамнезу у батьків: анамнез
захворювання, життя, епідеміологічний,
алергологічний тощо.
3.Правила проведення медсестринського
обстеження:
4.Підготовку до інструментальних
(рентгенологічних, комп’ютерної томографії,
ендоскопічних, УЗД тощо) та функціональних
методів дослідження органів і систем.
5.Анатомо-фізіологічні особливості шкіри,
підшкірної основи.
6.Анатомо-фізіологічні особливості нервової
системи.
7.Анатомо-фізіологічні особливості кістковом’язової системи.
8.Анатомо-фізіологічні особливості органів
дихання.
9.Анатомо-фізіологічні особливості серцевосудинної системи.

Студент повинен вміти:
1.Проводити медсестринське обстеження та
оцінювання стану органів та систем хворої
дитини.
2.Підраховувати частоту дихальних рухів,
пульсу.
3.Вимірювати артеріальний тиск.
4.Вміти проводити забір сечі у дітей раннього
віку на дослідження.
5.Проводити забір калу на наявність яєць
гельмінтів,
копрологію,
бактеріологічне
дослідження.
6.Проводити
підготовку
дітей
до
функціональних та інструментальних методів
обстеження.
7.Вміти оцінювати результатів досліджень.

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Які умови для проведення мед сестринського обстеження?
Вимоги до приміщення:

Матеріальне забезпечення

Вимоги до медичної сестри:

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2. Розташуйте у правильній послідовності етапність проведення медсестринського огляду дитини:
1
Органи дихання
2
Оцінка стану дитини
3
Сечовидільна система
4
Шкірні покриви
5
Лімфатичні вузли
6
Підшкірно-жирова клітковина
7
М’язова система
8
Слизові оболонки
9
Нервова система
10
Травна система
11
Ендокринна система
12
Органи кровообігу
13
Стан органів чуття
14
Фізичний розвиток та його оцінка
_________________________________________________________________________________________
3. Заповніть наступну таблицю
Вік дитини

Пульс

Частота
дихання

Новонароджений
3 місяці
8 місяців
1 рік
3 роки
5 років
8 років

Наявність
великого
тім’ячка

Кількість
зубів

Наявність
малого
тім’ячка

2. Формування професійних умінь та навиків.
Виконайте завдання користуючись алгоритмом дій:
1. Зберіть анамнез життя у дитини раннього віку (до 3 років) за даною схемою:
Вiд якої вагiтностi дитина i яка по рахунку в сiм'ї. Чим закiнчились попереднi вагітності
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мала вагiтнiсть (гестози: набряки, нефропатiя,
гiпертонiя:)._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Режим та особливостi харчування вагiтної._____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мали пологи (тривалiсть, ускладнення).____________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Чи закричала дитина вiдразу пiсля пологiв? Який був крик?______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Маса тiла та довжина дитини при народженi.___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Коли приклали до грудей?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Коли вiдпав пуповинний залишок, як заживала пупочна ранка?___________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи була фiзiологiчна втрата маси тiла та коли маса вiдновилася?_________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Захворювання в перiод новонародженностi (iнтенсивнiсть та тривалiсть жовтяницi, пологова травма,
хвороби шкiри, органів дихання)._____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
На котрий день та з якою масою тiла виписанi додому?__________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Фiзичний розвиток дитини: збiльшення маси тiла та росту на 1 роцi життя та пiсля року______________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Розвиток статики та моторики: коли дитина почала тримати голiвку, сидiти, стояти, ходити.__________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Психомоторний розвиток: коли дитина почала гулити, посмiхатися, вимовляти слова, речення. Запас
слiв на 1 рiк, на 2 роки._____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Поведiнка дитини вдома, в дитячому колективi.________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сон, його особливостi та тривалiсть.__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
На якому вигодуваннi знаходиться дитина. З якого вiку введений прикорм, докорм?_________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Коли прорiзались зуби та порядок їх прорiзування______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Перенесенi захворювання, в тому числi iнфекцiйнi, хiрургiчнi втручання___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Профiлактичнi щеплення. Реакцiї на щеплення_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Туберкулiновi проби, час їх проведення, результат______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Контакт з iнфекцiйними хворими_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Родинний анамнез (наявнiсть туберкульозу, спадкових захворювань)______________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Алергологiчний анамнез (реакцiї на продукти харчування, медикаменти)___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Зберіть анамнез життя у дитини старшего віку за даною схемою:
Яка дитина в сiм'ї?_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Як развивалась в перiод раннього дитинства?__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Поведiнка в школi, колективi, успiшнiсть в школi, улюбленi предмети_____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Перенесенi захворювання, в якому вiцi, їх перебiг, хiрургiчнi втручання___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Профiлактичнi щеплення (своечаснiсть, наявнiсть ускладнень, реакцiй)____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Туберкулiновi проби, коли проводились, їх результат____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Контакт з iнфекцiйними хворими_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Зберіть родинний анамнез за данною схемою:
Вiк батькiв___________________________________________________
Стан здоpов'я батькiв та pодичiв з боку матеpi та батька (тубеpкульоз, сифiлiс, токсоплазмоз,
алкоголiзм, психiчнi, неpвовi, ендокpиннi та алеpгiчнi захвоpювання)______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Родовід в межах тpьох поколiнь (наявність спадкових захворювань)_______________________________
_________________________________________________________________________________________
Скiльки в сiм'ї дiтей, стан їх здоpов'я. Якщо вмиpали, то з яких пpичин?___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Оцініть матеріально-побутові умови:
Де пpацюють батьки, їх пpофесiя, загальгий заpобiток, кiлькiсть членiв сiм'ї________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
В який кваpтиpi пpоживає сiм'я: плоша, суха, свiтла, тепла. Число пpоживаючих дiтей та доpослих.____

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи вiдвiдує дитина дитячi установи?_________________________________________________________
Хто доглядає за дитиною, стан їх здоpов'я?____________________________________________________
Чи має дитина окpеме лiжко?________________________________________________________________
Як часто дитину купають, чи забезпечена вона бiлизною, iгpашками?______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи є одяг згiдно сезону?____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи пpитpимується дитина вiдповiдного pежиму дня, пpогулянок, сну? Режим хаpчування____________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Навантаження в школi_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Зберіть анамнез захворювання за данною схемою:
Скарги при поступленнi в стацiонар та в перiод нагляду (розповiдь хворої дитини або батькiв). Коли
захворiла дитина?__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
При яких обставинах з'явились симптоми захворювання, який його перебiг (з першого дня до моменту
обстеження)?______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Загальнi прояви захворювання (температура, сон, апетит, вялiсть, неспокiй, судоми)_________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Прояви захворювання з боку всiх систем та органiв:
а) дихальна система: кашель, час його появи, характер. Мокрота (кiлькiсть, характер, якiсть). Болi в
груднiй клiтки (характер, локалiзацiя, зв'язок з диханням, кашлем). Задишка (експiраторна або
iнспiраторна), коли з'являється, наявнiсть приступiв задишки (участь допомiжних м'язiв, ретракцiя
мечевидного вiдростка);____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
б) серцево-судинна система: задишка, болi в дiлянцi серця (характер, локалiзацiя), вiдчуття серцебиття,
набряки (локалiзацiя, час появи);_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в) система травлення: нудота, iї зв'язок з характером їжi. Блювота (натще, пiсля прийому їжi, характер.
Зригування у дiтей грудного вiку. Болi в животi (характер, локалiзацiя, час виникнення у зв'язку з
прийомом їжi. Стiлець (частота, характер, запах, колiр);_________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
г) сечовидiльна система: болi в попередковiй дiлянцi. Частота сечовипускань, колiр сочi, нiчне
нетримання сечi;___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
д) Опорно-рухова система: болi в кiнцiвках, м'язах, суглобах (характер, локалiзацiя). Припухлiсть
суглобiв, їх почервонiння, конкретно яких. Затруднення при рухах, ранкова скутість;________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

е) ендокринна система: порушення волосяного покриву. Змiни шкiри (пiтливiсть або сухiсть, наявнiсть
рубцiв). Порушення росту i маси тiла;_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ж) нервова система: головнi болi та головокружiння. Судоми, гiперкінези, порушення чутливостi.
Порушення з боку органiв чуття, мови.________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи проводилось лiкування до поступлення в стацiонар та його наслiдки, наявнiсть реакцiй на
медикаменти._____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Проведіть огляд дитини та встановіть мед сестринський діагноз
І. Паспортна частина
1. Прізвище, ім’я, по батькові хворого_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Вік (дата народження)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Адреса та місце роботи батьків_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Дата та час проведення огляду_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Ким направлений хворий_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Діагноз при направленні__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Дитина відвідує дитячий садок,_______________________________ школу_______________________
чи ні відвідує_____________________________________________________________________________
8. Чи перебуває на диспансерному обліку з приводу захворювання, в якій диспансерній групі_________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд дитини
Загальний стан: задовільний, середньої важкості, тяжкий, дуже тяжкий, термінальний (агональний)
Положення дитини в ліжку______________________Температура тіла____________________________
Нервовасистема::свідомість_____________________настрій______________поведінка______________
вираз обличчя____________________мова_________________________ ________________________
Менінгоенцефалічні симптоми: ригідність потиличних м’язів_____________________симптом
Керніга_________Брудзинського:верхній____________,середній______________,нижній____________
Шкіра: колір (рожевий, блідий, жовтяничний), еластичність (збережена, знижена), вологість (шкіра
суха, вкрита холодним потом), висип (плями, горбики, пухирці, гноячки, кірочки, геморагічні
висипання), стан волосся (блискуче. тм’яне, ламке), нігтів (ламкі, шаруються).
Підшкірно-жирова клітковина: ступінь розвитку (розвинута добре, надмірно, слабко), розподілена
рівномірно, не рівномірно, набряки ________________________локалізація________________________
Слизові оболонки: колір (рожеві, бліді, гіперемовані, іктеричні), вологи, сухі, наявність енантеми
______________________, стан зіва (рожевий, гіперемований), наявність нальоту____________________
Лімфатичні вузли:
потиличні_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Задньошийні______________________________________________________________________________
Передньошійні____________________________________________________________________________
Підщелепні_______________________________________________________________________________
Над- та підключичні_______________________________________________________________________
Підпахвинні_______________________________________________________________________________
Кубітальні (ліктьові)_______________________________________________________________________
Пахові___________________________________________________________________________________
Підколінні________________________________________________________________________________
М’язова система:
________________________________________________________________________________________
Кісткова система:стан суглобів (об’єм рухів, припухлість, місцева гіпертермія, болючість, почервоніння
шкіри над суглобом).
Органи дихання: частота дихань______________________________________________________________
наявність задишки, її характер__________________________носове дихання_______________виділення
з носа (слизисті, гнійні, серозні, кров’янисті), голос (дзвінкий, захриплий, без звучності), стан
мигдаликів (не збільшені, рожеві, збільшені, гіперемовані), задня стінка глотки (рожева, гіперемована,
зерниста).
Огляд і пальпація грудної клітки: форма нормостенічна, астенічна, гіперстенічна, бочкоподібна,
допоміжні м’язи приймають участь у акті дихання). Аускультація – характер дихання, наявність хрипів,
їх характер – вологи дрібно пухирчасті, середньо – або крупно пухирчасті, сухі, розсіяні, локалізовані.
Органи кровообігу: огляд і пальпація серцевої ділянки (серцевий горб, верхівковий поштовх
визначається візуально), пульс (частота, наповнення, напруження, ритмічність)_____________________
Артеріальний тиск_________________________________________________________________________
Органи травної системи: огляд – ротова порожнина, губи________________________________________
слизова оболонка рота (рожева, гіперемована, має дефекти – ерозії, виразки, афти)___________________
___________________________________________зуби, ясна, язик, запах з рота______________________
Форма живота (запалий, здутий, у формі «пісочного годинника», ______________________________
наявність випинань____________ перистальтики,_______________________________________________
метеоризму,___________________асциту,________________________ розширення підшкірних вен____
Пальпація печінки, кишечника (живіт м’який, безболісний, якщо болючий – в якій ділянці
_________________________________________________________________________________________
При розладах випорожнень огляд стільця (оформлений, без патологічних включень, рідкий, з
патологічними включеннями – слиз, кров, гній, неперетравлені залишки їжі)
Сечова і статева система: зовнішній огляд статевих органів, їх розвиток відповідає чи ні віку дитини.
Частота сечовиділення_____________________________ зі слів матері – колір і прозорість сечі________
при можливості – приблизне визначення добового діурезу___________________ Симптом
Пастернацького: позитивний, негативний.
Ендокринна система: візуальна оцінка стану щитоподібної залози, оцінка вторинних статевих ознак.
Стан органів чуття: слух _____________________________________, зір__________________________
Фізичний розвиток, його оцінка за даними антропометрії шляхом порівняння їх з нормативними
даними.
Медсестринський діагноз__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Контроль професійних умінь та навиків
Задача №1
Ви медична сестра лікаря широкого профілю. Здійснюєте патронаж дитини 8-ми місяців. Мати дитини
запитала, скільки молочних зубів повинно бути у дитини та чому ще не закрите велике тім’ячко у
дитини. Складіть схему, яка відображає послідовність огляду дитини та дайте відповідь матері.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Задача №2
Медична сестра під час передачі чергування заповнює «Журнал передачі чергувань». Перерахуйте, які
ланки роботи, проведеної під час чергування, висвітлюються в цьому документі.
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________

Заняття №2
Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Анатомо-фізіологічні особливості
органів і систем
Постановка цілей та їх мотивація: вступ дитини до дошкільного закладу завжди супроводжується
психологічним стресом для неї. Цей стрес виникає у зв’язку з тим, що дитина переходить з відомого їй
звичного сімейного середовища в невідоме середовище дитячого дошкільного закладу. Особливостями
перебування у закладі є насамперед те, що в ньому разом перебуває значна кількість дітей одного віку.
Це викликає значне інфікування дітей, які відвідують заклади. Медична сестра дитячого дошкільного
закладу повинна мати зання та навики, які допоможуть їй забезпечити здоров'я та безпеку дитей.
Студент повинен знати:
1.Анатомо-фізіологічні особливості
кровотворної системи.
2. Анатомо-фізіологічні особливості органів
сечовиділення.
3.Анатомо-фізіологічні особливості органів
травлення.
4. Анатомо-фізіологічні особливості
ендокринної системи.
5.Анатомо-фізіологічні особливості обміну
речовин
6.Організацію роботи дитячого дошкільного
закладу.
7.Режим дня для різних вікових груп
8. Правила техніки безпеки, охорони праці
професійної безпеки, протиепідемічного
режиму під час обстеження, виконання
маніпуляцій, роботи з медичною апаратурою
тощо.

Студент повинен вміти:
1.Проводити мед сестринське обстеження
дитини - огляд, пальпація, перкусія.
2.Проводити антропометрію.
3.Проводити підготовку дітей та приймати
участь у годуванні.
4.Проводити загартовування дітей.
5.Одягяти та переодягати дитину.
6.Доглядати за шкірою та слизовими
оболонками.
7.Складати схеми режиму для дітей різних
вікових груп.
8.Проводити масаж дитині раннього віку.
9.Підбірати іграшки для дітей різного віку.

1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповідь на питання:
1. Перерахуйте та роз’яснить основні обов’язки медичної сестри дитячої дошкільної
установи.
2. Мета щоденного мед сестринського огляду дітей в ДДУ.
3. Правила проведення медсестринського огляду.
4. Вимоги до іграшок для дітей різного віку.
5. Вимоги до одягу дитини.

6. Анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи.
7. Анатомо-фізіологічні особливості органів сечовиділення.
8. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення.
9. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи.
10. Анатомо-фізіологічні особливості обміну речовин.
2.Формування професійних умінь та навиків
1. Проведіть медсестринське обстеження однієї дитини за наданою схемою
Увага!
Перед обстеженням дитини необхідно увійти к контакт з дитиною, рекомендується показати їй
іграшку, добитися встановлення у неї доброго настрою. Руки того, хто обстежує, повинні бути
теплими, треба намагатися своїми діями не злякати дитину.
Огляд шкір. Визначають колір шкіри (блідо-рожевий, блідий, з ціанотичним відтінком, жовтяничний,
яскраво-червоний)._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Наявність висипань на шкірі (плями, папули, везикули, пустули, кірочки, виразки). Оцінюють характер
і локалізацію шкірних висипань._____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дослідження шкіри на дотик (вологість або сухість, температура, еластичність)_____________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд слизових оболонок рота, кон’юнктиви очей, носа. Звертають увагу на колір, вологість,
інтенсивність судинної сітки, наявність нальотів, виділень і крововиливів.__________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Увага! Легке почервоніння зіву та виділення з носу або висипання на шкірі є показаннями на усунення
дитини з ДДУ на 3-4 дні.
2. Оцініть наявність небезпечних ситуацій в групі.
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Вимоги до техніці безпеки
Східці повинні бути з поручнями з
прямими, часто розставленими
планками
Пожежні драбини та драбини на
горище треба закривати щитами у
нижній частині, вихід на горище
закривати на замок.
Вхідні двері закладу повинні
мати дзвінок, засув на висоті, не
доступній дитині, і бути постійно
зачиненими
Вікна, кватирки у групах повинні
закріплюватися засувками та
відкриватися всередину приміщення.
Радіатори центрального опалення
загороджують
сітками,
які
знімаються чи відкриваються для

Так

Ні

Примітка

6.

прибирання.
Сітки
треба
закріплювати.
Розміщення груп для дітей до
трьохрічного віку на другому
поверсі допускається лише за
наявності
окремого виходу та
зручних східців.
На вхідних дверях не повинно бути
пружин.

3. Допомога вихователям при:
1. Одяганні та переодяганні дітей;
2. Здійсненні елементів догляду за шкірою та слизовими оболонками;
3. Проведенні масажу дитині раннього вік
3. Контроль професійних умінь та навиків
Завдання №1
Вам необхідно провести антропометрію та огляд 3-х дітей. Заповнити табличку та оцінити фізичний
розвиток дитини за допомогою центильних таблиць:
№
п/п

1.

2.

3.

Прізвище, Данні антропометрії
ім’я,
по
батькові,
вік дитини

Ріст
Вага
Окружність грудної клітки
Окружність голови
Ріст
Вага
Окружність грудної клітки
Окружність голови
Ріст
Вага
Окружність грудної клітки
Окружність голови

Середні
показники

вікові Висновок про фізичний розвиток
дитини

Завдання №2
Ви працюєте медичною сестрою санаторію «Сонечко» для реабілітації дітей з хронічними
захворюваннями органів дихання. Складіть план проведення сонячних ванн та обливання дітям 1,5-2
років життя.
Тривалість, температура

Тривалість. Температура

24.06____________________________________________
25.06____________________________________________
26.06____________________________________________
27.06____________________________________________
28.06____________________________________________
29.06____________________________________________
30.06___________________________________________
1.07_____________________________________________
2.07_____________________________________________
3.07_____________________________________________
4.07_____________________________________________
5.07_____________________________________________
6.07_____________________________________________

7.07__________________________________
8.07___________________________________
9.07___________________________________
10.07_________________________________
11.07_________________________________
12.07_________________________________
13.07__________________________________
14.07_________________________________
15.07__________________________________
16.07_________________________________
17.07__________________________________
18.07__________________________________

Завдання №3
Ви патронажна медична сестра дитячої поліклініки. Складіть план проведення повітряних ванн
дитині 2-х місяців.
В приміщенні
1.____________________________________
2.____________________________________
3.___________________________________
4.____________________________________
5.___________________________________
6____________________________________
7.___________________________________
8.___________________________________
9.___________________________________
10._________________________________

На відкритому повітрі
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.___________________________________________
5.___________________________________________
6.____________________________________________
7.___________________________________________
8.___________________________________________
9.___________________________________________
10.___________________________________________

Завдання №4
Сскладіть алгоритм знезараження твердих і м’яких іграшок.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид іграшок

Дезинфікуючий засіб

Дерев’яні пирамидки, кубики
Набір для ігр з піском
М’ячі великі та малі
Сюжетні іграшки (ляльки, звірі,
домашні тварини)
Технічні іграшки ( великі
машини, конструктори)

М’яки
Резинові

Час експозиції

Заняття № 3
Анатомо-фізіологічні особливості доношеної новонародженої дитини та догляд за нею
Постановка цілей та їх мотивація: Період новонародженості - один з найважливіших періодів життя
людини, на протязі якого відбувається адаптація організму дитини до умов позаутробного життя.
Відбувається швидке перетворення різних функціональних систем організму, особливо в періоді
новонародженості.
Неонатальна смертність має найбільшу питому вагу в структурі дитячої смертності, тому значне
зниження останньої можливо тільки при вдосконаленні виходжування новонароджених. Медична
сестра повинна добре знати особливості організму новонародженого та володіти навичками догляду за
немовлятами.
Студент повинен знати:
1. Ознаки доношеної новонародженої
дитини, методику оцінювання стану
доношеної новонародженої дитини за
шкалою Апгар..
2. Послідовність проведення первинного
туалету новонародженого згідно діючих
наказів.
3. Документацію пологового будинку.
4. Фізіологічні стани новонароджених.
5. Правила вигодовування
новонароджених.
6. Правила проведення профілактичних
щеплень новонародженим.
7. Правила виписування з пологового
будинку.
8. Заходи і засоби особистої професійної
безпеки медичної сестри під час надання
медичної допомоги пацієнтам при роботі
з кров’ю та іншим біоматеріалом.
9. Охорону праці в галузі,
протиепідемічний режим, правила
техніки безпеки, професійної безпеки під
час проведення вакцинації.

Студент повинен вміти:
1. Проводити первинний туалет
новонародженої дитини.
2. Проводити медсестринське обстеження
новонародженої дитини: стан шкіри,
підшкірної основи, залишку пуповини,
пупкової ранки.
3. Одягати та сповивати немовлят.
4. Проводити скринінгові обстеження
новонароджених.
5. Оформляти медичну документацію.
6. Вимірювати температуру тіла.
7. Проводити ранковий туалет
новонародженого.
8. Проводити туалет залишку пуповини та
пупкової ранки.
9. Проведення гігієнічної ванни.
10. Проводити первинний патронаж
новонародженого.
11. Проведення антропометрії
проведення профілактичних щеплень у
пологовому будинку;

1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповіді на питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основні структурні підрозділи сучасного пологового будинку.
Основні вимоги до обладнання палат для спільного перебування матері та дитини.
Вимоги до персоналу, щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму.
Правила проведення первинного туалету новонародженого
Правила проведення туалету пупкового залишку та пупкової ранки.
Як проводити медсестринське обстеження новонародженої дитини?
Правила проведення первинного патронажу новонародженого

1. Заповніть шкалу Апгар
№п/п
Ознаки
1.
Частота серцебиття
2.
Дихання
3.
М’язовий тонус
Рефлекторна збудливість (реакція на
4.
5.

носовий катетер, подразнення підошв)

Колір шкіри

0 балів

1 бал

2 бали

2. Заповніть таблицю
№
п/п

Фізіологічні
стани

1.

Фізіологічна
втрата маси
тіла
Фізіологічна
еритема
Фізіологічна
жовтяниця
Токсична
еритема
Статевий криз
Транзиторна
лихоманка
Транзиторний
катар кишок
Сечокислий
інфаркт нирок
Транзиторний
дизбактеріоз

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

На який день
виникає

На який день досягає
максимуму

На який
день
зникає

Які з фізіологічних станів
ви побачите при
первинному патронажі
новонароджених

3. Заповніть таблицю
1

1
2
2

1
2

Скриннінгові
обстеження
новонароджени
х у пологовому
будинку

Щеплення, які
проводять у
пологовому
будинку

Терміни
забору
матеріалу

Вік дитини

Звідки та
який
матеріал
береться

Вакцина суха Метод та
чи рідка
місце
введення
вакцини

Документ, у якому робиться
запис про проведення
обстеження

При щепна доза

Документ, у якому робиться
запис про проведення
маніпуляції

2. Формування професійних умінь та навиків
1. Проводіть медсестринське обстеження новонародженої дитини
Карта сестринського обстеження новонародженої дитини в пологовому будинку
Дата______________________Час_____________________Відділення______________________________
Палата_______________________________
П.І.Б. матері дитини________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Час і дата народження __________________________________________
Вид вигодовування _____________________________режим вигодовування________________________
Маса тіла при народженні_______________довжина тіла_________________________________________
окружність голови_________________________________________________________________________
окружність груді___________________________________________________________________________
Маса тіла при огляді _____________довжина тіла ___________окружність голови___________________
окружність груді__________________________________________________________________________

Колір шкіри: рожевий, з ціанотичним відтінком, ціанотичний, восково-блідий, блідий з ціанозом
видимих слизових оболонок, жовтянична, вкрита пологовою змазкою (підкреслити ознаку, яка є в
наявності).
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку, судин не повинно бути видно, перистальтика кишківника не визначається.
Температура тіла _________________________________________________________________________
Голова та череп: форма голови, розміри_____________ та стан великого тім’ячка та малого тім’ячка
( за наявності) - на рівні кісток, випинає, пульсує, запале.
Ротова порожнина: оцінити колір слизової (рожева, бліда, ціанотична), оцінити симетричність кутів
рота, цілісність піднебіння та верхньої губи____________________________________________________
Вуха: оглянути зовнішній слуховий прохід, форму та положення вушних раковин__________________
_________________________________________________________________________________________
Ніс: звернути увагу на форму носа___________________________________________________________
Шия: звернути увагу на наявність або відсутність кривошиї_____________________________________
Грудна клітка: в нормі циліндричної форми. Положення ребер симетричне і наближається до
горизонтального. Звернути увагу на нагрубання молочних залох при статевому кризі ________________
_________________________________________________________________________________________
Легені: звернути увагу на відсутність чи наявність втягнень яремної ямки, міжреберних проміжків,
мечеподібного відростка при диханні_________________________________________________________
При аускультації над легенями вислуховується симетричне пуєрильне дихання. ЧД__________________
_________________________________________________________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.
ЧСС__________________________________________Рs__________________________________________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації.
Характер стільця: меконій, зелений, золотисто-жовтий, в’язкий, кашкоподібний, рідкий, кількість за
добу______________________________________________________________________________________________________
Сечовипускання: кількість, колір, осад на пелюшці, (памперсі)__________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Пуповинний залишок: клемування, лігатура, підсихає, ознаки інфекції___________________________
_________________________________________________________________________________________
Пупкова ранка: мокне, підсихає, загоїлась____________________________________________________
Статеві органи та анус: статеві органи повинні бути чітко сформовані за жіночим або чоловічим
типом. Яєчка повинні пальпуватися в калитці. У дівчаток великі статеві губи прикривають малі.
Визначити наявність анусу__________________________________________________________________
При статевому кризі: нагрубання та почервоніння калитки у хлопчиків, кров’янисті виділення з піхви у
дівчаток.
Кіцівки, хребет: звернути увагу на форму кінцівок, можливу клишоногість, кількість пальців з обох
сторін на руках та ногах____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Перевіряють відсутність вивиху та дисплазії стегон в кульшових суглобах: розведення повне, шкірні
складки на сідницях та стегнах симетричні, ноги однакової довжини, симптом “клацання” відсутній___
_________________________________________________________________________________________
Неврологічне обстеження: визначити м’язовий тонус – поза дитини є характерною – з напівзігнутими
кінцівками, перевіряються фізіологічні рефлекси; пошуковий, смоктальний, долоне-ротовий, хапальний.
(пошуковий, смоктальний та ковтальний рефлекси оцінюють під час годування грудьми)
Щеплення: БЦЖ дата проведення ____________________прищепна доза__________серія___________
Проти гепатиту В дата проведення _____________прищепна доза____________серія________________
2. Проведіть оцінку стану новонародженої дитини за шкалою Апгар, якщо при огляді виявлено:
А. Крик голосний, шкірні покриви рожеві, ЧД - 40 за 1 хв, ЧСС – 80 за 1 хв, гіпертонус згиначів верхніх
та нижніх кінцівок, при відсмоктуванні слизу з верхніх дихальних шляхів – легке гримасування:
_______________________________балів.
Б. Дитина не кричить, шкірні покриви ціанотичні, поодинокі дихальні рухи, ЧСС – 80 за 1 хв,
гіпертонус згиначів, при відсмоктуванні слизу з верхніх дихальних шляхів – легке гримасування:
____________________________балів.

В. Крик голосний, шкірні покриви рожеві, ЧД - 40 за 1 хв, ЧСС – 100 за 1 хв, видимий гіпертонус
згиначів, при відсмоктуванні слизу з верхніх дихальних шляхів – чхання, кашель:
____________________________балів.
Г. Шкірні покриви восково-бліді, розлитий ціаноз видимих слизових оболонок, дихання відсутнє, ЧСС –
40 за 1 хв, тонус м’язів відсутній, на відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів – не реагує:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3.Користуючись алгоритмом дій
відпрацюйте
на муляжі проведення ранкового туалету
новонародженого (підмивання, зважування та обробку очей, носа, вмивання дитини).
4. Корстуючись алгоритмом дій відпрацюйте на муляжі обробку пупкової ранки дитині з ІІ ступенем
недоношеності при загрозі розвитку гнійно-септичних захворювань.
5. Виконайте закрите вільне та відкрите сповивання дитини.
6. Користуючись алгоритмом дій відпрацювати на муляжі первинний туалет новонародженого.
7. Заповнити обмінну карту новонародженого, користуючись даними, які занесені в обмінну карту частину, яка містить дані про породіллю.
8. На муляжі провести антропометрію новонародженого (вимірювання довжини тіла, окружності
голови, грудної клітки, зважування). Порівняти отримані дані з нормою.
9. Проведіть сповивання дитини широким методом та вкладіть дитину у ліжечко.
10. Відпрацюйте на муляжі техніку проведення вакцинації проти туберкульозу.
Підготуйте все необхідне___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Виконайте розведення вакцини та проведіть маніпуляцію _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Проведіть знезараження обладнання__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Відпрацюйте на муляжі техніку проведення вакцинації проти гепатиту В.
Підготуйте все необхідне___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Введіть вакцину___________________________________________________________________________
Проведіть знезараження обладнання__________________________________________________________
3. Контроль професійних умінь та навиків
1. Користуючись алгоритмом дій при проведенні первинного туалету новонародженого, заповніть
надану таблицю:
Послідовність
Пологова зала
Відділення дитини від
матері

Зміст
1._______________________________________________________________
2. Покласти дитину на живіт матері, обсушити її
3.______________________________________________________________
4. Відокремлену дитину кладуть на груди матері та накривають ковдрою.
5.______________________________________________________________

Профілактика
офтальмії

1. Акушерка обробляє руки
2.______________________________________________________________
3. Введіть у нижній конюнктивальний мішок 1% еритроміцінову мазь
4.______________________________________________________________

Туалет шкіри

1.______________________________________________________________
________________________________________________________________

Другий етап обробки
пуповини

1. Акушерка знов миє та дезінфікує руки. Надягає стерильний халат та
стерильні рукавички

Антропометрія
(запішить нормальні
показники)

2. ______________________________________________________________
3. Клемують пуповину
4. ______________________________________________________________
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________

2. До Вас звернулась вагітна жінка з питанням про сучасні медичні втручання новонародженим дітям
після народження. Складіть план бесіди.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Ви проводите первинний патронаж новонародженого. При огляді: дитина знаходиться в окремій
дитячій кімнаті, температура в кімнаті 290 С. Спить в дитячому ліжечку. Одягнений в повзунки та
кофтинки, підгузник промислового виробництва, який вкриває пупкову ранку. Пупкова ранка не
загоїлась. Купання дитини проводять в загальної великій ванні використовуючи водопровідну воду.
Вкажіть вірні та помилкові елементи догляду за новонародженою дитиною.
вірні_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
помилкові________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Ви проводите другий антенатальний патронаж вагітної жінки. Вона звернулась до Вас з проханням
написати їй список речей, необхідних для догляду за немовлям в пологовому будинку та вдома.
Для пологового будинку____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Вдома____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Розглянте ситуаційні задачи:
1. Дитина віком 3 дні, від 2 вагітності, фізіологічних пологів, перебуває в палаті спільного перебування
матері і дитини. При проведенні медсестринського обстеження дитини виявлені слідуючи проблеми:
жовтушність шкіри та видимих слизових оболонок, дитина активно смокче груди,більшу частину дня
спить. Сеча насиченого жовтого кольору, залишає на пелюшці червонуватий осад, кал зелено-жовтого
кольору, з білими грудочками, рідкий, 2-3 рази на добу.
Виявіть проблеми новонародженого, складіть план сестринських втручань: ________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Ви патронажна медична сестра. Вас викликають до дитини 2-х місяців життя. Скарги на утворення
гнійничка на лівому плечі. Температура тіла нормальна. Апетит збережений. Фізіологічні відправлення
в нормі. Виявіть проблему дитини. Складіть план сестринського догляду за дитиною.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Дитина від другої вагітності, других фізіологічних пологів, вага при народженні 3200г. В перші 12
годин після народження 12.01.2013 було проведення щеплення проти гепатиту : 0,5 мл, в/м, серія 134,
термін придатності до 12.07.2014р. 15.01.2013 було проведено щеплення проти туберкульозу :0,1 мл,
в/ш, серія 456, термін придатності до 3.10.2014року. Заповніть медичну документацію.
Форма 097/1/о (виписка з карти розвитку новонародженого), ф113/о (обмінна карта данні про
новонародженого).
Заняття №4
Анатомо-фізіологічні особливості
недоношеної новонародженої дитини та догляд за нею
Постановка цілей та їх мотивація: актуальність даної теми обумовлена високою перинатальною
захворюваністю та смертністю, особливо недоношених дітей. Украй важливими є забезпечення
сприятливих умов для внутрішньоутробного розвитку плода, у випадку народження недоношеної
дитини – забезпечення сприятливих умов для виходжування. Медична сестра повинна добре знати
особливості недоношеної дитини , вміти здійснювати елементи догляду за нею.
Найбільш оптимальним видом годування новонароджених та дітей першого року життя є грудне
вигодовування, яке забезпечує формування фізіологічного імунобіологічного захисту дитини, розвиток
та здоров'я немовляти, профілактику гнійно-септичних та кишкових захворювань новонароджених,
спалахів нозокоміальних інфекцій у родопоміжних закладах, сприяє психоемоційній єдності матері та
дитини.
Студент повинен знати:
1. Структуру відділення для недоношених
дітей.
2. Обладнання палат для виходжування
недоношених дітей.
3. Ознаки недоношеної дитини.
4. Особливості фізіологічних станів у
недоношених новонароджених дітей.
5. Санітарно-гігієнічний режим відділення.
6. Заходи безпеки під час роботи з
електроприладами, апаратами, що
працюють під тиском, балонами з газом.

Студент повинен вміти:
1. Проводити медсестринське обстеження
недоношених новонароджених.
2. Проводити ранковий туалет недоношеної
дитини.
3. Вимірювати температуру тіла.
4. Проводити туалет пуповидного залишку та
пупкової ранки.
5. Проводити розрахунок разової та добової
кількості молока, необхідної для годування
дитини.
6. Проводити гігієнічну ванну.
7. Проводити зігрівання недоношених.
8. Проводити обробку кувеза.
9. Годувати дитину з чашечки, через зонд.

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на питання
1. Структура відділення для недоношених дітей.
2. Обладнання палат для виходжування недоношених дітей.
3. Санітарно-гігієнічний режим відділення.
4. Ознаки недоношеної дитини.
5. Особливості фізіологічних станів у недоношених новонароджених дітей.
6. Правила проведення ранкового туалету недоношеної дитини.
7. Правила проведення туалету пупкового залишку та пупкової ранки.
8. Методи зігрівання недоношених.

9. Правила обробки кувеза.
10. Правила годування недоношеної дитини через зонд.
2. Використовуючи дані про ознаки недоношеної дитини заповніть карту медсестринського
обстеження недоношеної дівчінки з вагою 1980г ІІст недоношеності, відсутній смоктальний рефлекс,
але є ковтальний рефлекс. Вік 4 дні.
Вид вигодовування_______________________режим вигодовування : ентеральне харчування (груддю
матері, з ложечки, з пляшечки, зондове годування), парентеральне годування_______________________
Маса тіла при народженні_________довжина тіла_________окр.голови__________окр. груді__________
Колір шкіри: рожевий, яскраво-рожевий, з ціанотичним відтінком, ціанотичний, восково-блідий,
блідий з ціанозом видимих слизових оболонок, жовтянична, які ділянки тіла вкриті первородною
змазкою: природні складки, тулуб, кінцівки (підкреслити ознаку, яка є в наявності).
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно (не рівномірно), на животі повинен бути не менше
2 см (_______см) при взятті шкіри в складку, підшкірні судини на животі не видимі (видимі),
перистальтика кишківника не визначається ( визначається).
Температура тіла _________________________________________________________________________
Голова та череп: окружність голови, розміри_____________ та стан великого, малого та бічних
тім’ячок (за наявності) - на рівні кісток, випинає, пульсує, запале, черепні шви зімкнуті (розходяться)
Ротова порожнина: оцінити колір слизової: рожева, бліда, ціанотична; оцінити симетричність кутів
рота, цілісність піднебіння та верхньої губи____________________________________________________
Вуха: оглядають зовнішній слуховий прохід, форму та положення вушних раковин_________________
Ніс: звертають увагу на форму носа__________________________________________________________
Шия: при огляді звертають увагу на наявність або відсутність кривошиї___________________________
Грудна клітка: в нормі циліндричної форми. Положення ребер симетричне і наближається до
горизонтального. Звернути увагу на молочні залози: нагрубання при статевому кризі ________________
Легені: частота дихання ________, ритмічність, глибина дихання _________________,відсутність чи
наявність втягнень яремної ямки, міжреберних проміжків, мечеподібного відростка при
диханні__________________________________________________________________________________.
Серце: ЧСС____________Рs______________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації.
Характер стулу: меконій, зелений, золотисто-жовтий, в’язкий, кашкоподібний, рідкий, кількість за
добу_________________ сечовипускання: кількість, кольор, осад на пелюшці_______________________
Пуповинний залишок: клемування, лігатура, підсихає, ознаки інфекції___________________________
Пупкова ранка: мокне, підсихає, загоїлась____________________________________________________
Статеві органи та анус: великі статеві губи прикривають (не прикривають) малі. Визначають
наявність анусу.
Кіцівки, хребет: звертають увагу на форму кінцівок, можливу клишоногість, кількість пальців з обох
сторін на руках та ногах____________________________________________________________________
Неврологічне обстеження: визначається м’язовий тонус – поза дитини є характерною – з
напівзігнутими кінцівками, перевіряються фізіологічні рефлекси; пошуковий, смоктальний, долонеротовий, хапальний.
2. Формування професійних умінь та навиків
1. Відпрацюй те на муляжі проведення антропометрії недоношеної дитини
2. Відпрацюйте на муляжі проведення ранкового туалету недоношеного.
3. Відпрацюйте на муляжі обробку пупкового залишку та пупкової ранки.
4. Прийміть участь у проведенні термометрії дитині, яка перебуває в інкубаторі.
5. Прийміть участь у зігрівнні дитини за допомогою грілки, знезаражування грілок.
6. Допомога при годуванні недоношеної дитини через зонд, за допомогою пляшечки, ложечки.
7. Допомогати у проведенні гігієнічну ванну.

3. Контроль професійних умінь та навиків
Розглянте ситуаційні завдання:
1. Дитина народилась недоношеною на 30 тижні вагітності з вагою 1900г. Після І етапу виходжування у
пологовому відділенні: стан дитини стабільний, знаходиться на ентеральному харчуванні грудним
молоком, відбувається наростання маси тіла. Маса тіла 2200г. Мати відмовляється від ІІ етапу
виходжування у відділенні патології новонароджених , має можливість організувати необхідний догляд
вдома. Складіть перелік предметів догляду за дитиною та складіть план догляду.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Дитина народилась від ІІ вагітності, ІІ пологів. Маса при народженні 2000г. Мати з дитиною були
виписані з пологового будинку на 12 добу після народження, коли маса при народженні була рівна масі
при виписці, тобто 2000. Ви здійснюєте первинний патронаж новонародженого. При огляді Ви звернули
увагу на жовтяничне забарвлення шкіри. Стан дитини задовільнний. Вигодовування грудне. Який
медсестринський діагноз можна поставити цій дитині, що Ви порекомедуєте матері?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Дівчинка народилась від ІІІ вагітності, ІІ пологів, з масою тіла 1550г. Термін вагітності невідомий.
Шкірні покиви яскраво- червоного кольору, первородне мастило вкриває все тіло дитини. Підшкірношировий шар не розвинений, на животі бачимо підшкірні вени , визначається перистальтика
кішківника. Пупкове кільце розміщене нижче середини відстані між мечеподібним відростком і лобком,
нігті не досягають нігтьового ложа, великі статеві губи не прикривають малі. Визначте орієнтовний
термін гестації ( або ступінь недоношеності)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Які признаки вказують на недоношеність дитини?______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заняття № 5
Вигодовування грудної дитини. Природне вигодовування
Постановка цілей та їх мотивація: у більшості розвинених країн світу, в тому числі і в Україні,
невпинно зростає кількість дітей, що не отримують грудного молока. Якщо на початку 80-х років ХХ ст.
штучне вигодовування в Україні отримували 8-10% новонароджених, що виписувались з пологового
будинку, то в 90-х роках їхня кількість збільшилася до 25-30%. У наш час більше як 50% дітей з 3-х
місячного віку та 70-75% з 6-ти місячного віку не отримують грудного молока. Зміна структури
дитячого населення за характером вигодовування на 1-му році життя потребує, з одного боку,
посилених заходів щодо поширення природного вигодовування, а з іншого, організації найбільш
повноцінного харчування дітей, що його не отримують.
Студент повинен знати:
Студент повинен вміти:
1. Основні принципи вигодовування дітей
1. Навчити мати-годувальницю правилам
груного віку.
прикладання до груді, зціджуванню молока.
2.Методику та правила прикладання до груді. 2. Навчити мати правильно вводити
3.Протипоказання та утруднення під час
підгодовування.
грудного годування.
3. Складати схеми годування дітей першого року
4.Причини гіпогалактії, типи, лікування та
життя.
профілактика.
4. Проводити контрольне зважування.
5.Правила введення підгодовування
5.Вміти пріготувати страви для підгодовування;

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на запитання:
1.
2.
3.
4.
5.

Основні принципи вигодовування дітей грудого віку.
Методика та правила прикладання до груді.
Протипоказання та утруднення під час грудного годування.
Причини гіпогалактії, типи, лікування та профілактика.
Правила введення підгодовування та догодовування.

2. Виберіть основні умови, яких необхідно дотримуватися у пологових стаціонарах для успішної
лактації породіллі:
1. Тісний (шкірний ) контакт між матір’ю та дитиною одразу після її народження, які необхідний для
передавання стерильному організму новонародженогокорисної мікрофлори з організму матері, а не
з навколишнього середовища;
2. Перше прикладання дитини до грудей матері через 30 хв. ( але не пізніше 60 хв) після пологів;
3. Спільне перебування матері і дитини в одній палаті для продовження близького контакту та
стимуляції лактації:
4. Перше прикладання до груді після 2 годин після народження;
5. Годування дитини через певні проміжки часу ( 3 години), при неспокої дитини – напувати 0,9%
розчином натрію хлориду;
6. Роздільне перебування матері та дитини для кращого відпочину матери та налагодженню лактації;
7. Годування дитини груддю на її вимогу, а не суворо по годинах;
8. Важливе значення має правильне положення дитини біля грудей матері..
______________________________________________________________________________________
3. Напишить послідовність дій матери при грудному вигодовуванні дитини на першому місяці життя:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
4. Заповніть таблицю:
Правила введення підгодовування ( поставте позначки біля правильної відповіді):
Підгодовування це
Новий вид
продуктів, який
вводиться у
раціон дитини
Грудне молоко

Підгодовування дається
Після
годування
груддю

Підгодовування дається
Зразу замінюється одне
годування у повному
об’ємі

Під час
годування
груддю

Суміщі

Перед
годуванням
груддю
І вид

Починаючи з невеликої
кількості та поступово
замінюючи одне
годування
Замінюється половина
об’єму одного
годування
ІІІ вид

Підгодовування дається
у такому віці та є:

ІІ вид

2. Формування професійних умінь та навиків
1. Розрахуйте добову та разову кількість молока для дитини віком:
3 днів, яка народилася з масою тіла 3000г______________________________________________________
5 днів, яка народилась з масою тіла 4000г______________________________________________________
1 місяць, яка народилась з масою тіла 3200г____________________________________________________
3 місяців,яка народилась з масою тіла 2800г____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5 місяців, яка народилась з масою тіла 3800г___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Складіть схему годування для дитини віком:
6 місяців, яка знаходится на природному годуванні
600_______________________________________________________________________________________
1000______________________________________________________________________________________
1400______________________________________________________________________________________
1800______________________________________________________________________________________
2200______________________________________________________________________________________
7 місяців, природне вигодовування
600_______________________________________________________________________________________
1000______________________________________________________________________________________
1400______________________________________________________________________________________
1800______________________________________________________________________________________
2200______________________________________________________________________________________
3. Складіть план проведення бесіди із породіллю на тему: «Переваги грудного вигодовування»
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Контроль професійних умінь та навиків
1. Ви працюєте в пологовому будинку. Дайте рекомендації породіллям щодо годування, які звернулись
до вас за порадою:
Породілля Н., 2 день після пологів. З молочних залоз виділя.ться невелика кількість (4-6г) в’язкої
клейкої рідини. Вас питають, чи потрібно прикладати дитину до грудей, може почекати, поки прибуде
більша кількість молока?____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Породілля С., 1 день після пологів. При спробі прикласти дитину до грудей ви побачили, що на обох
молочних залозах соски втягнуті і дитина не може охопити його губами. Ваша тактика_______________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Породілля М., 4 день після пологів. Чітко дотримувалась вашої пораді що до вільного режиму
годування. Сьогодні скарги на біль та відчуття тиснення в обох молочних залозах. При огляді –
молочні залози збільшені, помірно тверді. Шкіра над ними не змінена. Ваша тактика_________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заняття № 6
Вигодовування грудної дитини. Змішане та штучне вигодовування
Харчування дітей, старших однорічного віку
Постановка цілей та їх мотивація: зменшення частки грудного вигодовування в останій час вимагає
від медичної сестри сімейного лікаря своєчасно виявити недогодовування дитини та призначити
догодовування. У разі відсутності грудного молока вміти правильно допомогти батькам вибрати суміш
для годування.
Правильна організація харчування дітей понад 1 рік має важливе значення Інтенсівність росту дво- і
трирічних дітей вища, ніж в останній квартал 1-го року життя.Триває подальша морфологічна й
функціональна диференціація органів і систем.
Енергетичні витрати зростають у зв’язку із збільшенням рухливості дитини. Тому харчування в цьому
віці має бути повноцінним і раціональним
Студент повинен знати:
Студент повинен вміти:
1.Ознаки недогодовування дитини.
1.Складати схеми годування для дітей, які
2. Правила годування з пляшечки.
знаходяться на змішаному та штучному
3. Правила зберігання молочних сумішей.
вигодовуванні.
4. Основні принципи організації харчування дітей 2. Розраховувати добовий та разовий об’єм
віком 1-3 роки.
годування та визначати об’єм
5. Основні принципи організації харчування дітей догодовування.
віком 3-6 років.
3. Складати меню-розкладку для дітей
різних вікових груп.
6. Санітарго-гігієнічні вимоги до харчоблоку
4. Проводити санітарно-освітню роботу з
дитячої лікарні, його обладнання.
7. Особиста гігієна працівників харчоблоку.
питань раціонального харчування.
8. Контроль за організацією харчування у
дитячих стаціонарах медичном працівником..
1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на запитання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ознаки недогодовування дитини.
Методи визначення потреби у догодовуванні.
Розрахунок об’єму догодовування.
Види суміщей.
Основні принципи організації харчування дітей віком 1-3 роки.
Основні принципи організації харчування дітей віком 3-6 років.

2. Складіть алгоритм послідовності дій при виявленні у дитини ознак недогодовування:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________

3. Заповніть таблицю: ( поставте позначки біля правильної відповіді)
Підгодовування це
Догодовування це
Підгодовування
Догодовування дається
дається
Новий вид продуктів,
Новий вид
До годування
До годування груддю
які включаються у
продуктів, які
груддю
раціон дитини
включаються
Суміщі
Суміщі
Після годування
Після годування груддю
груддю
Грудне молоко
Грудне молоко
2. Формування професійних умінь та навиків
1. Розрахуйте об’єм догодовуваннґ дитині 5 місяців, яка народилася з вагою 3200г, при контрольному
зважуванні визначено, що вона отримує 70 мл грудного молока.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Складіть меню для дитини, яка знаходиться на штучному вигодовуванні. Вік дитини 7 місяців, маса
тіла при народженні 3000г.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
600_______________________________________________________________________________________
1000______________________________________________________________________________________
1400______________________________________________________________________________________
1800______________________________________________________________________________________
2200______________________________________________________________________________________
3. Користуючись таблицею складіть меню на 1 день для дитини 2 років.
Вік, роки

Об'єм раціону, мл

Вік, роки

Об'єм раціону, мл

1 - 1,5

1000-1100

5-7

1600-1800

1,5 - 3

1200-1500

7-11

2000-2200

3-5

1400-1500

11-14

2300-2500

Сніданок – 25%, обід -35-40%, полуднік -10%, вечеря – 20-25%.
Сніданок________________________________________________________Обід_____________________
_________________________________________________________________________________________
Полудник_________________________________________________________________________________
Вечеря___________________________________________________________________________________
4. Ознайомлення з організацією харчування у дитячому дошкільному закладі.
3. Контроль професійних умінь та навиків
Завдання № 1
Ви працюєте медичною сестрою сімейного лікаря. Проводити активний патронаж 3-місячної дитини.
Мати скаржиться на неспокій дитини, поганий сон. Дитина знаходиться на грудному вигодовуванні.
Складіть план дій.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Завдання № 2
Ви працюєте медичною сестрою сімейного лікаря. При проведенні активного патронажу 5 –місячної
дитини мати поскаржилася на зменшення лактації. Мати бажає перевести дитину на штучне
вигодовування коров’ячем молоком. Маса тіла при народженні 3200г. Ваши рекомендації:
Зберігати лактацію чи ні, заходи що до збільшення лактації______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Визначення об’єму висмоктаного молока ( 70 мл)_______________________________________________
Визначення добового та разового об’єму їжі___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Рекомендації що до догодовування___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 3
Ви працюєте медичною сестрою у дитячому дошкільному закладі. Складіть план заходів, які
стосуються контролю за особистою гігієною працівників харчоблоку.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Розділ «Хвороби дітей раннього віку» включає
№
п/п
1.

2.

Назва теми

Вид
заняття
Хвороби новонароджених, пов’язані з проблемами інфікування
Структура дитячої поліклініки, обов’язки медичної сестри. Участь Практичне
у прийомі дітей дільничним педіатром та медичною сестрою.
заняття
Документація
медичної
сестри
педіатричної
дільниці.
Відпрацювання основних прийомів масажу, пасивної гімнастики.
Проведення дородового патронажу вагітних. Проведення
патронажу дітей раннього віку.
Структура дитячих стаціонарів. Вивчення обов’язків медичної
сестри різних функціональних підрозділів та правил особистої
безпеки. Ознайомлення та вивчення документації дитячих
стаціонарів. Реалізація медсестринського процесу в стаціонарі.
Робота в приймальному відділенні, на медсестринських постах.
Виконання медсестринського процесу в разі гнійно-запальних
захворювань шкіри, сепсису. Виявлення дійсних проблем
пацієнта та встановлення медсестринських діагнозів.
Планування медсестринських втручань та їх реалізація.
Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові,
сечі, калу, гнійних виділень тощо) .
Оволодіння навичками догляду за пацієнтом при гарячці,
інтоксикації, блюванні, проносі, метеоризмі, зниженому
апетиті, омфаліті тощо. Виконання лікарських призначень.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час роботи
з медичною апаратурою, проведення маніпуляцій, обстеження
тощо.

Практичне
заняття

Кількість
годин
4

6

Хвороби новонароджених пов’язані з пологовими проблемами. Гемолітична хвороба
новонароджених
3.
Виконання медсестринського процесу при пологових травмах, Практичне
6
гемолітичній хворобі. Виявлення дійсних проблем пацієнта та
заняття
встановлення
медсестринських
діагнозів.
Планування
медсестринських втручань та їх реалізація.
Виконання лікарських призначень. Профілактика ушкоджень
під час пологів. Дотримання правил техніки безпеки, охорони
праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю, медичною апаратурою, проведення
маніпуляцій, обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під час
роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під
тиском, балонами з газом.
Гіповітаміноз. Рахіт. Гіпервітаміноз вітаміну D. Гіпокальціємічний синдром.
Аномалії конституції
4.
Виконання
медсестринського
процесу
при
рахіті, Практичне
4
гіпокальціємічному
синдромі,
гіпервітамінозі,
при
заняття
екскудативно-катаральному,
лімфатико-гіпопластичному,
нервово-артритичному
діатезі.
Оволодіння
навичками
медсестринського обстеження пацієнта, визначення його
наявних проблем та встановлення медсестринських діагнозів.
Планування медсестринських втручань та їх реалізація.
Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові,
сечі тощо).

5.

Оволодіння навичками догляду за пацієнтом зі зниженим
апетитом, пітливістю, збудженням, судомами, диспепсичними
явищами тощо. Виконання лікарських призначень. Специфічна
та неспецифічна профілактика.

6.

Ознайомлення з роботою алергологічного кабінету та Практичне
принципами диспансерного обліку дітей з алергійними
заняття
діатезами.
Специфіка
роботи
медичної
сестри
в
алергологічному відділенні.
Заходи і засоби особистої безпеки медичної сестри під час
надання медичної допомоги пацієнтам при роботі з кров’ю та
іншим біоматеріалом.
Гострі розлади травлення у дітей раннього віку. Хронічні розлади травлення
Виконання медсестринського процесу при гострих розладах Практичне
травлення: функціональних розладах травлення та хронічних
заняття
порушеннях живлення: гіпотрофії, паратрофії, дистрофії.
Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта,
визначення
його
дійсних
проблем
і
встановлення
медсестринських діагнозів. Планування медсестринських
втручань та їх реалізація.
Виконання медсестринського процесу при гострих розладах Практичне
травлення: функціональних розладах травлення та хронічних
заняття
порушеннях живлення: гіпотрофії, паратрофії, дистрофії.
Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта,
визначення
його
дійсних
проблем
і
встановлення
медсестринських діагнозів. Планування медсестринських
втручань та їх реалізація. Відпрацювання навичок підготовки
пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних
досліджень. Виконання лікарських призначень. Дотримання
правил охорони праці, професійної безпеки.

7.

8.

Практичне
заняття

4

4

4

4

Заняття № 7
Хвороби новонароджених, пов’язаних з проблемами інфікування
Постановка цілей та їх мотивація: роль дитячих амбулаторно-поліклінічних закладів у виходжуванні
новонароджених зростає з кожним роком . Це пов’язано з раннім виписуванням дітей з пологового
будинку (на 3-4 добу). Основне завдання диспансеризації новонароджених – створення їм вдома
оптимальних умов для росту і розвитку. Тому дуже важливо навчити медичну сестру знати правила і
об’єм роботи з дітьми на дільниці, проводити профілактику таких захворювань, як попрілості,
везикулопустульоз, омфаліти.
Основною складовою роботи дільничної медсестри є патронажна робота. Вона направлена на
спостереження за розвитком вагітної жінки і дитини та раннє виявлення захворювань з наступним
лікуванням або госпіталізацієй. Тому медсестра повинна чітко знати порядок проведення допологового
патронажу, патронажу дітей раннього віку.
Масаж – один з видів пасивної гімнастики. Він має регулюючий вплив на функції серцево-судинної,
дихальної, травної і других систем, впливає на рецепторний апарат поверхневих і глибоких тканин,
покращує трофіку і обмін речовин. Тому дільнична медсестра повинна знати основні прийоми
загального або місцевого масажу, вміти провести його та навчити матір основним прийомам масажу.
Студент повинен знати:
1. Структуру дитячої поліклініки;
2. Обов’язки патронажної медичної сестри;
3. Обов’язки медичної сестри кабінету щеплень;
4. Документацію патронажної медичної сестри,
медсестри кабінету щеплень;
5. Правила проведення допологового патронажу;

Студент повинен вміти:
1. Заповнювати карту розвитку дитини;
2. Проводити антропометрію;
3. Вимірювати температуру та реєструвати її;
4. Заповнювати картку профілактичних
щеплень;
5. Володіти методикою масажу;

6. Правила проведення патронажу раннього віку.
7. Клініку захворювання та догляд за дитиною з
попрілостями;
8. Клініку захворювання та догляд за дитиною з
везикулопустульозом;
9. Клініку захворювання та догляд за дитиною з
простим омфалітом;

6. Володіти методикою загартовування дітей;
7. Проводити мед сестринське обстеження
хворих дітей, виявляти дійсні проблеми та
складати план догляду.

1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповіді на питання:
1. Етіологія та клінічні ознаки попрілостей, догляд та лікування.
2. Етіологія та клінічні ознаки везикулопустульозу, догляд та лікування.
3. Етіологія та клінічні ознаки катарального омфаліту, догляд та лікування.
4. Назвіть основні прийоми масажу у дітей раннього віку.
5. Яким вимогам повинні відповідати масажний стіл та руки массажиста?
6. Які види гімнастичних вправ для дітей раннього віку Ви знаєте?
7. Яка мета проведення допологового патронажу?
8. Яка мета проведення первинного патронажу новонародженого і терміни його проведення
2.Формування професійних умінь та навиків.
1. Виконайте завдання користуючись алгоритмом дій:
Проведіть антропометрію дитині і оцініть її фізичний розвиток по центильним таблицям. При
відсутності пацієнта продемонструвати навички на муляжі і оцініть фізичний розвиток
- дівчинки 2-х років з вагою15 кг, довжиною тіла 83см, обв.голови 49см, обв.груді 52см
_______________________________________________________________________________________
- хлопчика 7 міс з вагою 8 кг, довжиною тіла 69см, обв.голови 44см, обв.груді 45см
_______________________________________________________________________________________
- дівчинки 10 міс з вагою 9 кг, довжиною тіла 74 см, обв.голови 45см, обв.груді 47см
_______________________________________________________________________________________
- хлопчика 6-х років з вагою16,5 кг, довжиною тіла 105см, обв.голови 49,5см, обв.груді 54см
_______________________________________________________________________________________
- дівчинки 10-х років з вагою55 кг, довжиною тіла 149см, обв.голови 55см, обв.груді 77см
_______________________________________________________________________________________
Завдання 2
Ви медична сестра кабінету щеплень. Перед проведенням щеплення Ви повинні провести
термометрію дитині. Виконайте маніпуляцію. Проведіть знезаражування термометра________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання 3
Заповніть карту профілактичних щеплень використовуя зразок форми 063/о.
Дитині 3 місяці, І-а вакцинація АКДП 0,5мл в/м, серія 1243
Дитині 3 місяці, І-а вакцинація проти поліомієліту 4 краплі під язик, серія 3415
Дитині 1 рік, щеплення проти кору 0,5 мл п/ш, серія 6723
Дитині 1 рік, щеплення проти краснухи 0,5 мл п/ш, серія 3590
Дитині 1 рік, щеплення проти паротиту 0,5 мл п/ш, серія 9456
Проба Манту (туберкулінові проби)
Дитині 1 рік 0,1 мл туберкуліну в/ш серія 8734, результат 2мм
Дитині 2 роки 0,1 мл туберкуліну в/ш серія 3452, результат 3мм
Дитині 3 роки 0,1 мл туберкуліну в/ш серія 4578, результат 7мм

4. Відпрацювання основних приймів масажу на муляжі.
Допомога медичній сестрі або масажисту при проведенні масажу дітям раннього віку.
Відпрацювання основних прийомів пасивної гімнастики на муляжі.
Допомога медичній сестрі при проведенні пасивної гімнастики дітям раннього віку.
Завдання № 5
Далі студенти розділяються на групи по двоє, їм роздаються індивідуальні завдання: дві підгрупи
проводять допологовий патронаж самостійно або з патронажною акушеркою (адреса уточнюється в
жіночої консультації), інші підргупи разом з патронажною медсестрою, викладачем та лікарем
здійснюють первинний патронаж новонароджених (при відсутності на дільниці новонароджених такого
віку можливо провести активний патронаж дітей до 1 місяця).
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Прочитайте ситуаційні задачі, оцініть дії медичної сестри, складіть свій план дій в даній ситуації.
Задача 1
Ви медична сестра, яка працює з лікарем-педіатром на прийомі. До вас на прийом прийшла мати з
дитиною 3-х місяців для проведення щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту.
Опишіть послідовність своїх дій, які передують проведенню щеплень та після проведення щеплення.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача 2
На прийом до лікаря – педіатра прийшла мати з дитиною для проведення щеплення. Лікар оглянув її та
направив її з дитиною в кабінет щеплень для проведення щеплення. Мати на словах передала медичної
сестрі яке щеплення необхідно провести. Медсестра виконала ін’єкцію і відпустила мати з дитиною до
дому. Які помилки допустила медсестра кабінету щеплень.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача 3
Ви дільнична медична сестра. До Вас на прийом прийшла мати з дитиною 2 років. Вам необхідно
провести антропометрію і оцінити фізичний розвиток. Центильні таблиці відсутні. Проведіть
розрахунок нормальних показників ваги, зросту, обводу голови і грудної клітки і використовуючи
формули.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання 4
Студенти розподіляються у робочи групи по двоє.Один з них грає роль матери хворої дитини та
пред’являє скарги певної хвороби. Інший виконує роль медичної сестри. Завдання медсестри –
з’ясувати скарги, зібрати анамнез хвороби, життя, виявити проблеми пацієнта, скласти план догляду за

дитиною при даній хворобі. Завдання іншого студента («мами») - грамотно сформулювати скарги,
вміти відповідати на запитання при зборі анамнезу.
Складіть план догляду за дитиною при:
− попрілостях;
− везикулопустульозі;
− простому омфаліті;
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання 5
Після повернення з патронажів студенти під наглядом викладача, лікаря, патронажної медсестри
оформляють медичну документацію – заповнюють патронажний лист, індивідуальну картку розвитку
дитини . Кожна підгрупа доповідає про те, як вони проводили патронаж.
Заняття № 8
Хвороби новонароджених, пов’язаних з проблемами інфікування
Постановка цілей та їх мотивація: дотримання необхідного для дитини режиму, виконання
призначень можливе тільки в разі чіткої скоординованої роботи медичного персоналу відділення. Усі
дані про перебіг хвороби, зміни в стані дитини, виконання призначень лікарю повідомляє медична
сестра. Її робота повинна бути добре продуманою, чітко відрегульованою й узгодженою з діями іншого
персоналу, щоб забезпечити максимально безперебійне спостереження за хворими дітьми. Мета
данного заняття є навчити медичну сестру вирішувати практичні питання догляду за хворими дітьми,
виконувати діагностичні та лікувальні процедури і маніпуляції.
Студент повинен знати:
1. Основні складові частини дитячого
стаціонару.
2. Режим роботи дитячого відділення.
3. Основні обов’язки медсестри під час
денного чергування.
4. Основні обов’язки медсестри під час
нічного чергування.
5. Медичну документацію дитячого
стаціонару.
6. Клінічні прояви та догляд за дітьми при
гнійному омфаліті, пухирчатці
новонароджених, сепсисі.

Студент повинен вміти:
1. Працювати з листками призначень, робити
вибірку з листків призначень.
2. Виписувати направлення в клінічну, біохімічну,
бактеріологічну лабораторії.
3. Заповнювати медичну карту стаціонарного
хворого.
4. Доглядати за шкірою та слизовими оболонками.
5. Вимірювати температуру та проводити
реєстрацію її в температурному листку.
6. Проводити гігієнічну та лікувальну ванну
7. Готувати дітей до функціональних та
лабораторних методів дослідження.

8. Обробляти пупкову ранку при омфаліті.
9. Проведити очисну та лікувальну клізму;
1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповіді на запитання:
1. Правила роздачі ліків дітям раннього віку?
2. Основні принципи підготовки хворих до інструментальних досліджень?
3. Що повинна зробити медична сестра після виконання маніпуляцій з одноразовими шприцами та з
інструментами багаторазового використання?
4. Як підготувати маніпуляційний кабінет до роботи наступного дня?
5. Де медсестра отримує стерильні інструменти та перев’язувальний матеріал?
6. Який документ є основним для планування роботи медсестри на протязі денного або нічного
чергування?
7. Що і коли необхідно приготувати для забору калу на яйця глистів та загального аналізу сечі?
8. Що необхідно зробити медсестрі, щоб дітям за призначенням лікаря був проведений загальний
аналіз крові?
2. Формування професійних умінь та навиків
1. Ви медсестра дитячого гастроентерологічного відділення, чергуєте вночі. Опрацюйте лист
призначень. Які маніпуляції ви виконаєте ввечері, які вранці? Які направлення ви випишите?
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: Дискінезія жовчовивідних шляхів. Вік хворого: 12 років.
№
Відмітка про виконання
п/п
Призначення
Виконавець Дата
1. Режим
загальний
2. Дієта
5
3. Загальний аналіз
лікар
крові
мед. сестра
4. Холецистографія
лікар
з біліграфіном
мед. сестра
5. Sol. Nospani 2%лікар
1мл в/м 2 рази на
мед. сестра
день
6. Сироп шипшини
лікар
по 1 дес ложкці
мед. сестра
3 рази в день
7. Аналіз крові на
лікар
рівень білірубіну
мед. сестра
8. Загальний аналіз
лікар
сечі
мед. сестра
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Направлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Направлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Направлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

2. Ви медсестра дитячого інфекційного відділення, чергуєте вдень. Вам вперше необхідно відвести
дитину у фізіотерапевтичний кабінет. Коли і як це зробити ? Як медична сестра, яка буде працювати
наступного дня дізнається, що дитина отримала один сеанс УФО?
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: Вітряна віспа.
Вік хворого: 10 років.
№
п/п
Призначення
Виконавець Дата
1. Режим
Загальний
2. Дієта
13
3. УФО №5 на
лікар
3 хвилини
мед. сестра
4. Sol.
Analgini
лікар
50% - 1мл
мед. сестра
в/м 1 раз в день
5. Sol.
Furacillini
лікар
1:5000
мед. сестра
Полоскати
ротову
порожнину
6. 2% спиртовий
лікар
розчин
мед. сестра
брильянтового
зеленого
обробляти
елементи
висипки
7. Ан. калу на яйця
лікар
гельмінтів
мед. сестра
8. Загальний аналіз
лікар
сечі
мед. сестра

Відмітка про виконання

3. Ви медична сестра дитячого інфекційного відділення, знаходитесь на денному чергуванні. Виконайте
4 та 6 пункт листа призначень. Заповніть лист призначень та температурний листок
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: Кір, важка форма. Вік хворого: 6 років.
№
п/п
1
2
3.
4

5

6

Призначення
Режим
Дієта
Загальний аналіз
крові
Вимірювання
температури тіла
через кожні 3
год, АТ через
кожні 6 год.
Sol. Sulfacylnatrii 30%-1,5мл
по 1 краплі в
кожні око 3 рази
на день
Sol. Suprastini

Виконавець

Дата

Ліжковий
13
Лікар
мед. сестра
Лікар
мед. сестра

Лікар
мед. сестра

Лікар

Відмітка про виконання

7

2%-1мл
Sol.Analgini
50%-0,6мл в/м
при гіпертермії.
Sol.Glucosae 5%200мл
Insulini 2ОД
в/в крапельно
15-20 крапель в
хвилину

мед. сестра

Лікар
мед. сестра

3. Контроль професійних умінь та навиків
1.Ви медична сестра інфекційного дитячого відділення. Чергуєте в день. При роботі з листками
призначень з’ясували, що двом дітям призначено проведення ректороманоскопії. Ваші дії.___________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Ви медична сестра дитячого відділення. Знаходитися на нічному чергуванні. При роботі з листками
призначень виявили, що п’ятьом дітям вдень лікарем призначено проведення загального аналізу крові.
Яка тактика медичної сестри?________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Ви медична сестра дитячого відділення. Працюєте в день. Як підготуватися до здачі зміни ввечері?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання 4
Студенти розподіляються у робочі групи по двоє. Один з них грає роль матери хворої дитини та
пред’являє скарги певної хвороби. Інший виконує роль медичної сестри. Завдання медсестри –
з’ясувати скарги, зібрати анамнез хвороби, життя, виявити проблеми пацієнта, скласти план догляду за
дитиною при даній хворобі. Завдання іншого студента («мами») - грамотно сформулювати скарги,
вміти відповідати на запитання при зборі анамнезу.
Складіть план догляду за дитиною при:
− гнійному омфаліті
− пухирчатці новонароджених;
− сепсисі
Кінцевий результат надання
Проблеми пацієнта
План сестринського
допомоги та догляду за
втручання
дитиною

Заняття № 9
Хвороби новонароджених, пов’язані з проблемами інфікування
Постановка цілей та їх мотивація: хвора дитина, яку направили на стаціонарне лікування спочатку
потрапляє у приймальне відділення. Від правильних дій медичної сестри приймального відділення
залежить організація всієї подальшої роботи медичного персоналу лікарні. На даному занятті студент
повинен узагальнити знання попередніх тем, та спираючись на спостереження за роботою медичної
сестри в стаціонарі скласти чітке уявлення про роботу різних функціональних підрозділів дитячого
стаціонару.
Студент повинен знати:
1. Структуру приймального відділення.
2. Функціональні обов’язки медсестри
приймального відділення.
3. Документацію приймального відділення.
4. Правила обробки хворого на педикульоз.
5. Заходи і засоби особистої професійної безпеки
під час надання медичної допомоги пацієнтам
при роботі з кров’ю та іншим біоматеріалом.

Студент повинен вміти:
1. Заповнювати карту стаціонарного хворого.
2. Проводити огляд на педикульоз та
коросту.
3. Проводити обробку при педикульозі.
4. Виконувати всі види ін’єкцій.
5. Проводити постановку очисної клізми.
6. Проводити постановку газовідвідної
трубки.
7. Закапувати краплі в очі, ніс, вухо.

1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповіді на запитання:
1. Поясність структуру приймального відділення.
2. Перерахуйте функціональні обов’язки медсестри приймального відділення.
3. Перерахуйте та поясніть зміст документації приймального відділення.
4. Поясніть правила огляду дитини на коросту.
5. Поясніть правила огляду на педикульоз.
6. Перерахуйте інсектециди, які використовують в педіатрії.
2. Формування професійних умінь та навиків
1. Проведіть огляд дитини на наявність корости. Зверніть увагу на деонтологічні аспекти при
спілкуванні з дитиною.
2. Проведіть огляд дитини на наявність педикульозу. Зверніть увагу на деонтологічні аспекти при
спілкуванні з дитиною.
3. Продемонструйте на муляжі послідовність дій при обробці волосяної частини голови при
педикульозі.
4. Продемонструйте на муляжі (приймати участь при проведенні маніпуляції медичною сестрою)
постановку очисної клізми;
5. Продемонструйте на муляжі (приймати участь при проведенні маніпуляції медичною сестрою)
постановку газовідвідної трубки;
6. Приймати участь, допомога при проведенні медичною сестрою всіх видів ін’єкцій;
7. Приймати участь, допомога при проведенні медичною сестрою обробки очей,
закапування
крапель в очі, туалет носових ходів, закапування крапель в ніс, вуха;
3. Контроль професійних умінь та навиків.
1. Ви медична сестра приймального відділення дитячої лікарні. В лікарню поступає дитина з
направленням від дільничного педіатра. Складіть план Ваших дій в правильній послідовності.
1.
2.
3.
4.
5.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Ви медична сестра приймального відділення дитячої лікарні. В лікарню поступає дитина 4-х років з
високою температурою, кашлем, задишкою. При огляді на шкірі у дитини виявлені парні точкові
дефекти шкіри, розчуху. Складіть план Ваших дій в правильній послідовності.
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
3. Ви медична сестра приймального відділення дитячої лікарні. Сплануйте свої дії при виявленні
педикульозу у дитини, котра доставлена в приймальне відділення у важкому стані__________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Ви медична сестра приймального відділення дитячої лікарні. Сплануйте свої дії при виявленні
педикульозу у дитини, що доставлена в приймальне відділення у задовільному стані
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заняття № 10
Хвороби новонароджених, пов’язані з пологовими травмами. Гемолітична хвороба
новонароджених. Асфіксія
Постановка цілей та їх мотивація: під час вагітності на плід впливають різноманітні фактори як з
боку організму майбутньої матері, так і соціально-біологічні. Приблизно 2% новонароджених
отримують
під час пологів травматичні пошкодження. Допологова профілактика, своєчасна
госпіталізація з патологічною вагітністю значно зменшують число запущених випадків. Пологовий
травматизм, особливо внутрішньочерепна травма, може стати причиною смерті під час або після
пологів.
У патології новонароджених гемолітична хвороба займає чільне місце. За відношенням до кількості
пологів частота гемолітичної хвороби новонароджених становить від 1:150 до 1:400. Маючи різні
клінічні прояви, патологія характеризується інтенсивним підвищенням непрямого білірубіну, що
призводить до пошкодження центральної нервової системи та інших органів, а також до стійкої
інвалідізації або летальних випадків.
Правильно організована патронажна робота в жіночої консультації, ретельний догляд за хворою
дитиною робить медичну сестру важливою учасницею лікувально-профілактичного процесу.
Студент повинен знати:
1.Причини виникнення, клінічну картину та
елементи догляду за дитиною при пологових
травмах.
2.Причини виникнення, клінічну картину та
елементи догляду за дитиною при асфіксії.
3.Причини виникнення, клінічну картину та
елементи догляду за дитиною при гемолітичній
хворобі.новонароджених.
4.Заходи
безпеки
під
час
робити
з
електроприладами, апаратими, що працюють
під тиском.

Студент повинен вміти:
1.Виявляти
дійсні
проблеми
пацієнта,
встановлювати медсестринськи діагнози, планувати
медсестринськи втручання та здійснювати їх
реалізацію.
2. Відсмоктувати слизу з верхніх дихальних шляхів.
3. Годувати дитину з ложечки, чашечки, через зонд.
4. Застосовувати міхур з льодом.
5. Проводити штучну вентиляцію легень, закритий
масаж серця.
6. Надавати допомогу під час судом.
7.Виконувати всі види ін’єкцій.

1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповіді на запитання:
1. Причини виникнення, основні симптоми пологової пухлини та кефалогематоми диференціальний
діагноз, елементи догляду;
2. Причини виникнення, основні симптоми перелому ключиці, елементи догляду;
3. Причини виникнення, основні симптоми ураження периферичної нервової системи у
новонароджених, елементи догляду за дитиною з парезом лицевого нерва, акушерським паралічем;
4. Головні та сприяючи чинники виникнення внутрішньочерепної пологової травми, основні симптоми,
елементи догляду за дитиною;
5. Причини виникнення, основні клінічні симптоми асфіксії новонароджених, догляд та лікування.
6. Причини виникнення, основні клінічні симптоми гемолітичної хвороби новонароджених. Елементи
догляду, профілактика.
2. Формування професійних умінь та навиків
Завдання №1
Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження новонародженої дитини з пологовими травмами, гемолітичної
хворобою, асфіксією
Дата _________________Час ______________Відділення_____________ Палата_____________________
П.І.Б. матери дитини_______________________________________________________________________
Стать _____________________ Час і дата народження __________________________________________
Вид вигодовування_____________________________режим вигодовування_________________________
Вага при народженні___________________зріст___________обв.голови__________обв груді__________
Вага при огляді _____________зріст__________________обв.голови_____________обв. груді_________
Анамнез вагітності та пологів:
Який перебiг мала вагiтнiсть (гестози: набряки, нефропатiя, гiпертонiя:).___________________________
_________________________________________________________________________________________
Режим та особливостi харчування вагiтної._____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мали пологи (тривалiсть, ускладнення).____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи закричала дитина вiдразу пiсля пологiв? Який був крик?______________________________________
Маса тiла та довжина дитини при народженi.___________________________________________________
Коли приклали до грудей?__________________________________________________________________
Колір шкіри: рожевий, з ціанотичним відтінком, ціанотичний, восково-блідий, блідий з ціанозом
видимих слизових оболонок, жовтянична, вкрита первородною змазкою (підкреслити ознаку, яка є в
наявності).
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку, судин не повинно бути видно, перистальтика кишківника не визначається.
Температура тіла ________________________________________________________________________
Голова та череп: обвід голови, розміри_______________ та стан великого тім’ячка та малого тім’ячка
(за наявності) - на рівні кісток, випинає, пульсує, запале;
Наявність пухлин на черепі, їх розташування_____________________ при пальпації_________________
Нервова система: свідомість____________________________поведінка____________________________
вираз обличчя________________ крик__________________ менінгоенцефалічні симптоми: ригідність
потиличних м’язів_________________________________________________________________________
Ротова порожнина: оцінити колір слизової: рожева, бліда, ціанотична; оцінити симетричність кутів
рота, цілісність піднебіння та верхньої губи____________________________________________________
Зовнішні органи слуху: під час проведення огляду вух оглядають зовнішній слуховий прохід, форму
та положення вушних раковин_______________________________________________________________

Ніс: звертають увагу на форму носа__________________________________________________________
Шия: при огляді звертають увагу на наявність або відсутність кривошиї___________________________
Грудна клітка: в нормі циліндричної форми. Положення ребер симетричне і наближається до
горизонтального. Звернути увагу на молочні залози: нагрубання при статевому кризі ________________
Легені: звертається увага на відсутність чи наявність втягнень яремної ямки, міжреберних проміжків,
мечеподібного відростка при диханні_________________________________________________________
При аускультації над легенями вислуховується симетричне пуєрильне дихання. ЧД_________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС__________Рs______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації.
Характер стулу: меконій, зелений, золотисто-жовтий, в’язкий, кашкоподібний, рідкий, кількість за
добу__________________________ сечовипускання: кількість, колір, осад на пелюшці
Пуповинний залишок: клемування, лігатура, підсихає, ознаки інфекції___________________________
Пупкова ранка: мокне, підсихає, загоїлась____________________________________________________
Статеві органи та анус: статеві органи повинні бути чітко сформовані за жіночим або чоловічим
типом. Яєчка повинні пальпуватися в калитці. У дівчаток великі статеві губи прикривають малі.
Визначають наявність анусу.
При статевому кризі: нагрубання та почервоніння калитки у хлопчиків, кров’янисті виділення з піхви у
дівчаток.
Кіцівки, хребет: звертають увагу на форму кінцівок, можливу клишоногість, кількість пальців з обох
сторін на руках та ногах____________________________________________________________________
Перевіряють відсутність вивиху та дисплазії стегон в кульшових суглобах: розведення повне, симптом
“клацання” відсутній.
Неврологічне обстеження: визначається м’язовий тонус – поза дитини є характерною – з
напівзігнутими кінцівками, перевіряються фізіологічні рефлекси; пошуковий, смоктальний, долонеротовий, хапальний, (пошуковий, смоктальний та ковтальний рефлекси оцінюють під час годування
грудьми)
Для виключення патології периферичної нервової системи перевірити слідуючи вроджені рефлекси:
хапальний______________________, охоплювання Моро________________долонно-ротовий__________
Звернути увагу на їх наявність та симетричність________________________________________________
Щеплення: БЦЖ дата проведення_______________прищепна доза_______________серія____________
Проти гепатиту В дата проведення _______________прищепна доза_______________серія___________
Завдання №2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1.Відсмоктувати слизу з верхніх дихальних шляхів;
2.Годувати дитину з ложечки, чашечки, через зонд;
3.Застосовувати міхур з льодом;
4. Проводити штучну вентиляцію легень, закритий масаж серця;
5. Надавати допомогу під час судом;
6.Виконувати всі види ін’єкцій.
При відсутності дитей з даною патологією відпрацьовувати на муляжах маніпуляції, які наведені в
наступних листках призначень:

Завдання №3
Ви медична сестра палати новонароджених.
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: Гемолітична хвороба новонароджених, жовтянична форма, легка ступінь
Вік хворого: 1 день.
№
п/п

Назначення

1
2

Режим
Годування зцідженим донорським молоком по 30 мл
через 3 год з пляшечки
Ан. крові із пупкової вени на
білірубін.

3
4

5
6
7

Sol. Glucosi 5% -50 мл
Hemodesi 50 мл
в/в краплинно, 8-10 крап.
за хвилину.
Sol. Glucosi 5% поїти по 15
мл через 3 год між
годуванням
Phenobarbitali 0,005 в
порошках 1 раз на день
Відсмоктувати слиз з ВДШ
кожні 2 години

Вик
она
вець

Дата

1

Відмітка про виконання
2
3
4
5
6
7

+

+

+

лікар
мед. сестра

+

лікар
мед. сестра

+

+

лікар
мед. сестра

+

+

+

лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10

8

9

10

+

Завдання №4
Ви медична сестра дитячої палати пологового будинку.
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: Асфіксія ІІ ступеня, гострий період (оцінка по шкалі Апгар – 5 балів).
Вік хворого: 2 дні (вага 3 100).
№
п/п
1
2
3
4

5

Назначення

Вик
она
вець

Дата

Режим
Дієта Годування через 3 год. зцідженим
грудним молоком по 17 мл з ложечки
Подача зволоженого кисню
лікар
мед. сестра
лікар
Відсмоктування слизу з
мед. сестра
верхніх дихальних шляхів
при потребі
Sol. Glucosi 20%-10мл
лікар
Sol. Calcii gluconatis 10%-2мл
мед. сестра
Sol. Natrii hidrocarbonatis
5%-15мл в пупкову вену
краплинно 8-10 крапель за
хвилину.

Відмітка про виконання
3
4
5
6
7

1

2

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

3. Контроль професійних умінь та навиків.
Задача № 1
До вас звернулась мати новонародженої дитини, якій 3 тижні, зі скаргами на те, що у дитини на голівці
є припухлість, яка з’явилась ще в пологовому будинку, але так ще не зникла. Зберить необхідний
анамнез у матери, поставте медсестринський діагноз, надайте необхідні рекомендації по догляду за
дитиною__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача № 2
Ви медична сестра пологового будинку. В полговому залі народилась дитина з синьої асфіксією.
Складить план надання невідкладної допомоги:
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача № 3
Ви медична сестра пологового будинку. В полговому залі народилась дитина з білою асфіксією.
Складить план надання невідкладної допомоги:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
6.________________________________________________________________________________________
Заняття № 11
Гіповітамінози. Рахіт. Гіпервітаміноз вітаміну D.
Постановка цілей та їх мотивація: рахіт є одним з поширених захворювань у дітей раннього віку. Він
може призводити до підвищеної загальної захворюваності, зниження опірності організму дитини,
затримки її фізичного і нервово-психічного розвитку. У дітей, хворих на рахіт, частіше виникають
хвороби органів дихання, порушується діяльність серцево-судинної системи, формуються різноманітні
деформації скелету. Тому профілактика та лікування рахіту займають важливе місце в комплексі
заходів по зміцненню здоров’я дітей, зниженню смертності немовлят та дитячої захворюваності.
Гіпервітаміноз вітаміну D може призвести до незворотніх змін в організмі дитини, тому медичної сестрі
необхідно добре знати дозування вітаміну, правила введення його та перші ознаки передозування.
Студент повинен знати:
1. Причини, клінічні ознаки рахіту.
2. Лікування та профілактику рахіту, дозування та
методи введення вітаміну D.
3.Причини виникнення гіпервітамінозу D, основні
клінічні симптоми.

Студент повинен вміти:
1. Проводити мед сестринське обстеження дітей,
хворих на рахіт.
2. Виявляти симптоми рахіту та складати план
мед сестринських втручань.
3. Проводити догляд за шкірою та слизовими
оболонками при рахіті.
4. Проводити лікувальні ванни.
5. Складати план неспецифічної та специфічної
профілактики рахіту.
6. Проводити масаж та гімнастику.

1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповіді на запитання:
1
Причини виникнення та клінічні прояви початкового періоду, періоду розпалу, реконвалесценції
рахіту.
2
Принципи специфічного та неспецифічного лікування рахіту.
3
Профілактика рахіту, специфічна та неспецифічна.
4
Причини виникнення та клінічні ознаки гіпервітамінозу D.
5
Тактика медичної сестри при підозрі на передозування вітаміну D.
Заповніть таблицю
У якому випадку Ви будете призначати вітамін D з профілактичною метою (поставити позначку)
№п/п
1
2
3
4

Вік дитини
1 місяц
2 місяці
2 місяці
2 місяці

5

3 місяці

6

6 місяців

Вигодовування
Природне
Природне
Природне
Штучне адаптованими
сумішами
Штучне коров’ячем
молоком
Штучне адаптованими
сумішами, прикорм

Пора року
Січень
Січень
Червень
Січень

Так (+) чи ні (-)

Грудень
Січень

Використовуючи таблицю виберіть препарати, які зручно використовувати для профілактики рахіту
(1) та для лікування рахіту(2)
Назва препарату
Вміст вітаміну D
Розчин відехолу D3 в олії
1. 0,125%
1мл=25 000 МО
1 крапля=500 МО
2. 0,25%
1мл=50 000 МО
1крапля=1000 МО
Розчин ергокальціферолу D2
в олії
3. 0,125%
1мл=50 000 МО
1 крапля=1250 МО
4. 0,0625%
1мл=25 000 МО
1крапля=500 МО
5. 0,5%
1мл=200 000 МО
1крапля=5000 МО
1 крапля=4 000 МО
6. Розчин ергокальциферолу 1мл=200 000 МО
D2 у спирті 0,5%
1 крапля=500 МО
7. Розчин відехолу D3 водний
1крапля=500 МО
8. Розчин холекальциферолу
D3 водний
1 таблетка =500 МО ,1000,
9.Відеїн
-3,
таблетки
5 000 та 10 000 МО
(містять відехол і казеїн)
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
2. Формування професійних умінь та навиків
Завдання № 1
Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження дитини з рахітом
Дата _______________Час ____________Відділення_______________ Палата_______________________
П.І.Б. матери дитини_______________________________________________________________________
Стать _____________________ Час і дата народження __________________________________________
Вид вигодовування_____________________________режим вигодовування_________________________
Вага при народженні_________зріст_________обв.голови__________обв груді______________________

Вага при огляді _____________зріст__________обв.голови__________обв. груді_____________________
Анамнез вагітності та пологів:
Який перебiг мала вагiтнiсть (гестози: набряки, нефропатiя, гiпертонiя:).___________________________
_________________________________________________________________________________________
Режим та особливостi харчування вагiтної._____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мали пологи (тривалiсть, ускладнення).____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи закричала дитина вiдразу пiсля пологiв? Який був крик?______________________________________
Маса тiла та довжина дитини при народженi.__________________________________________________
Коли приклали до грудей?__________________________________________________________________
Колір шкіри: рожевий, з ціанотичним відтінком, ціанотичний, восково-блідий, блідий з ціанозом
видимих слизових оболонок, жовтянична, бліда, суха. волога (підкреслити ознаку, яка є в наявності).
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку.
Температура тіла _________________________________________________________________________
Голова та череп: обвід голови, розміри_______________ та стан великого тім’ячка та малого тім’ячка
(за наявності) - на рівні кісток, випинає, пульсує, запале; розм’ягшення країв великого тім’ячка,
лобних, потиличних бугрів.
Нервова система: свідомість____________________________поведінка___________________________
вираз обличчя___________________________ крик_________________________ сон________________
реакція на різки звуки__________________________м’язовий тонус_______________________________
Ротова порожнина: оцінити колір слизової: рожева, бліда, ціанотична; кількість зубів віповідає
нормі________________ те відповідає________________________________________________________
Грудна клітка: в нормі циліндричної форми. Положення ребер симетричне і наближається до
горизонтального. Звернути увагу на наявність рахітичних «вервиць», викривлення грудної клітки
(«куряча», «шевця»)________________________________________________________________________
Легені: звертається увага на відсутність чи наявність втягнень яремної ямки, міжреберних проміжків,
мечеподібного відростка при диханні_________________________________________________________
При аускультації над легенями вислуховується симетричне пуєрильне дихання. ЧД_________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС_________Рs________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, «жаб’ячий»,
гіпотонія м’язів___________________________________________________________________________
Характер стулу: зелений, золотисто-жовтий, в’язкий, кашкоподібний, рідкий, кількість за добу______
сечовипускання: кількість, колір_____________________________________________________________
Кіцівки, хребет: звертають увагу на форму кінцівок, можливу клишоногість, кількість пальців з обох
сторін на руках та ногах, викривлення нижніх кінцівок, наявність рахітичних «браслеток», розхитаність
суглобів.
Медсестринський діагноз__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1. Проводити догляд за шкірою та слизовими оболонками при рахіті;
2. Проводити лікувальні ванни;
3. Проводити масаж та гімнастику;
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання №1
Студенти розподіляються у робочі групи по двоє. Один з них грає роль матери хворої дитини та
пред’являє скарги певної хвороби. Інший виконує роль медичної сестри. Завдання медсестри –
з’ясувати скарги, зібрати анамнез хвороби, життя, виявити проблеми пацієнта, скласти план догляду за
дитиною при даній хворобі. Завдання іншого студента («мами») - грамотно сформулювати скарги,
вміти відповідати на запитання при зборі анамнезу.

Складіть план догляду за дитиною при:
− рахіт, початковий період
− рахіт, період розпалу;
− гіпервітаміноз вітаміну D
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання №2
До вас звернулась мати 2-х місячної дитини за порадою – чи потрібно її дитині давати вітамін D.
Дитина народилась у травні місяці, від першої вагітності. Ускладнень під час пологів не було, але
лактація поступово зменшувалась і тепер дитина знаходиться на штучному вигодовуванні адаптованою
сумішю.
Завдання 3
Складіть схему специфічної профілактики рахіту дитині:
Дата народження 12.12.20.., знаходиться на грудному вигодовуванні_______________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата народження 10.06.20.., знаходиться на грудному вигодовуванні______________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата народження 2.01.20.., знаходиться на штучному вигодовуванні адаптованими сумищами_________
_________________________________________________________________________________________
Дата народження 2.10.20.., знаходиться на штучному вигодовуванні коров’ячем молоком_____________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 3
До вас 16.06.20.. звернулась мати 6-ти місячної дитини зі скаргами на те, що її дитина стала
неспокійною, погано спить, підвищилась пітливість, стала відмовляться від суміші, іноді виникає
блювання після годування. Вигодовування штучне адаптованими сумишами, введен 1 прикорм –
овочеве п’юре. З метою профілактики рахіту мати дає дитині 1 краплою відехолу (500 МО0 в день.При
огляді: шкірні покриви бліді, вологи, периферичні вузли не збільшені, в легенях – пуерильне дихання,
тони серця ритмічні. Жмвіт м’який, безболісний. Велике тім’ячко закрите. Має вже 4 зуба: два верхніх
та два нижніх різці. Нервово-психічний розвиток відповідає віку.
Який медсестринський діагноз ви поставите дитині?____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Яки елементи догляду можна запланувати? ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заняття № 12
Спазмофілія
Постановка цілей та їх мотивація: спазмофілія (тетанія) захворювання, яке патогенетично пов’язане з
рахітом, характеризується схильністю дитини 6-18 місяців життя до судом і спастичного стану, виникає
у зв’язку з гострим розвитком гіпокальіємії на флні електролітного дисбалансу.

Враховуючи, що маніфестні форми спазмофілії потребують невідкладної допомоги, медична сестра
повинна знати не тільки елементи догляду за дитиною, але й надавати допомогу на до госпітальному
етапі.
Студент повинен знати:
1. Причини, клінічні форми спазмофілії.
2. Невідкладну допомогу при лірингоспазмі,
карпопедальному спазмі, еклампсії.
3. Елементи догляду та лікування при спазмофілії.

Студент повинен вміти:
1. Проводити мед сестринське обстеження дітей,
хворих на спазмофілію.
2. Виявляти симптоми спазмофілії та складати
план мед сестринських втручань.
3. Виконувати всі види ін’єкцій.
4. Вимірювати температуру тіла, графічно її
реєструвати.

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на наступні питання:
1.Причини виникнення судомної готовності у дітей, зв’язок з рахітом;
2. Латентна спазмофілія, симптоми, яки допомогають виявити латентну спазмофілію;
3. Ларингоспазм, клініка, невідкладна допомога при ларингоспазмі.
4.Карпопедальний спазм, клінінка, тактика медсестри при діагностуванні даної патології.
5. Еклампсія, клініка, невідкладна допомога.
6. Лікування спазмофілії.
2. Праналізувавши таблицю, визначте послідовність надання невідкладної допомоги при ларингоспазмі
та еклампсії:
№п/п
Невідкладна допомога
При неефективності - седуксен 0,5% розчин 0,1 мл/кг маси тіла в/м;
1.
Кальцію хлорид 10% - 0,2 мл /кг маси тіла в/в або кальцію глюконат 10% 0,2 мл/кг маси тіла
2.
в/в, в/м;
Покласти дитину на рівну, м’яку поверхню, утримуючи тіло для попередження травмування;
3.
Обов’язкова госпіталізація у дитячю лікарню з послідуючим біохімічним дослідженням крові
4.
(рівень кальцію в крові);
Магнію сульфат 25% - 0,2 мл /кг маси тіла в/м;
5.
Потім призначають 10% розчин хлориду кальцію по 1 чайній або десертній ложці або
6.
глюконат кальцію по 2-3 г 3 - 4 рази на день. Через 2-3 дні прийому препаратів кальцію
призначають протіворахітічесткое лікування.
Забезпечити прохідність дихальних шляхів ( попередити западання язика, виведення нижньої
7.
щелепи вперед, відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів, введення
роторозширювача або шпателя, обгорнутого марлею);
Забезпечити доступ свіжого повітря, збризнути холодною водою, подразнити корінь язика;
8.
Седуксен 0,5% розчин 0,1 мл/кг маси тіла в/м, (реланіум, сібазон);
9.
Ларингоспазм_____________________________________________________________________________
Еклампсія________________________________________________________________________________
2. Формування професійних умінь та навиків
Завдання № 1
Користуючись картою проведення мед сестринського обстеження проведить огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження дитини зпідозрою на спазмофілією
Дата _____________________Час ________________Відділення_____________ Палата_______________
П.І.Б. матери дитини_______________________________________________________________________
Стать _____________________ Час і дата народження __________________________________________

Вид вигодовування_____________________________режим вигодовування_________________________
Вага при народженні_____________зріст___________обв.голови____________обв груді______________
Вага при огляді _________________зріст___________обв.голови____________обв. груді______________
Анамнез вагітності та пологів:
Який перебiг мала вагiтнiсть (гестози: набряки, нефропатiя, гiпертонiя:).___________________________
_________________________________________________________________________________________
Режим та особливостi харчування вагiтної._____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мали пологи (тривалiсть, ускладнення).____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи закричала дитина вiдразу пiсля пологiв? Який був крик?______________________________________
Маса тiла та довжина дитини при народженi.___________________________________________________
Коли приклали до грудей?___________________________________________________________________
Колір шкіри: рожевий, з ціанотичним відтінком, ціанотичний, восково-блідий, блідий з ціанозом
видимих слизових оболонок, жовтянична, бліда, суха. волога (підкреслити ознаку, яка є в наявності).
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку.
Температура тіла _________________________________________________________________________
Голова та череп: обвід голови, розміри_______________ та стан великого тім’ячка та малого тім’ячка
(за наявності) - на рівні кісток, випинає, пульсує, запале; розм’ягшення країв великого тім’ячка,
лобних, потиличних бугрів.
Нервова система: свідомість________________________________поведінка_________________________
вираз обличчя________________ крик__________________сон____________________________________
реакція на різки звуки______________________________________________________________________
Ротова порожнина: оцінити колір слизової : рожева, бліда, ціанотична; кількість зубів віповідає
нормі________________ те відповідає_________________________________________________________
Грудна клітка: в нормі циліндричної форми. Положення ребер симетричне і наближається до
горизонтального. Звернути увагу на наявність рахітичних «вервиць», викривлення грудної клітки
(«куряча», «шевця»)________________________________________________________________________
Легені: звертається увага на відсутність чи наявність втягнень яремної ямки, міжреберних проміжків,
мечеподібного відростка при диханні_________________________________________________________
При аускультації над легенями вислуховується симетричне пуєрильне дихання. ЧД__________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС__________Рs_______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, «жаб’ячий»,
гіпотонія м’язів____________________________________________________________________________
Кіцівки, хребет: звертають увагу на форму кінцівок, можливу клишоногість, кількість пальців з обох
сторін на руках та ногах, викривлення нижніх кінцівок, наявність рахітичних «браслеток», розхитаність
суглобів
Неврологічне обстеження: визначається м’язовий тонус, перевіряється симптом Хвостека, Маслова,
Труссо.
Завдання № 2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1. Виконувати всі види ін’єкцій;
2. Вимірювати температуру тіла, графічно її реєструвати
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання 1
На прийом до лікаря-педіатра була викликана мати з 3-х місячною дитиною для проведення
профілактичного щеплення АКДП. Лікар оглянула дитину, ви провели термометрію. У формі 112/0
лікар записав відомості про огляд та дозвіл на проведення щеплення: АКДП 0,5 мл в/м.
Ви взяли з холодильника ампулу з вакциною АКДП, перевіріли термін придатності, підігріли у руці
ампулу, набрали у шприц 0,5 мл АКДП та ввели внутрішньом’язево у верхньозовнішній квадрант
сідниці зібравши шкіру і м’яз у складку. Дитина заплакала і на висоті вдиху наступило апное. Що з
дитиною, невідкладна допомога.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 2
Згідно протоколам надання невідкладної допомоги при ларингоспазмі та еклампсії складіть план
надання невідкладної допомоги та догліду за дитиною:
1. Д-з: ларингоспазм, вік – 2 роки
Кінцевий результат надання
Проблеми пацієнта
План сестринського
допомоги та догляду за
втручання
дитиною

2. Д-з: еклампсія, вік 3 роки
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Заняття № 13
Аномалії конституції
Постановка цілей та їх мотивація: підвищена схильність до розвитку тих чи інших захворювань
визначає суть терміну «діатез» Вчення про діатези лежить в основі профілактичної медицини. Ранне
розпізнавання діатезів і своєчасне призначення реабілітаційних заходів сприяють маніфестації діатезів,
розвитку хронічних, іноді інвалідізуючих захворювань. Вищеперераховане визначає необхідність
вивчення даної теми студентами мед коледжу.
Студент повинен знати:
1. Причини, клінічні форми алергічного, лімфатикогіпопластичного
та
нервово-артритичного
діатезу.
2. Проблеми пацієнта з вищеназваними діатезами.
3. Елементи догляду та лікування при аномаліях
конституції.
4. Принципи надання невідкладної допомоги при
гострих алергійних станах (анафілактичного
шоку, кропив’янки, набряку Квінке).

Студент повинен вміти:
1. Проводити мед сестринське обстеження
дітей, які мають аномалії конституції.
2. Виявляти симптоми діатезів та складати
план мед сестринських втручань.
3. Здійснювати догляд за шкірою та
слизовими оболонками.
4. Проводити лікувальну ванну.
5. Вести харчовий щоденник.

1. Контроль вихідного рівня знань
Дайте відповіді на наступні питання:
1. Визначення поняття «Діатези», до яких захворювань є схильність при ексудативно-катаральному,
лімфатико-гіпопластичному та нервово-артритичному діатезах;
2. Проблеми пацієнта з ексудативно-катаральними діатезом;
3. Реабілітація дітей з ексудативно-катаральним діатезом;
4. Проблеми пацієнта з лімфатико-гіпопластичним діатезом;
5. Реабілітація дітей з лімфатико-гіпопластичним діатезом;
6. Проблеми пацієнта з нервово-артритичним діатезом;
7. Реабілітація дітей з нервово-артритичним діатезом;
8. Невідкладна допомога при кропив’янці;
9. Невідкладна допомога при набряку Квінке;
10. Невідкладна допомога при анафілактичному шоці.
Праналізувавши таблицю, визначте послідовність надання невідкладної допомоги при кропив’янці,
набряку Квінке, анафілактичному шоці:
№
п/п
1.

Невідкладна допомога

Припинити дію алергена на організм
1. Застосувати локальні обколювання 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду (у разі
ін’єкційного способу потрапляння алергену).
2. Промити шлунок через зонд, призначити сорбенти (активоване вугілля, ентеросгель,
полісорб) – при харчовому способі потрапляння токсичного препарату.
3. Усунути контакт з алергеном через повітря (при інгаляційному способі).
4. Накласти (якщо можливо) джгут проксимальніше місця введення алергену на 20-30 хв.
2.
Доступ свіжого повітря, оксигенотерапія.
3.
Кортикостероїди,
Дегідратаційна терапія ( лазікс, фуросемід).
4.
Покласти дитину на бік, звільнити гумовим балончиком або марлевою серветкою
ротоглотку, носові ходи від слизу і харкотиння.
5.
Ввести медикаменти: - антигістамінні засоби: 1% розчин димедролу, 2,5% розчин
пипольфену або 2% розчин супрастину в дозі 0,1мл на кг маси тіла внутрішньом’язево або
внутрішньовенно;
6.
Глюкокортикоїди внутрішньом’язово, внутрішньовенно струминно 2-5 мг/кг маси (за
преднізолоном).
7.
При покращенні стану хворого (зменшення судом, покращення дихання) госпіталізація в
реанімаційне відділення.
8.
Підшкірно в різні ділянки через кожні 10-15 хв вводити 0,2-0,5 мл 0,1% розчину адреналіну
гідрохлориду до виведення із шоку
Кропив’янка______________________________________________________________________________
Набряк Квінке_____________________________________________________________________________
Анафілактичний шок_______________________________________________________________________
2. Формування професійних умінь та навиків
Завдання № 1
Користуючись картою проведення мед сестринського обстеження проведить огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження дитини з підозрою на алергічний діатез
Дата ____________Час______________Відділення_____________ Палата___________________________
П.І.Б. матери дитини_______________________________________________________________________
Стать _____________________ Час і дата народження __________________________________________
Вид вигодовування_____________________________режим вигодовування_________________________
Вага при народженні_________зріст_________обв.голови__________обв груді______________________
Вага при огляді _____________зріст__________обв.голови__________обв. груді_____________________

Анамнез вагітності та пологів:
Який перебiг мала вагiтнiсть (гестози: набряки, нефропатiя, гiпертонiя:).___________________________
_________________________________________________________________________________________
Режим та особливостi харчування вагiтної.____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мали пологи (тривалiсть, ускладнення).____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи закричала дитина вiдразу пiсля пологiв? Який був крик?______________________________________
Маса тiла та довжина дитини при народженi.___________________________________________________
Коли приклали до грудей?___________________________________________________________________
Колір шкіри: рожевий, з ціанотичним відтінком, ціанотичний, восково-блідий, блідий з ціанозом
видимих слизових оболонок, жовтянична, бліда, суха. волога (підкреслити ознаку, яка є в наявності).
Висип____________________________________________________________________________________
Попрілості________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку.
Температура тіла _________________________________________________________________________
Голова та череп: обвід голови, розміри_______________ та стан великого тім’ячка та малого тім’ячка
(за наявності) - на рівні кісток, випинає, пульсує, запале; розм’ягшення країв великого тім’ячка,
лобних, потиличних бугрів, наявність себорейних лусочок_______________________________________
Нервова система: свідомість____________________ поведінка___________________________________
вираз обличчя________________ крик__________________ сон______________ реакція на різки звуки
Ротова порожнина: оцінити колір слизової : рожева, бліда, ціанотична; кількість зубів віповідає
нормі_______ не відповідає____________________________язик__________________________________
Грудна клітка: в нормі циліндричної форми. Положення ребер симетричне і наближається до
горизонтального.
Легені: звертається увага на відсутність чи наявність втягнень яремної ямки, міжреберних проміжків,
мечеподібного відростка при диханні_________________________________________________________
При аускультації над легенями вислуховується симетричне пуєрильне дихання. ЧД__________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС_________Рs________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, «жаб’ячий»,
гіпотонія м’язів____________________________________________________________________________
Неврологічне обстеження: визначається м’язовий тонус
Завдання № 2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими оболонками;
2. Проводити лікувальну ванну;
3. Навчати матір хворої дитини вести харчовий щоденник
4.Виконувати всі види ін’єкцій;
5. Вимірювати температуру тіла, графічно її реєструвати
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
До вас звернулась мати 2-річної дитини зі скаргами на періодичну появу яскравих, червоних висипань
на обличчі у дитини. Пов’язує з вживанням їжі, але якої – не знає. Сплануйте догляд за дитиною,
спираючись на пріоритетну задачу – виявлення алергена.
Завдання 2
Згідно протоколам надання невідкладної допомоги при ларингоспазмі та еклампсії складіть план
надання невідкладної допомоги та догліду за дитиною:

Д-з: кропив’янка, після вживання великої кількості солодощів, вік – 2 роки
Проблеми пацієнта
План сестринського
Кінцевий результат надання
втручання
допомоги та догляду за
дитиною

Д-з: набряк Квінке, виник після укусу бджоли у праве плече, вік 3 роки
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання № 3
Складіть план догляду за дитиною з діагнозом – лімфатикогіпопластичний діатез.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання № 4
Складіть план догляду за дитиною з діагнозом – нервово-артритичний діатез діатез.
Проблеми пацієнта
План сестринського
Кінцевий результат надання
втручання
допомоги та догляду за
дитиною

Заняття № 14
Гострі розлади травлення у дітей раннього віку
Постановка цілей та їх мотивація: захворювання травного тракту в дітей раннього віку є одніє із
проблем, з якою часто стикається медичний персонал при обслуговуванні дітей на педіатричній
дільниці. Швидкий розвиток ускладнень, таких як зневоднення та токсикоз, при неправильному догляді
за дитиною обумовлює важливість вивчення даної теми. Мета заняття: на основі знань анатомофізіологічних особливостей травної системи в дітей раннього віку навчитися діагностувати
функціональні порушення травної системи. Виявляти причини, що призводять до розвитку токсикозу і
ексикозу, складати план догляду за хворою дитиною та надавати невідкладну допомогу при важких
станах.
Студент повинен знати:
Студент повинен вміти:
1. Причини виникнення простої диспепсії.
1. Проводити мед сестринське обстеження
2. Проблеми пацієнта з функціональними
дітей з простою та токсичною диспепсією.
2. Виявляти симптоми диспепсій та складати
розладами травлення.
план мед сестринських втручань.
3. Елементи догляду та лікування при простої
3. Розраховувати кількість рідини залежно від
диспепсії.
4. Причини виникнення токсичної диспепсії.
віку та ступеня ексикозу.
4. Проводити оральну регідратацію.
5. Проблеми пацієнта з токсичною диспепсією.
6. Елементи догляду та лікування при токсичній
5. Здійснювати догляд за шкірою та
диспепсії.
слизовими оболонками.
6. Проводити очисну, лікувальну клізми,
7. Пілороспазм і пілоростеноз. Причини
виникнення, лікування, догляд.
газовивідну трубку.
8. Принципи надання невідкладної допомоги при 7. Доглядати за дитиною під час блювання.
синдромі токсикозу з ексикозом.
8. Реєстрирувати та оцінювати характер
стільця.
9. Брати кал на копро логічне та
бактеріологічне дослідження.
1. Контроль вихідного рівня знань.
Дайте відповіді на наступні питання:
1. Причини виникнення простої диспепсії;
2.Проблеми пацієнта з функціональними розладами травлення;
3.Елементи догляду та лікування при простої диспепсії.
4. Причини виникнення токсичної диспепсії;
5.Проблеми пацієнта з токсичною диспепсією;
6.Елементи догляду та лікування при токсичній диспепсії.
7.Пілороспазм і пілоростеноз. Причини виникнення, лікування, догляд;
8.Принципи надання невідкладної допомоги при синдромі токсикозу з ексикозом.

Завдання №1
Користуючись теоретичним матеріалом заповніть таблицю:
Клінічні ознаки дегідратації ( ексикозу)
Ознака
Поводження

Дегідратація I ст.

Дегідратація II ст.

Дегідратація III ст.

Сання
Очні яблука
Сльози
Велике тім’ячко
Тургор тканин
Колір шкіри
Слизові
оболонки
Подих
Серцева
діяльність
Діурез
2. Формування професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Користуючись картою проведення мед сестринського обстеження проведить огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження дитини з гострими розладами травлення
Дата ____________Час ______________Відділення_____________ Палата__________________________
П.І.Б. матери дитини_______________________________________________________________________
Стать _____________________ Час і дата народження___________________________________________
Вид вигодовування_____________________________режим вигодовування_________________________
Анамнез вагітності та пологів: (при важкому стані дитини – не збирається)
Який перебiг мала вагiтнiсть (гестози: набряки, нефропатiя, гiпертонiя:).___________________________
_________________________________________________________________________________________
Режим та особливостi харчування вагiтної._____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мали пологи (тривалiсть, ускладнення).____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи закричала дитина вiдразу пiсля пологiв? Який був крик?______________________________________
Маса тiла та довжина дитини при народженi.__________________________________________________
Коли приклали до грудей?__________________________________________________________________
Колір шкіри: Звичайний рожевий, бліда, сіра, акроцианоз, сіра, жовтянична, холодна, з мармуровим
малюнком, волога, суха підкреслити ознаку, яка є в наявності).
Слизові оболонки: Вологі, яскраві, сухі, запечені______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Тургор тканин: Помірковано знижений, шкірна складка розправляється, шкіра суха, складка
розправляється через 2 сек. і більш___________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку.___________________________________________________________________________
Температура тіла _________________________________________________________________________
Голова та череп: Велике тім’ячко - виповнено, втягнуте, різко запале, пульсує
Нервова система: поводження - порушення, занепокоєння, постійний плач, млявість, пригнiчення,
сонливість
Ссання: Жадібне, активне або знижене, відмовлення від їжі______________________________________
Очні яблука: Блискучі, запалі, глибоко запалі, склери тьмяні____________________________________
Сльози: Є, зменшені, відсутні______________________________________________________________
Легені: звертається увага на відсутність чи наявність втягнень яремної ямки, міжреберних проміжків,
мечеподібного відростка при диханні, тахiпноe, глибоке, аритмічне ЧД___________________________
Серцева діяльність: Звичайна, помірна тахікардія, тахікардія, тони приглушені, виражена тахікардія
або брадикардія, тони глухі, пульс слабкого наповнення, ЧСС_________________Рs_________________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації,
Діурез: Звичайний або знижений, олiгурiя, олiгоанурiя
Характер стулу: зелений, золотисто-жовтий, в’язкий, кашкоподібний, рідкий, кількість за добу______
_________________________________________________________________________________________
Медсестринський діагноз__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1. Проводити оральну регідратацію;
2. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими оболонками;
3. Проводити очисну, лікувальну клізми, газовивідну трубку;
4. Доглядати за дитиною під час блювання;
5. Реєстрирувати та оцінювати характер стільця;
6. Брати кал на копро логічне та бактеріологічне дослідження
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Вас викликали додому до дитини 8-ми місяців. Мати скаржиться на те, що вчора ввечері дитина була
неспокійна, 2-разове блювання, після якого дитині стало краще і вона заснула. Вранці з’явився рідкий
стілець, жовтого кольору з білими грудочками, до обіда дитина 4 рази здійснила акт дефекації. При
опитуванні Ви з’ясували, що вчора вранці мати почала вводити 3 прикорм – м’ясний бульон у
кількості 150 мл.
При огляді: стан дитини задовільний. Шкірні покриви чисті, рожеві, сухи. Тургор тканин помірно
знижений. При плачі сльози є. Діурез знижений. Жадібно п’є воду. Велике тім’ячко виповнено. ЧСС100 за 1 хв. ЧД -25 за 1 хв. Від госпіталізації мати відмовілась.
Ваша тактика у даному випадку?
Визначте попередній діагноз, помилки матери у введенні прикорма, яки призвели до даної патології.
Призначте лікування, визначте кількість рідини, необхідної для проведення оральної регідратації,
роз’ясніть матери принципи проведення оральної регідратації.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Завдання № 2
Ви патронажа медична сестра сімейного лікаря. Проводити запланований активний патронаж соціально
неблагополучної багатодітної сім’ї, де є 5-ти - місячне немовля. Мати пояснює, що з дитиною все
гаразд, скарг не має, дитина спить і вона не хоче її будити. Але ви наполягаєте на огляді дитини.
При огляді : стан дитини середнього ступеня важкості, дитина загальмована, погано реагує на огляд.
Шкірні покриви сірі, з мармуровим малюнком, слизові оболонки сухи, губи запечені, тургор тканин
знижений, очні яблука запалі. На сідницях та в пахових складках - попрілості 1 ступеня. Температура
тіла – 39,6 0С, велике тім’ячко запале. ЧСС – 110 за 1 хв, тахікардія, тони приглушені. ЧД- 30 за 1 хв.
На пелюшках - водянисті випорожнення з нитками слизу та гною.
Ваш попередній діагноз.
Ваша тактика.
Визначте ступень ексикозу та розрахуйте кількість рідини необхідної для регідратаційної терапії
Складіть план догляду за дитиною
Проблеми пацієнта
План сестринського
Кінцевий результат надання
втручання
допомоги та догляду за
дитиною

Заняття № 15
Хронічні розлади живлення
Постановка цілей та їх мотивація: актуалність вивчення даної патології медичною сестрою, яка буде
працювати з лікарем загального профілю, визначається частотою як аліментарних гіпотрофій так і
збільшенням кількості дітей із дистрофіями пренатального походження. Порушення трофіки, білкового,
водно-мінерального й інших видів обміну, що характерні для дистрофій, призводить до відставання
дитини у розвитку, зниження захисних сил організму, сприяють почастішанню інтеркурентних
захворювань і їхньому тяжкому перебігу.
Студент повинен знати:
1. Причини виникнення гіпотрофії;
2. Проблеми пацієнта з хронічними розладами
живлення.
3. Елементи догляду та лікування при гіпотрофії
різного ступеня.

Студент повинен вміти:
1. Проводити мед сестринське обстеження дітей з
гіпотрофією різного ступеня.
2. Виявляти симптоми гіпотрофії та складати план
мед сестринських втручань.
3. Розраховувати ступень гіпотрофії.
4. Реєстрирувати та оцінювати характер стільця.
5. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
оболонками.
6. Проводити підшкірні, внутрішньом’язові та
внутрішньовенні ін’єкції.

1. Контроль вихідного рівня знань.
Дайте відповіді на наступні питання:
1. Визначення поняття «дистрофія», класифікація, причини виникнення гіпотрофії, ступені гіпотрофії
в залежності від дефіциту маси тіла;
2. Клінічні симптоми гіпотрофії різного ступеня;
3. Догляд за дитиною з гіпотрофією, лікування;
4. Основні принципи дієтотерапії при гіпотрофії різного ступеня;
Користуючись теоретичним матеріалом заповніть таблицю:
Головні клінічні прояви гіпотрофії
Симптоми
І ступінь гіпотрофії
ІІ ступінь гіпотрофії
гіпотрофії
Відставання маси
%
%
тіла від норми
Шкіра:
колір;
вологість;
еластичність;
Підшкірножирова
клітковина
Тургор тканин

ІІІ ступінь гіпотрофії
%

Стан органів
дихання та
серцево-судинної
системи
Апетит
Характер
випорожнень
Толерантність до
їжі
Психомоторний
розвиток
Імунобіологічна
резистентність
2. Формування професійних умінь та навиків
Завдання № 1
Користуючись картою проведення мед сестринського обстеження проведить огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження дитини з хронічнимим розладами живлення
Дата ____________Час ______________Відділення_____________ Палата__________________________
П.І.Б. матери дитини_______________________________________________________________________
Стать _____________________ Час і дата народження __________________________________________
Вид вигодовування_____________________________режим вигодовування_________________________
Анамнез вагітності та пологів:
Який перебiг мала вагiтнiсть (гестози: набряки, нефропатiя, гiпертонiя:).___________________________
_________________________________________________________________________________________
Режим та особливостi харчування вагiтної._____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Який перебiг мали пологи (тривалiсть, ускладнення).____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Чи закричала дитина вiдразу пiсля пологiв? Який був крик?______________________________________
Маса тiла та довжина дитини при народженi.___________________________________________________
Коли приклали до грудей?___________________________________________________________________
Колір шкіри: звичайний рожевий, бліда, суха, дуже суха________________________________________
сіра, акроцианоз, сіра, жовтянична, холодна, з мармуровим малюнком (підкреслити ознаку, яка є в
наявності).
Еластичність шкіри: нормальна, знижена , різко знижена, шкіра висить зморшками________________
_________________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: вологи, сухи_____________________________________________________________
Тургор тканин: помірно знижений, знижений, різко знижений
Підшкірно-жировий шар: тонкий на животі, відсутній на животі, грудній клітці, тонка на стегнах,
відсутній на грудній клктці, животі, стегнах, обличчі
Температура тіла _________________________________________________________________________
Апетит: збережений, знижений, анорексія_____________________________________________________
Толерантність до їжі: звичайна, знижена, різко знижена________________________________________
Голова та череп: Велике тім’ячко - виповнено, втягнуте, різко запале, пульсує
Психомоторний розвиток: відповідає віку, відстає, знижений інтерес до навколишнього, відстає,
байдужість до навколишнього
Очні яблука: Блискучі, запалі, глибоко запалі, склери тьмяні____________________________________
Сльози: Є, зменшені, відсутні______________________________________________________________
Легені: дихання поверхневе, тахiпноe, глибоке, аритмічне ЧД____________________________________
Серцева діяльність: Звичайна, помірна тахікардія, тахікардія, тони приглушені, виражена тахікардія
або брадикардія, тони глухі, пульс слабкого наповнення, ЧСС______________Рs_____________________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, здутий, доступний при пальпації,
«жаб’ячий», гіпотонія м’
Діурез: Звичайний або знижений, олiгурiя, олiгоанурiя
Характер стулу: нормальний, нестійкий, крихкий, в малій кількості, «голодний», кількість за добу____
_________________________________________________________________________________________
Імунобіологічна резистентність: нормальна, знижена, різко знижена
Сформулюйте мед сестринський діагноз та складіть план сестринського догляду за дитиною:
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання № 2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1. Реєстрирувати та оцінювати характер стільця;
2.Здійснювати догляд за шкірою та слизовими оболонками;
3.Проводити підшкірні, внутрішньом’язові та внутрішньовенні ін’єкції;

3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви патронажна медична сестра лікаря широкого профілю. У вас на дільницю була виписана з
пологового будинку мати з новонародженою дитиною. Ви здійснили перший патронаж
новонародженого разом з лікарем. Стан дитини задовільний, вигодовування грудне, маса тіла при
народженні – 3200. На протязі місяця ви відвідували дитину 2 рази на тиждень. В 1 місяць при
відвідуванні поліклініки матір’ю з дитиною при огляді та проведенні антропометрії: стан дитини
задовільний, вага – 3800. Мати повідомила, що їде в гості до сестри разом з дитиною.
Через 2 місяці мати з дитиною повернулися додому. Ви здійснюєте активний патронаж. При огляді:
стан дитини задовільний, шкірні покриви бліді, вологість та еластичність помірно знижена, підшкірножирова клітковина на жівоті стоншена до 0,8-1 см. тургор тканин знижений, стан органів дихання та
серцево-судинної системи - без відхілень від норми. Зі слів матері – апетит збережений, характер
випорожнень – золотисто – жовті, 1 раз на день. Вага - -4600, тримає голівку, посміхається.
Поставте мед сестринський діагноз, складіть план догляду.
Проблеми пацієнта
План сестринського
Кінцевий результат надання
втручання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання № 2
Ви оглядаєте дитину, яка знаходиться у дитячому відділенні з діагнозом – гіпотрофія …..ст. Маса тіла
при народженні – 3000, на даний момент – вік дитини 5 місяців, маса тіла – 5000г. Визначте ступінь
гіпотрофії, визначте, до яких інгредієнтів знижена толерантність та визначте, на яку масу ви будете
розраховувати кількість білків, жирів, вуглеводів?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 3
Ви оглядаєте дитину, яка знаходиться у дитячому відділенні з діагнозом – гіпотрофія …..ст. Маса тіла
при народженні – 3400, на даний момент – вік дитини 5 місяців, маса тіла – 5000г. Визначте ступінь
гіпотрофії, визначте, до яких інгредієнтів знижена толерантність та визначте, на яку масу ви будете
розраховувати кількість білків, жирів, вуглеводів?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Вашковецький медичний коледж
Буковинського державного медичного університету

РОБОЧИЙ ЗОШИТ СТУДЕНТА
З МЕДСЕСТРИНСТВА В ПЕДІАТРІЇ

Навчально-методичні рекомендації студентам
спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізація Сестринська справа
по проведенню практичних занять та організації аудиторної самостійної
роботи

Студент____________групи
_____________________________________________________________________
П.І.Б.

Вашківці
2018

Рекомендовано до друку методичною радою Вашковецького медичного коледжу
БДМУ
(Протокол №2 від 29.11.2018р.)
Робочий зошит підготували:
Леонтюк О.П. – викладач медсестринства в педіатрії, викладач-методист
Рецензент: Сащук М.М., кандидат медичних наук, директор Вашковецького
медичного коледжу БДМУ
Робочий зошит з медсестринства в педіатрії адаптований до програми, тематики,
містить методичний матеріал для проведення практичних занять, організації
аудиторної самостійної роботи і допоможе студентам при підготовці до занять.

Шановні студенти! На вивчення курсу медсестринства в педіатрії відводиться
378 годин, з них: 48 год – теоретичні заняття, 202год – практичні заняття та
128 год – самостійна робота студента.
Загальною метою вивчення медсестринства в педіатрії є засвоєння студентами
теоретичних знань та практичних умінь при здійсненні медсестринського
процесу.

Розділ «Захворювання внутрішніх органів» включає
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Назва теми

Вид
Кількість
заняття
годин
Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку. Гельмінтози
Виконання
медсестринського
процесу
при Практичне
4
захворюванні органів травного каналу ( стоматиті.
заніття
гострому гастриті, хронічному гастриті). Оволодіння
навичками медсестринського обстеження пацієнта,
визначення його дійсних і супутніх проблем,
установлення медсестринських діагнозів. Планування
медсестринських
втручань
та
їх
реалізація.
Відпрацювання навичок підготовки пацієнтів та
взяття шлункового і дуоденального вмісту, підготовки
пацієнта до проведення інструментальних обстежень
Виконання лікарських призначень. Профілактика
захворювань. Специфіка роботи медсестри в
гастроентерологічному відділенні.
Виконання медсестринського процесу при виразкової Практичне
4
хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки,
заніття
захворюваннях жовчовивідних шляхів, гельмінтозах.
Оволодіння навичками медсестринського обстеження
пацієнта, визначення його дійсних і супутніх проблем,
установлення медсестринських діагнозів. Планування
медсестринських
втручань
та
їх
реалізація.
Відпрацювання навичок підготовки пацієнтів та
взяття калу — на наявність яєць гельмінтів та
копрологічне дослідження тощо; підготовки пацієнта
до
проведення
інструментальних
обстежень
(рентгенологічного,
ендоскопічного,
УЗД)..
Виконання лікарських призначень. Профілактика
гельмінтозів. Роль медсестри в дотриманні правил
професійної
безпеки,
охорони
праці,
протиепідемічного режиму.
Захворювання органів дихання
Виконання
медсестринського
процесу
при Практичне
4
захворюваннях органів дихання: риніті, отиті, фарингіті,
заніття
трахеїті, ларингіті, стенозуючому ларинготрахеїті,
тонзиліті. Оцінювання стану пацієнта на основі
медсестринського обстеження. Надання невідкладної
долікарської допомоги в разі гострих станів (задишки,
гіпертермії) відповідно до протоколів лікування.
Виконання лікарських призначень.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю, медичною апаратурою, проведення
маніпуляцій, обстеження дитини тощо. Заходи безпеки
під час роботи з електроприладами, апаратами, що
працюють під тиском, балонами з газом.
Виконання медсестринського процесу
бронхіті, Практичне
4
пневмонії, бронхіальній астмі. Оцінювання стану
заніття
пацієнта на основі медсестринського обстеження.
Надання невідкладної долікарської допомоги в разі
гострих станів (задишки, ядухи, гіпертермії) Додаткові
методи обстеження пацієнтів з легеневою патологією:
лабораторні — підготовка пацієнта та взяття харкотиння

5.

6.

7.

8.

9.

на бактеріологічне дослідження; інструментальні —
рентгенологічні, ендоскопічні. Виконання лікарських
призначень.
Захворювання сечової системи
Виявлення
наявних
проблем
пацієнтів
із Практичне
гломерулонефритом,
пієлонефритом.
Критерії
заніття
оцінювання стану пацієнта після медсестринського
обстеження. Планування медсестринських втручань та
їх реалізація: підготовка пацієнта та взяття сечі для
загального клінічного дослідження, за методикою
Зимницького,
Нечипоренка,
бактеріологічного
дослідження; Догляд за пацієнтами з патологією нирок
(антропометрія, застосування сечоприймача, визначення
водного балансу). Виконання лікарських призначень.
Дотримання правил професійної безпеки, охорони
праці, протиепідемічного режиму в нефрологічному
відділенні.
Виявлення наявних проблем пацієнтів з гострою Практичне
нирковою недостатністю, хронічними захворюваннями
заніття
нирок. Критерії оцінювання стану пацієнта після
медсестринського
обстеження.
Планування
медсестринських втручань та їх реалізація. Підготовка
до
інструментальних
методів
обстежень
(рентгенологічного,
цистоскопії,
радіоізотопної
реографії, УЗД тощо). Догляд за пацієнтами з
патологією нирок (антропометрія, застосування
сечоприймача, визначення водного балансу). Виконання
лікарських призначень. Дієтотерапія. Профілактика.
Захворювання серцево-судинної системи
Виявлення дійсних проблем пацієнта з природженими Практичне
вадами серця.. Оцінювання стану пацієнта після
заніття
медсестринського обстеження. Виконання лікарських
призначень Підготовка пацієнта до інструментальних
методів обстеження (рентгенографії, УЗД серця,
ангіографії тощо). Реалізація медсестринського
процесу. Дотримання правил професійної безпеки,
охорони праці в галузі, протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичному закладі.
Виявлення дійсних проблем пацієнта з гострою Практичне
ревматичною лихоманкою. Оцінювання стану
заніття
пацієнта
після
медсестринського
обстеження.
Підготовка пацієнта до лабораторних методів
обстеження (загальний, біохімічний аналіз крові
тощо).
Реалізація
медсестринського
процесу.
Здійснення медичною сестрою мотивованого догляду
та опіки над пацієнтом з гіперкінетичними проявами
та ураженням суглобів. Навчання пацієнта та його
оточуючих само - та взаємодогляду. Виконання
лікарських призначень
Виявлення дійсних проблем пацієнта з вегето- Практичне
судинними дисфункціями. Оцінювання стану пацієнта
заніття
після медсестринського обстеження. Реалізація
медсестринського процесу. Виконання призначень
лікаря: контроль за дотриманням режиму, дієти.
Допомога при проведенні лікувального массажу,
фізіотерапії.

4

4

4

4

4

10.

11.

12.

13.

Захворювання системи крові
Здійснення
медсестринського
процесу
при
захворюваннях системи крові: анемії, лейкозів.
Медсестринське обстеження пацієнта, визначення його
дійсних проблем і встановлення медсестринських
діагнозів. Підготовка пацієнта до лабораторних та
інструментальних методів обстеження. Участь медичної
сестри у лікуванні, догляді за пацієнтом та
профілактиці. Дотримання правил професійної безпеки,
охорони
праці,
протиепідемічного
режиму в
гематологічному відділенні.
Здійснення медсестринського процесу при геморагічних
васкулітах: гемофілії, тромбоцитопенічної пурпури,
геморагічного васкуліту.. Медсестринське обстеження
пацієнта, визначення його дійсних проблем і
встановлення медсестринських діагнозів. Підготовка
пацієнта до лабораторних та інструментальних методів
обстеження. Участь медичної сестри у лікуванні,
догляді за пацієнтом та профілактиці. Дотримання
правил
професійної
безпеки,
охорони
праці,
протиепідемічного
режиму
в
гематологічному
відділенні
Захворювання ендокринної системи
Медсестринський процес при цукровому діабеті.
Виявлення та вирішення дійсних проблем пацієнта та
його потреб при цукровому діабеті. Особливості
інсулінотерапії.
Невідкладна
допомога
при
коматозних станах (діабетичному кетоацидозі та
гіпоглікемічній комі). Навчання пацієнта та його
оточення правилам інсулінотерапії, раціонального
харчування.
Медсестринський
процес
при
захворюваннях
щитоподібної залози. Виявлення та вирішення
дійсних проблем пацієнта та його потреб при
вродженому гіпотиреозі..
Медсестринська діагностика природженого та набутого
гіпотиреозу( скриннінгове обстеження немовлят у
пологовому будинку). Значення інструментальних
методів дослідження. Профілактика. Дотримання
правил
професійної
безпеки,
охорони
праці,
протиепідемічного режиму в ендокринологічному
відділенні.

Практичне
заніття

4

Практичне
заніття

6

Практичне
заніття

4

Практичне
заніття
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Заняття № 16
Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку (стоматит, гострий гастрит,
хрогічний гастрит)
Постановка цілей та їх мотивація:діти раннього віку дуже часто травмують слизову оболонку ротової
порожнини. В поєднанні із забрудненням та імунодифіцитними станами (після перенесених вірусних
інфекцій, при прорізуванні зубів) це часто призводить до виникнення стоматитів різної етіології.
Медична сестра сімейного лікаря повинна добре знати клінічні симптоми кандидозного, вірусного та
бактеріального стоматитів, особливості лікування та догляду за дитиною.
За сучасними даними захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки становлять 58-65% у структурі
дитячої гастроентерологічної патології. Несвоєчасна діагностика і неадекватне лікування цих
захворювань сприяють значному зниженню показників здоров’я дітей. Мета заняття полягає в тому,

щоб навчити медичну сестру виявляти проблеми пацієнта із даною патологією, здійснювати догляд,
вміти правильно підготувати пацієнта до додаткових методів дослідження.
Студент повинен знати:
1. Причини виникнення стоматитів. Перші
клінічні симптоми, принципи лікування
та догляду за дитиною.
2. Причини виникнення гострого гастриту,
невідкладна
допомога,
принципи
лікування та догляду.
3. Причини
виникнення
хронічного
гастриту у дітей, клінічні прояви,
діагностику та лікування.

Студент повинен вміти:
1. Володіти навичками медсестринського обстеження
пацієнта, визначення його дійсних і супутніх
проблем, установлення медсестринських діагнозів
2. Проводити промивання шлунка дітям різного віку;
3. Проводити РН-метрію;
4. Надавати невідкладну допомогу під час харчового
отруєння;
5. Проводити оброблення слизової оболонки ротової
порожнини в разі стоматиту;
6. Проведити фракційне шлункове зондування.
7. Вимірювати температуру тіла;
8. Виконувати всі види ін’єкцій;

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Види стоматитів у дітей, причини виникнення, основні клінічні симптоми.
2. Тактика медичної сестри при виявленні кандидозного стоматиту. Герметичного або
бактеріального стоматитів.
3. Причини виникнення, клінічні симптоми гострого гастриту.
4. Тактика медичної сестри при підозрі на гострий гастрит.
5. Причини виникнення та клінічні симптоми хронічного гастриту.
6. Методи діагностики, основні принципи лікування та догляду за хворими.
2. Заповніть таблицю:
№
п/п
Тип стоматиту
1

Кандидозний (пліснявка)

2

Афтозний

3

Бактеріальний

Збудник

На слизовій оболонці Основні принципи
порожнини рота
лікування
спостерігаємо

Завдання № 3
Сплануйте медсестринські втручання при гострому гастриті у дитини 3-х років (після вживання великої
кількості незрілих ягід).
1________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________

2. Формування професійних умінь та навиків.
Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями травного каналу
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б._____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження ______________________________________________
Скарги: біль при вживанні їжі, слинотеча, підвищення температури, відмова від їжі, зниження апетиту,
блювання, яке приносить полегшення, блювання, яке не приносить полегшення, відрижка кислим,
тухлим, печія, біль у епігастральній ділянці (біль натще, після приймання їжі, голодний біль, тупий,
гострий) - підкреслити
Анамнез захворювання: Коли вперше з’явилися симптоми захворювання.________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, жовтянична. Волоси тмяні, ламки, блискучи, нігті________
_________________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності, вкрита білуватим
нальотом на язиці, піднебінні, сл.. об. щік, гіперемована, з порушенням цілісності: ерозії вкриті
сіруватим нальотом з червоною облямівкою, виразки із білим нальотом, неприємний запах з рота.
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні,_____________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне_____________________________________________. ЧД________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС_________Рs_______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підреберьї
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта
План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання № 2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1. Проводити промивання шлунка дітям різного віку;
2. Проводити РН-метрію;
3. Надавати невідкладну допомогу під час харчового отруєння;
4. Проводити оброблення слизової оболонки ротової порожнини в разі стоматиту;
5. Проведити фракційне шлункове зондування.
6. Вимірювати температуру тіла;
7. Виконувати всі види ін’єкцій;
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. Проводите активний патронад новонародженої дитини. Мати
поскаржилась, що на язиці у дитини з'явився білий наліт, який нагадує звурджене молоко. Змін у
загальному стані дитини не має. Ваша тактика?
Викличете лікаря__________________________________________________________________________
Госпіталізуєте_____________________________________________________________________________
Дадите поради матері_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 2
У дитячому відділенні знаходиться дитина з важким бактеріальним стоматитом.
Виконайте призначення лікаря.
.Лист лікарських призначень хворого В.
Вік дитини – 3 роки
Діагноз: бактеріальний виразково-некротичний стоматит.
№
п/п

Призначення

1
2
3

Режим напівліжковий
Дієта №1
Цефтріаксон 0,2 г в/м 2 рази
на день
Обробка порожнини рота
водним розчином
метиленового синього 2 р на
день
Зрошення порожнини рота
розчином фурациліну 2 рази
на день

4

5

Вик
она
вець

Дата

1

Відмітка про виконання
2 3 4 5
6
7

8

9

10

лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

Завдання № 3
Ви медична сестра приймального відділення. Машиною швидкої допомоги доставлена дитина 5 років,
яка з'іла велику кількість зелених яблук. Лікар призначив промивання шлунку. Підготуйте все
необхідне для проведення маніпуляції, визначте загальний та разовий об'єм рідини, її температуру.
Виконайте маніпуляцію.
Завдання № 4
Ви медична сестра кабінету функціональної діагностики. Ви проводите фракційне дослідження
шлункового соку. Підготуйте все необхідне та виконайте маніпуляцію.

Заняття № 17
Захворювання органів травного каналу в дітей старшого віку (виразкова хвороба шлунка та
дванадцятипалої кишки, захворювання жовчовивідних шляхів). Гельмінтози
Постановка цілей та їх мотивація: протягом останні 10 років захворюваність на виразкову хворобу у
дітей зросла у 2,5 раз,збільшилась кількість часто рецидивуючих і ускладнених форм. Це можна
пов’язати з неправильним харчуванням школярів та підлітків. Роль медичної сестри школи, сімейного
лікаря у профілактиці цих захворювань дуже вагома.
Захворювання жовчного міхура і жовчовивідних шляхів у дітей належать до досить поширених
захворювань органів травлення. Ці хвороби схильні до затяжного та рецидивуючого перебігу. Медична
сестра повинна вміти виявляти проблеми пацієнта з патологією жовчовивідних шляхів, здійснювати
підготовку до дотикових методів дослідження,навчити правильному харчуванню.
Гельмінтози – найбільш поширене захворювання травного каналу у дітей. В Україні щорічно
реєструється близько 300-400тис випадків гельмінтозів. З них -80% - діти. Гельмінтози мають
різноплановий вплив на організм дитини и при несвоєчасному лікуванні може призвести до виникнення
низки хронічних захворювань, відставання у фізичному та психомоторному розвитку. Медична сестра
сімейного лікаря повинна добре знати епідеміологію аскаридозу та ентеробіозу, початкові симптоми
захворювання та елементи догляду за хворими дітьми.
Студент повинен знати:
1. Причини виникнення та клінічні ознаки
виразкової
хвороби
шлунка
та
дванадцятипалої кишки.
2. Методи діагностики та основні принципи
лікування.
3. Причини виникнення та основні клінічні
ознаки дискінезії жовчовивідних шляхів та
холецистохолангіту.
4. Методи діагностики та основні принципи
лікування.
5. Епідеміологію аскарідозу та ентеробіозу,
основні клінічні ознаки, методи діагностики та
лікування

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Студент повинен вміти:
Володіти
навичками
медсестринського
обстеження пацієнта, визначення його дійсних і
супутніх
проблем,
установлення
медсестринських діагнозів;
Проводити дуоденальне зондування;
Проводити взяття калу на копрологічне
дослідження та виявлення яєць гельмінтів;
Проведити очисну та лікувальу клізми;
Вимірювати температуру тіла;
Виконувати всі видів ін’єкцій;

1. Контроль вихідного рівня знань.
Дайте відповіді на питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Головні та сприяючі чинники виникнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.
Основні клінічні симптоми захворювання, діагностика та основні принципи лікування.
Етіологія, клінічні симптоми холецистохолангіту, догляд ха хворим дітьми.
Етіологія, основні клінічні симптоми дискенезії жовчовивідних шляхів та елементи догляду за
хворим дітьми.
Шляхи зараження аскаридами, основні клінічні симптоми захворювання, лікування, догляд та
профілактика.
Ентеробіоз, шляхи зараження (самозараження), симптоми захворювання, лікування та
профілактика.

2. Заповніть таблицю:
№
Захворювання
п/п
1 Виразкова хвороба шлунка та
дванадцятипалої кишки
2 Холецистохолангіт
3 Дискенезія жовчовивідних
шляхів

Додаткові методи
дослідження

Підготовка до проведення
дослідження

4
5

Аскаридоз
Ентеробіоз

3. Заповніть таблицю:
№
Захворювання
п/п
1
Виразкова хвороба шлунка та
дванадцятипалої кишки
2
Холецистохолангіт
3
Дискенезія жовчовивідних
шляхів
4
Аскаридоз
5
Ентеробіоз

Головні чинники

Сприяючи чинники

2. Формування професійних вмінь та навиків
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями травного каналу
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: біль при вживанні їжі, слинотеча, підвищення температури, відмова від їжі, зниження апетиту,
блювання, яке приносить полегшення, блювання, яке не приносить полегшення, відрижка кислим,
тухлим, печія, біль у епігастральній ділянці ( біль натще, після приймання їжі, голодний біль, тупий,
гострий) - підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда , жовтянична. Волоси тмяні, ламки, блискучи, нігті_______
_________________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності, вкрита білуватим
нальотом на язиці, піднебінні, сл.. об. щік, гіперемована, з порушенням цілісності: ерозії вкриті
сіруватим нальотом з червоною облямівкою, виразки із білим нальотом, неприємний запах з рота.
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні,_____________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне________________________________________. ЧД_____________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС_________Рs________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підреберьї
Характер стулу: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз______________________________________________________
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

Завдання № 2
Ви медична сестра гастроентероргічного відділення. Лікар призначив пацієнту дослідження калу на
яйця гельмінтів та зишкряб на ентеробіоз. З якого документу Ви довідаєтесь про призначення. Як
підготувати пацієнта та проведіть забір матеріалу. Заповніть направлення у клінічну лабораторію.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 3
Ви медична сестра гастроентерологічного відділення. Лікар призначив пацієнту ендоскопічне
дослідження шлунку: фібро гастроскопію. Проведіть бесіду з пацієнтом для правильної підготовки до
дослідження.
Завдання № 4
Ви медична сестра кабінету функціональної діагностики. Підготуйте все необхідне та проведіть
дуоденальне зондування.
Допомога медичним сестрам при:
− проведенні очисної та лікувальної клізм;
− вимірюванні температури тіла, графічний запис;
− виконанні всіх видів ін’єкцій;
3. Контроль професійних вмінь та навичок.
Задача № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. У 3-річної дитини був постав лен діагноз: ентеробіоз. Мати
відмовляється від прийому протигельмінтних препаратів. Складіть план догляду за дитиною для
лікування дитини.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 2
Студенти розподіляються на дві групи по двоє. Одна група імітує скарги матері та дитини (виразкова
хвороба шлунка).
Інша група імітує дії лікаря та медичної сестри. Оцінюється 1 група: правильність та повнота наданих
скарг, анамнезу захворювання.
Оцінюється 2 група: проведення медсестренського обстеження, визначення дійсних проблем,
планування медстринських втручань.
Проблеми пацієнта

Дійсні проблеми

План мед сестринських
втручань

Таким же чином проводиться імітація огляду дитини із хронічним холецистохолангітом.
Проблеми пацієнта

Дійсні проблеми

План мед сестринських
втручань

Заняття № 18
Захворювання органів дихання (риніт, отит, фарингіт, трахеїт, ларингіт, стенозуючий
ларинготрахеїт, тонзиліт)
Постановка цілей та їх мотивація: захворювання органів дихання у дітей займають перше місце в
структурі захворюваності дітей раннього віку. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання
сприяють поширенню запального процесу, швидкому виникненню набряку та розвитку станів, які
загрожують життю дитини. Менш важки явища заважають нормальному диханню, вживанню їжі.
Медична сестра сімейного лікаря та дитячого відділення повинна добре володіти навиками догляду за
хворими дітьми, досконало виконувати необхідні маніпуляції
Студент повинен знати:
1. Визначення, етіологію, клінічні ознаки
риніту, отиту, фарингіту, трахеїту,
ларингіту, стенозуючого ларинготрахеїту,
тонзиліту.
2. Невідкладну долікарську допомогу в разі
стенозуючого ларинготрахеїту відповідно
до протоколів лікування.

Студент повинен вміти:
1. Здійснювати медсестринський процес при
захворюваннях
органів
дихання:
медсестринську діагностику, встановлення
медсестринських
діагнозів,
планування
медсестринських втручань та їх реалізація під
час спостереження, догляду за пацієнтом;
2. Оцінювати результати виконання плану
медсестринських втручань та проводити їх
корекцію; проведення підрахунку частоти
дихальних рухів, пульсу;
3. Вимірювати температуру тіла, здійснювати
її графічний запис;
4. Закапувати краплі у ніс, вуха;
5.Проводити забір слизу із зіва та носа для
бактеріологічного дослідження;
6. Накладати зігрівальний компрес на вухо;
7. Проводити очищення дихальних шляхів;
8. Проводити інгаляції;
9. Накладати гірчичникі;
10. Виконувати всі види ін’єкцій;

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на питання:
1. Визначення, етіологія, класифікація та клінічні ознаки риніту, догляд за хворою дитиною.
2. Причини виникнення гострого отиту у дітей. анатомо-фізіологічні особливості, яки сприяють
частому виникненню отитів у дітей.
3. Тактика медичної сестри при підозрі на гострий отит, елементи догляду за дитиною.
4. Причини виникнення трахеїту, ларингіту у дітей, основні клінічні симптоми, тактика медичної
сестри при діагностуванні цих захворювань, елементи догляду та лікування.
5. Причини виникнення стенозуючого ларинготрахеїту, анатомо-фізіологічні особливості, які
сприяють розвитку стенозу, перші ознаки початку набряку слизової оболонки.
6. Тактика медичної сестри при підозрі на стеноз гортані, невідкладна долікарська допомога.
7. Етіологія, клінічні ознаки гострого бронхіту, догляд за хворою дитиною.
2. Заповніть таблицю:
№ Захворювання
Яка анатомічна
п/п
ділянка уражається
1 Риніт
2 Гострий отит
3 Фарингіт
4 Трахеїт
5 Ларингіт
6 Стенозуючий
ларингіт
7 Тонзиліт

Причина виникнення

Наслідки

8

Гострий
бронхіт

Завдання № 3
Вам представлені елементи долікарської допомоги при стенозуючому ларингіті. Розташуйте їх у
правильній послідовності.
1. Провести гарячі (45-600С) ніжні та ручні ванни з додаванням гірчиці.
2. Надати доступ свіжого повітря
3. Створити у приміщенні парниковий ефект.
4. Заспокоїти матір та дитину.
5. Провести лужні інгаляції з декілька краплями сальбутамолу.
2. Формування професійних вмінь та навиків.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями органів дихання
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: підвищена температура, закладеність носа, слизисто-гнійні, гнійні виділення з носа, з
неприємним запахом, біль у горлі при ковтанні,кашель сухий, болючий, вологий, гавкаючий підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, ціанотична, мацерована навколо носа___________________
_________________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, неприємний запах з рота._______________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні,піднебінні мигдалики збільшені,
гіперемовані, розрихлені, є гнійні пробки у лакунах _____________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, жорстке,. задишка – інспіраторна, експіраторна, змішаного характеру,
втягнення поступливих місць грудної клітки, бочкоподібна грудна клітка, аускультативно- хрипи сухи,
розсіяні, вологи, крепітуючі, локалізовані, свистячі, зменшуються після кашлю, не зменшуються.
ЧД_______________________________________________________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС_________Рs________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підреберьї
Характер стулу:__________________________________________________________________________

Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:
Дійсні проблеми
Потенційні проблеми

План догляду

Завдання № 2
Ви медична сестра дитячого відділення, здійснюєте догляд за хворою дитиною на гострий риніт у стадії
секреції. Виконайте маніпуляції, одночасно навчаючі матір.
1.Налаготьте контакт із дитиною.
2. Здійсніть туалет носу.
3.Закапайте судиннозвужуючі краплі.
4. Через 10 хв закапайте інтерферон (проведіть правильне розведення).
Завдання № 3
Ви медична сестра дитячого відділення, здійснюєте догляд за хворою дитиною на гострий отит.
Виконайте маніпуляції, одночасно навчаючи матір.
1. Налагодьте контакт із дитиною.
2. Проведіть туалет зовнішнього слухового проходу (при потребі).
3.Закапайте краплі, призначені лікарем.
4. Накладіть зігріваючий компрес на вухо (30% спиртовий розчин).
5. Навчіть матір, як і коли перевірити правильність накладання компресу, коли зняти компрес.
Завдання № 4
На прийом до лікаря прийшла матір 2-х річної дитини зі скаргами на часті захворювання піднебінних
мигдаликів, слизової оболонки носа. Лікар призначив провести забір слизу із зіва та носа для
бактеріологічного дослідження. Виконайте маніпуляцію. Заповніть направлення.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 5
Ви медична сестра приймального відділення. Машиною швидкої допомоги доставлена дитина з
діагнозом: стенозуючий ларинготрахеїт у стадії відносної компенсації.
Лікар призначив лікування. Виконайте призначення.
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: Стенозуючий ларинготрахеїт у стадії відносної компінсації, ДНІ.
Вік дитини – 3 роки.
№
п/п

Призначення

1
2
3

Режим напівліжковий
Дієта №13
Інгаляції із сальбутамолом 1
рази на день, 2 рази на день лужні
Гарячі ніжні ванни 500 С з
додаванням гірчиці 2 рази на
день
Лазікс 1% 0,7 мл в/м 1раз на
день
Преднізолон 0,5 мл 1 раз на
день
Супарстин 2% 0.5 мл 1 раз на
день

4

5
6
7

Вик
она
вець

Дата

1

лікар
мед. сестра

+

лікар
мед. сестра
лікар
мед. Сестра
лікар
мед. Сестра

+
+
+

Відмітка про виконання
2 3 4 5
6
7

+

8

9

10

Завдання № 6
Ви медична сестра дитячого відділення. На лікуванні знаходиться дитина з діагнозом: гострий
обструктивний бронхіт.Лікар призначив лікування. Виконайте призначення.
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: гострий обстуктивний бронхіт, ДН І
Вік дитини – 5 років.
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

Назначення

Вик
она
вець

Дата

Режим напівліжковий
Дієта №13
Вимірювання температури 2 рази на день
Цефтріаксон 0,7 г в/м 2 рази
лікар
на день після проведення
мед. сестра
проби на чутливість
Еуфілін 2,4 % 2,0 мл в
лікар
/в розведеного у 5 мл 0,9%
мед. сестра
розчину нгатрію хлориду
Інгаляції кисню 2 рази на
лікар
ден. 2 атм. 20 хв.
мед. сестра
50% розчин анальгіну 0,5 в/м
лікар
1 раз на день
мед. сестра
Лазолван 15 мг 3 рази на
лікар
добу запивати невеликою
мед. сестра
кількістю рідини

1

+

Відмітка про виконання
2 3 4 5
6
7

+

+ +

+

8

9

10

+

+
+

+

+
+

+

+

3. Контроль професійних вмінь та навиків
Задача № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. Обслуговуєте виклик до дитини 3-х років. Скарги матери на
слизисто-гнійні виділення з носу на протязі тижня. Від госпіталізації або консультації лікаря
відмовляється. При огляді:стан дитини задовільний, шкірні покриви чисті, під носом – шкіра
мацерована. В легенях – пуєрильне дихання. Тони серця ритмічні. Живіт м’який, безболісний. Складіть
план догляду за дитиною. Проведіть навчання матері догляду дитиною. Як будете контролювати
виконання призначень
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача № 2
Ви медична сестра сімейного лікаря. Під час вихідного дня до Вас надійшов виклик до дитини 2-х
років. Внаслідок несприятливих погодних умов Ви не можете викликати лікаря або швидку допомогу.
При огляді: стан дитини середнього ступеня важкості. Дихання чути на відстані, голос захриплий,
кашель «гавкаючий». Помітно втягнення міжреберних проміжків та яремної ямки. Шкірні покриви
бліді, ціаноз носо-губного трикутника. Надайте невідкладну допомогу згідно протоколам лікування.
Заняття № 19
Захворювання органів дихання (пневмонія, бронхіальна астма)
Постановка цілей та їх мотивація: захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей є дуже
поширеними. При несвоєчасному лікуванні, зниженні імунітету у дитини може відбутися поширення
запального процесу на легеневу тканину та викликати розвиток пневмонії. Медична сестра повинна

добре знати перші ознаки пневмонії, особливості пневмонії у дітей раннього віку, принципи лікування
та догляду за хворою дитиною.
Поширення різноманітних алергенів у навколишньому середовище, домінування штучного
вигодовування у дітей, несвоєчасне лікування алергічного діатезу призводять до розвитку такого
важкого захворювання як бронхіальна астма. Важлива роль у лікуванні дитини режиму та харчування,
правильна організація навколишнього середовища, яке оточує дитину вимагає у медичної сестри знань
що до етіології, клінічних проявів та догляду за дитиною при бронхіальній астмі.
Студент повинен знати:
1.Визначення, етіологію, клінічні
симптоми, принципи лікування та надання
невідкладної допомоги при пневмонії та
бронхіальній астмі;
2. Додаткові методи обстеження пацієнтів
з легеневою патологією: лабораторні —
підготовка пацієнта та взяття харкотиння на
бактеріологічне дослідження;
інструментальні — рентгенологічні,
ендоскопічні.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Студент повинен вміти:
Здійснювати
медсестринський процес при
захворюваннях органів дихання:
пневмонії,
бронхіальній астмі;
Оцінювати стан пацієнта на основі медсестринського
обстеження;
Надавати невідкладну долікарську допомогу в разі
гострих станів (задишки, ядухи, гіпертермії)
відповідно до протоколів лікування;
Проведити підрахунок частоти дихальних рухів,
пульсу;
Вимірювати температуру тіла, здійснювати її
графічний запис;
Проводити
забір
харкотиння
на
клінічне,
бактеріологічне дослідження;
Проводити санацію дихальних шляхів;
Проводити пробу на чутливість до антибіотиків,
проводити розведення та введення антибіотиків;
Виконувати всі види ін’єкцій;

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на питання:
1. Етіологія, сприяючи чинники виникнення пневмонії у дітей.
2. Клінічні симптоми пневмонії у дітей старшого віку та у дітей раннього віку.
3. Основні принципи лікування та догляду за дитиною, хворою на пневмонію.
4. Етіологія, сприяючи чинники виникнення бронхіальної астми у дітей.
5. Основні принципи лікування та догляду за дитиною, хворою на бронхіальну астму.
2. Заповніть таблицю:
№ Захворювання Головний Сприяючи Уражуються
Тип
Аускультативна Кашель
п/п
чинник
чинники
таки
задишки
картина у
анатомічні
легенях
відділи
органів
дихання
1 Гостра
пневмонія
2 Бронхіальна
астма (напад)
3. Вам представлені елементи долікарської допомоги при нападі бронхіальної астми. Розташуйте їх у
правильній послідовності.
1. Гарячі ніжні та ручні ванни ( температура води 45-600С)
2. При відсутності ефекту та неможливості госпіталізації в/ 2,4% розчин еуфіліну 0,2 мл на кг маси тіла
розведений на фізрозчині.
3. Заспокоїти матір та дитину, звільнити від стискаючого одягу дитину.
4. Використання кішенькового інгалятора («Сальбутамол», «Бекотид»)
5. Надати дитині правильного положення (із фіксацією плечового поясу). Забезпечити доступ свіжого

повітря.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Формування професійних вмінь та навиків.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями органів дихання
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження ______________________________________________
Скарги: підвищена температура, закладеність носа, слизисто-гнійні, гнійні виділення з носа, з
неприємним запахом, біль у горлі при ковтанні,кашель сухий, болючий, вологий, гавкаючий підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда , ціанотична, мацерована навколо носа__________________
_________________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, неприємний запах з рота._______________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні,піднебінні мигдалики збільшені,
гіперемовані, розрихлені, є гнійні пробки у лакунах _____________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, жорстке,. задишка – інспіраторна, експіраторна, змішаного характеру,
втягнення поступливих місць грудної клітки, бочкоподібна грудна клітка, аускультативно-хрипи сухи,
розсіяні, вологи, крепітуючі, локалізовані, свистячі, зменшуються після кашлю, не зменшуються.
ЧД_______________________________________________________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС__________Рs_______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підреберьї
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:
Дійсні проблеми
Потенційні проблеми
План догляду

Завдання № 2
Ви медична сестра пульмонологічного відділення у якому лікується дитина 8-ми років із діагнозом:
гостра вогнищева лівостороння пневмонія.
Виконайте призначення лікаря.
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: гостра вогнищева правостороння пневмонія, ДН І
Вік дитини –7 років

№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

Назначення

Вик
она
вець

Дата

Режим напівліжковий
Дієта №13 малими порціями 5 разів на день
Вимірювання температури 2 рази на день
Цефтріаксон 0,7 г в/м 2 рази
лікар
на день після проведення
мед. сестра
проби на чутливість
Лазолван 15 мг 3 рази на
лікар
добу запивати невеликою
мед. сестра
кількістю рідини
Інгаляції кисню 2 рази на
лікар
ден. 2 атм. 20 хв.
мед. сестра
Біфіформ 1 капсула 2 рази на
лікар
день
мед. сестра
Електрофорез із калієм
лікар
їодидом 1 раз в день №5
мед. сестра

1

Відмітка про виконання
2 3 4 5
6
7

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

=

+

+

+ +

+

8

9

10

+

Завдання № 3
Ви медична сестра сімейного лікаря. До вас звернулась мати дитини, хворої на бронхіальну астму із
проханням пояснити, як створити гіпоалергенне середовище у приміщенні, де проживає дитина.
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Завдання №1
Студент № 1 повинен пред’являти скарги матери дитини, хворої на пневмонію, надаючи інформацію,
яка необхідна для збору анамнезу життя, хвороби та визначення сприяючих факторів для виникнення
захворювання.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Студент № 2 повинен ретельно зібрати дані, необхідні для визначення дійсних проблем та встановлення
мед сестринських діагнозів.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Студент № 3 повинен скласти план догляду за дитиною.
Дійсні проблеми

План догляду

Завдання № 2
Ви медична сестра сімейного лікаря. У відсутність лікаря до Вас звернулась мати 10-річної дитини.
Дитина ввечері відчула неспокій, свербіння у носі, з’явилось чхання. Через 30 хв з’явилось утруднене
дихання. При огляді: стан дитини середнього ступеня важкості за рахунок дихальної недостатності.
Положення вимушене із фіксацією плечового пояса. Шкірні покриви бліді, ціаноз носо-губного

трикутника. В легенях - багато сухих, свистячих хрипів. Утруднений видих. Дома є кишеньковий
інгалятор «Бекотид». При цьому нападі інгалятор ще не використовували. Складіть план надання
долікарської невідкладної допомоги:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
Заняття № 20
Захворювання сечової системи ( гострий пієлонефрит, гострий гломерулонефрит)
Постановка цілей та їх мотивація: пієлонефрит займає одне з провідних місць у структурі нефропатій
у дітей. Останнім часом відзначається збільшення захворюваності на пієлонефрит, що пов’язано із
загальними екологічними процесами ( алергізацією населення, широке використання адаптованих
продуктів харчування у дітей раннього віку, дізбактеріоз, радіаційний вплив, жорсткість води тощо) із
поліпшенням діагностики з використанням сучасних методів дослідження. Серйозність прогнозу
визначають актуальність проблеми пієлонефриту і потребують від медичної сестри знання причин
виникнення, клінічних проявів та елементів лікування та догляду за хворою дитиною.
Гломерулонефрит займає особливе місце серед захворювань нирок у дітей. Складність патогенезу,
чисельність клінічних проявів, необхідність тривалого лікування, тенденція до хронізації запального
процесу, можливість виникнення хронічної ниркової недостатності в молодому працездатному віці
визначають актуальність даної проблеми.
Студент повинен знати:
1. Етіологію, сприяючи чинники виникнення
пієлонефриту та гломерулонефриту;
2. Основні клінічні симптоми та синдроми,
які
спостерігаються
при
цих
захворюваннях.;
3. Лабораторні та інструментальні методи
діагностики;
4. Основні принципи лікування та догляду за
хворими дітьми.

Студент повинен вміти:
1. Здійснювати
медсестринський
процес
при
пієлонефриті
та
гломерулонефриті
—
медсестринське обстеження, визначення дійсних і
супутніх
проблем
пацієнта,
встановлення
медсестринських
діагнозів,
планування
медсестринських втручань;
2. Проводити підготовку пацієнта до лабораторних
досліджень (загального клінічного аналізу сечі, за
методами
Зимницького,
Нечипоренка,
бактеріологічна діагностика); підготовку пацієнта до
проведення
інструментальних
обстежень
(рентгенологічного, цистоскопії, УЗД тощо).
3. Проводити розведення та введення антибіотиків;
4. Проведити всі види ін’єкцій;
5. Вимірювати артеріальний тиску
6. Надавати невідкладну допомогу в разі гострої
затримки сечі, ниркової кольки;

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на питання:
1. Анатомо-фізіологічні особливості сечовидільної системи, які сприяють виникненню висхідної
інфекції.
2. Головний та сприяючий фактори виникнення пієлонефриту.
3. Інтоксикаційний, урологічний та сечовий синдроми при пієлонефриті.
4. Діагностика, лікування та елементи догляду за хворими дітьми.
5. Гломерулонефрит, визначення, причини виникнення, сприяючи фактори.
6. Інтоксикаційний, урологічний та сечовий синдроми при гломерулонефриті.
7. Діагностика, лікування та елементи догляду за хворими дітьми.

2. Вибнріть симптоми та лабораторні показники, які притаманні пієлонефриту та гломерулонефриту
поставити позначку)
Клінічна чи лабораторна
Гострий пієлонефрит
Гострий
ознака
гломерулонефрит
Біль в попереку
Позитивний симптом
Пастернацького
Часте та болісне
сечовипускання
Олігурія
Набряки на обличчі
Підвищення температури
Підвищення артеріального
тиску
Протеїнурія
Гематурія
Циліндрурія
Сеча кольору «м’ясних помиїв»
Сеча каламутна
Бактеріурія
Піурія
2. Формування професійних вмінь та навиків.
1.Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями нирок
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: підвищена температура, слабкість, млявість, неспокій, порушення сну, головний біль, нудота,
блювання, біль у попереку або нижній ділянці живота, позитивний симптом Пастернацького, болісні
сечовиділення малими порціями, набряки, спочатку на обличчі зранку - підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, пастозна, жовтянична_______________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, неприємний запах з рота._______________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні,піднебінні мигдалики
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, ЧД_____________________________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС_________Рs________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підреберьї , в ділянці проекції нирок
Симптом Пастернацького___________________________________________________________________
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи дослідження необхідно провести для діагностики:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

Завдання № 2
Ви медична сестра нефроогічного відділення у якому лікується дитина 12-ми років із діагнозом: гострий
пієлонефрит.
Виконайте призначення лікаря.
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: гострий пієлонефрит
Вік дитини –12 років
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

Назначення

Вик
она
вець

Дата

Режим напівліжковий
Дієта №5 , 1,5 литра рідини ( настій
зверобою, відвар шипшини, ізюму)
Вимірювання температури 2 рази на день
Цефтріаксон 0,8 г в/м 2 рази
лікар
на день після проведення
мед. сестра
проби на чутливість
Ампіцилін 900 000 ОД в/ м 2
лікар
рази на день після
мед. сестра
проведення проби
Невіграмон 1 капсула 4 рази
лікар
на день
мед. сестра
Уролесан 5 крапель 3 рази на
лікар
добу
мед. сестра

8

Біфіформ 1 капсула 2 рази на
день
Загальний аналіз сечі

9

Аналіз сечі за Нечипоренком

10

Загальний аналіз крові

1

+

Відмітка про виконання
2 3 4 5
6
7

+

+ +

8

9

10

+

+

+

+
+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

лікар

+

+

+ +

+

мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар

+

+

+
+

Завдання № 3
Ви медична сестра нефрологічного відділення. Пацієнту призначено дослідження сечі за Зимницьким.
Поясніть пацієнту правила збирання сечі. Випишіть направлення.
Завдання № 4
Ви медична сестра нефрологічного відділення. Пацієнту призначено проведення екскреторної
урографії 15.03.20--. Складіть план підготовки пацієнта до маніпуляції. Виконайте маніпуляції, які
входять до підготовчого етапу.
12.03
1.________________________________________________________________________________________
14.03
1.________________________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
15.03
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Задача № 1
Ви працюєте медичною сестрою сімейного лікаря. Дитині 6 років було проведено планове щеплення
проти дифтерії та правцю (АДП 0,5 в/м). Через тиждень після щеплення мати поскаржилась на
підвищення температури, поганий апетит, зменшення кількості сечовипускань, рожеве забарвлення
сечі. Ваша тактика?
Ваш попередній діагноз?
Які додаткові методи обстеження підтвердять діагноз?
Складіть план догляду за дитиною, враховуючи дієту та водний режим.
Задача № 2
Ви медична сестра нефрологічного відділення. На лікуванні знаходиться дитина із діагнозом: гостримй
гломерулонефрит.
Лікар призначив лікування та визначення водного балансу. Виконайте призначення та визначить вид
водного балансу.
Лист лікарських призначень хворого В.
Діагноз: гострий гломерулонефрит
Вік дитини –13 років
№
п/п
1
2
3

4
5

6
7

Назначення

Вик
она
вець

Дата

Режим напівліжковий
Дієта №7 , 800 мл рідини на добу.
Вимірювання температури 2 рази на день
Цефтріаксон 1,0 г в/м 2 рази
лікар
на день після проведення
мед. сестра
проби на чутливість
Лазикс 0,5 мл 2 рази на день
лікар
в/м
мед. сестра
Супрастин 0,025 ½ табл. 2
лікар
рази на день під час
мед. сестра
приймання їжі не розжовувая
та запиваючи водою
Дексаиетозон 0,5 мг ½ табл 3
лікар
рази на добу
мед. сестра
Біфіформ 1 капсула 2 рази на
лікар
день
лікар
лікар

1

Відмітка про виконання
2 3 4 5
6
7

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

Заняття № 21

+

+

+

8

9

10

Захворювання сечової системи (гостра та хронічна ниркова недостатність)
Постановка цілей та їх мотивація: летальність при гострій та хронічній недостатності у дітей може
досягати 80%. Враховуючи різноманітність причин, які викликають ниркову недостатність (гострий та
хронічний гломерулонефрит, геморагічні васкуліти, лейкози, екзогенні токсини) медична сестра будьякого відділення повинна усвідомлювати важливість ретельного догляду за пацієнтом, контролю за
водним балансом, дотриманням дієти. Вміння правильно підготувати хворого до лабораторних та
інструментальних методів дослідження, допомагати лікареві при проведенні гемодіалізу є дуже
важливим у роботі медичної сестри нефрологічного відділення.
Студент повинен знати:
1. Причини виникнення гострої ниркової
недостатності.
2. Стадії протікання ГНН.
3. Принципи лікування та елементи догляду за
хворим на ГНН.
4. Причини виникнення хронічної ниркової
недостатності.
5. Стадії протікання ХНН.
6. Принципи лікування та елементи догляду за
хворим на ГНН.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Студент повинен вміти:
Здійснювати медснстринське обстеження
пацієнта з гострою або хронічною нирковою
недостатнісю.
Оцінювати стан пацієнта після
медсестринського обстеження.
Планувати медсестринські втручання та
здійснювати їх реалізацію: підготовка пацієнта
та взяття сечі для загального клінічного
дослідження, за методикою Зимницького,
підготовка до інструментальних методів
обстежень (рентгенологічного, цистоскопії,
радіоізотопної реографії, УЗД тощо).
Визначати добовий діурез та водний баланс;
Вимірювати артеріальний тиск;
Проводити підготовку пацієнта для взяття
сечі: для загального аналізу, за методикою
Нечипоренка, Зимницького для
бактеріологічного дослідження тощо;
Проведити всі види ін’єкцій.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1.Дайте відповіді на питання:
1. Причини виникнення гострої ниркової недостатності.
2. Стадії протікання ГНН.
3. Принципи лікування та елементи догляду за хворим на ГНН.
4. Причини виникнення хронічної ниркової недостатності.
5. Стадії протікання ХНН.
6. Принципи лікування та елементи догляду за хворим на ГНН.
7. Підготовка хворого до проведення екскреторної орографії.
2. Проведіть оцінку загального аналізу сечі:
Кількість – 50 мл
Колір – сол/жовт
Прозорість – неповна
Питома вага – 1001
Білок – 2-3 г/л
Цукор - немає
Еритр – немає
Лейкоц – 20-40 в полі зору
Епітелій – 4-6 в полі зору
М/О – кішкова паличка
Солі – урати, оксалати
Кількість – 50 мл

Кількість – 50 мл
Колір – рожевий
Прозорість – неповна
Питома вага – 1001
Білок – 3-4 г/л
Цукор - немає
Еритр – 20-40
Лейкоц – 2-4 в полі зору
Епітелій – 4-6 в полі зору
М/О – нема
Солі – урати, оксалати
Кількість – 10 мл

Колір – сол/жовт
Прозорість – неповна
Питома вага – 1001
Білок – 3-4 г/л
Цукор - немає
Еритр – 20-40
Лейкоц – 2-4 в полі зору
Епітелій – 4-6 в полі зору
М/О – нема
Солі – урати, оксалати
Кількість – 50 мл
Колір – сол/жовт
Прозорість – неповна
Питома вага – 1001
Білок – 2-3 г/л
Цукор - немає
Еритр – немає
Лейкоц – 20-40 в полі зору
Епітелій – 4-6 в полі зору
М/О – кішкова паличка
Солі – урати, оксалати

Колір – сол/жовт
Прозорість – неповна
Питома вага – 900
Білок – 5-6 г/л
Цукор - немає
Еритр – 2-4
Лейкоц – 10-20 в полі зору
Епітелій – 4-6 в полі зору
М/О – нема
Солі – урати, оксалати у великій кількості
У біохімічному аналізі крові підвищена
кількість креатини ну і сечовини
Кількість – 50 мл
Колір – сол/жовт
Прозорість – неповна
Питома вага – 1001
Білок – 3-4 г/л
Цукор - немає
Еритр – 20-40
Лейкоц – 2-4 в полі зору
Епітелій – 4-6 в полі зору
М/О – нема
Солі – урати, оксалати

2. Формування професійних вмінь та навиків.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями нирок
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження ______________________________________________
Скарги: підвищена температура, поганий апетит навіть до анорексії, біль при вживанні їжі, слабкість,
млявість, неспокій, порушення сну, головний біль, нудота, блювання, проноси, метеоризм, біль у
попереку або нижній ділянці живота, позитивний симптом Пастернацького, болісні сечовиділення
малими порціями, мала кількість сечі, набряки, с обличчі зранку, на тулубі, по всьому тілі, свербіж
шкіри, шкіра бліда, жовтувато-сіра, крововиливи на шкірі, - підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання, причина: щеплення, введення сироватки, отруєння,
переохолодження, прийом антибіотиків або цитостатичних препаратів, перелівання крові - підкреслити
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, пастозна, жовтянична, без висипань, є крововиливи,
локалізація _______________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, гіперемована, є ерозії, неприємний запах з рота.____
_________________________________________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні,піднебінні мигдалики
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені: дихання везикулярне, ЧД____________________________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС_________Рs_______

Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підреберьї, в ділянці проекції нирок,
наявність рідини у черевній порожнині
Симптом Пастернацького___________________________________________________________________
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи дослідження необхідно провести для діагностики:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

2. Допомога медичній сестрі при:
− підтирахунку частоти пульсу;
− підрахунку частоти дихальних рухів;
− вимірюванні артеріального тиску, оцінюванні результатів;
− заборі крові з вени для біохімічного дослідження;
− проведенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкції і внутрішньовенних вливаннях;
− контролю за діурезом та введенням рідини в організм з метою визначення водного балансу;
− підготовці хового для забору сечі за методом Зимницького.
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Задача № 1
Ви медична сестра нефрологічного відділення. Лікар призначив визначення водного балансу у пацієнта
К, 16 р. Заповніть листок водного балансу.
Листок обліку водного балансу
Зразок Дата_____________________________________________________________________________
Назва лікувального закладу ________________________________________________________________
Відділення ______________________________________________________________________________
Палата № ___________
ПІБ. Лакуста Іван Сергійович Вік 15 років Масса тіла 40 кг
Діагноз Обстеження.
Час
9.00
10.00
11.00
13.00
15.00
18.00
За сутки

Спосіб введення рідини Кількість рідини
Сніданок
В/в крапельно
Полудник
Обід
Підвечірок
Вечеря
Всього введено

Час
10.40
12.00
17.00

Виділено сечі в мл (діурез)

20.00
3.00
6.00
Всего виделено

РОЗРАХУНОК. добовий діурез повинен складати: 80% від кількості випитої рідини – об’єм вжитої
рідини із їжею та в\в вливання x 0,8 = _______ мл. Якщо він менший - водний баланс негативний, що
вказує на нееффективність лікування або збільшення набряків.

Оцініть водний баланс даного пацієнта.
Задача № 2
Складіть план догляду за пацієнтом 15 років із хронічною нирковою недостатністю у стадії олігурії,
якщо його вчорашній діурез складав 200мл.
1. Дієта:__________________________________________________________________________________
2. Водний режим__________________________________________________________________________
3. Догляд за шкірою________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Догляд за слизовими оболонками__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Виконайте необхідні маніпуляції.
Задача № 3
Ви медична сестра сімейного лікаря. Лікар знаходиться у відпустці.До вас звернулась мати дитини 7
років зі скаргами на часте сечовипускання та нічне нетримання сечі у дитини. Захворів тиждень тому
після переохолодження. Температура 380 С, біль у животі навколо пупка. Тони серця ритмічні, 70 за 1
хв, в легенях везикулярне дихання. У аналізі сечі – цукор -, лейкоцити – 20 у п/з, білок – 1 г/л, цукор
крові 5,5 ммоль/л.
Ваша тактика?
Заняття № 22
Захворювання серцево-судинної системи (вроджені вади серця)
Постановка цілей та їх мотивація:: актуальність даної патології полягає не лише в поширеності, але й
у небезпеці для життя. Більшість з них не лише зменшує якість життя дітей з вродженими вадами серця,
але суттєво скорочує його тривалість. Вроджені вади серця зустрічаються з частотою від 2-3 до 8-10
випадків на 1000 новонароджених і складають 16040% від усіх вроджених вад. Практично у половини
дітей з вродженими вадами серця захворювання набуває несприятливого перебігу, а тому без
адекватного лікування лише 30% доживають до річного віку. Медична сестра повинна добре знати
фактори ризику виникнення вроджених вад серця, перші провідні симптоми, які вказують на наявність
даної патології, вміти досконало здійснювати догляд за хворою дитиною.
Студент повинен знати:
1. Несприятливі чинники, які впливають на
ембріогенез.
2. Класифікацію, клінічні симптоми, які
вказують на наявність вроджених вад серця.
3. Підготовку пацієнта до інструментальних
методів обстеження (рентгенографії, УЗД
серця, ангіографії тощо).

Студент повинен вміти:
1. Здійснювати медсестринський процес у разі
природжених вад серця та судин: оцінювання
стану
пацієнта
після
медсестринського
обстеження, встановлення мед сестринського
діагнозу, планування догляду за дитиною.
2. Проводити підрахунок частоти пульсу;
3. Проводити підрахунок частоти дихальних рухів;
4. Вимірювати
артеріальний
тиск, оцінювати
результати;
5. Проводити облік випитої, введеної та виділеної
рідини;
6. Надавати невідкладну допомогу під час зомління
та колапсу відповідно до протоколів лікування;
7. Проведити підшкірні, внутрішньом’язові ін’єкції і
внутрішньовенні вливання;
8. Проводити оксигенотерапію.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на запитання:
1. Назвіть фактори ризику виникнення вроджених вад серця, період розвитку плоду, коли він найбільш
вразливий.
2. Найбільш поширені вроджені вади у дітей (класифікація).

3. Які симптоми свідчать про наявність вродженої вади серця у новонародженої дитини та у дитини більш
старшого віку.
4. Лікування вроджених вад серця: оперативне та консервативне.
5. У чому полягає догляд за дитиною із вродженою вадою серця.
Завдання № 2
Вашої увазі представлені симптоми, які зустрічаються при вроджених вадах серця. Виберіть симптоми ,
які спостерігаються зразу після народження дитини, та симптоми , які виникають через деякий час
життя дитини при вродженій ваді серця.
− Задишка, яка виникає при фізичному навантаженні( годування,плач);
− Задишка, яка виникає у спокої;
− Блідість шкірних покривів;
− Цціаноз носо-губного трикутника;
− Ціаноз фалангів пальців;
− Відставання у фізичному розвитк;
− Ввідставання у нервово-психичному розвитку;
− Шшум у ділянці серця;
− Ссерцевий горб;
− Часті захворювання органів дихання;
− Пальці у формі «барабанних паличок», нігті у формі «годинникових скельць»;
− Набряки на нога, збільшення печінки
Симптоми, які спостерігаються, зразу після
Симптоми, які виникають через деякий час життя
народження
дитини при вродженій ваді серця

Завдання № 3
Складіть план надання невідкладної долікарської допомоги при непритомності:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
Завдання № 4
Складіть план надання невідкладної долікарської допомоги при колапсі:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
2. Формування професійних вмінь та навиків.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями серцево-судинної системи
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: задишка, яка виникає при фізичному навантаженні годування,плач), задишка. яка виникає у
спокої, блідість шкірних покривів, ціаноз носо-губного трикутника, ціаноз фалангів пальців,

відставання у фізичному розвитку, відставання у нервово-психичному розвитку, серцевий горб, часті
захворювання органів дихання, пальці у формі «барабанних паличок», нігті у формі «годинникових
скельць», набряки на нога, збільшення печінки - підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, ціаноз носо-губного трикутника, ціаноз флангів пальців,
набряки на ногах___________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева______________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені_______________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, жорстку, хрипи сухи, вологи, крепітуючі
ЧД_______________________________________________________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів ЧСС________Рs_________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, печінка не виступає з під краю реберної
дуги, збільшена____________________________________________________________________________
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи дослідження необхідно провести для діагностики:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1. Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

Завдання № 2
Ви медична сестра кардіологічного відділення. Спостерігаете за дитиною 5 років із діагнозом: дефект
міжшлуночкової перетинки. Виконайте призначення лікаря.
1. Підрахуйте частоту пульсу;
2.Підрахуйте частоту дихальних рухів;
3. Виміряйте артеріальний тиск;
4. Проведіть облік випитої, введеної та виділеної рідини;
Отримані результати зафіксуйте у листку призначень.
Завдання № 3
Ви асистуєте лікареві при проведенні абдомінальної пункції дитині 12 років. При виведенні рідини з
черевної порожнини дитина зблідла, шкіра вкрилась холодним потом, втратила свідомість. АТ 60/40 мм
рт ст.. Якій стан виник у дитини. Яка невідкладна допомога необхідна дитині.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Допомога медичної сестрі при виконанні всіх видів ін’єкцій.
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Задача № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. Ви проводите первинній патронаж новонародженої дитини віком 7
днів. Скарг мати не пред’являє. При огляді ви звернули увагу, що при грудному годуванні у дитини
виникає задишка, ціаноз носо-губного трикутника. При аускультації в ділянці серця прослуховується
грубий машинний шум. Ваша тактика.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача № 2
Ви медична сестра кардіологічного відділення. Лікар призначив дитині введення 0,3 мл 0,06% розчину
корглікону. Виконайте маніпуляцію, враховуючи особливості введення препарату.
Задача № 3
Ви шкільна медична сестра, проводите заплановане щеплення АДП дітям 16 років. Одна з школярок,
зайшовши у процедурний кабінет зблідла та втратила свідомість. Ваша тактика.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заняття № 23
Захворювання серцево-судинної системи (ревматизм, вегето-судинні дисфункції)
Постановка цілей та їх мотивація: ревматизм може розвиватися у будь-якому віці. Більш ніж дві
третини випадків спостерігається у дітей від десяти до п'ятнадцяти років, близько двадцяти відсотків
хворих від року до п'яти років, у дітей більш молодшого віку ревматизм виникає дуже рідко. На відміну
від дорослих ревматизм у дітей може починатися ні з ураження суглобів, а зразу з патології серця. Ще
однією особливістю дитячого ревматизму є ураження нервової системи та розвитку малої хореї. Як
наслідок несвоєчасного лікування ревматизму у дітей є розвиток набутих вад серця та органічних
уражень сірої підкоркової речовини головного мозку. Тому медична сестра повинна добре знати
початкові симптоми ревматичного ураження суглобів, серця, нервової системи, уявляти важливість
проведення первинної та вторинної профілактики ревматизму.
Вегетативні дисфункції – це одна з найбільш частих патологій дитячого віку. Вегетативна дисфункція –
це захворювання організму, що характеризується симптомакомплексом розладів психоемоційної,
сенсомоторної та вегетативної активності, пов’язане з порушеннями вегетативної регуляції діяльності
різних органів і систем. Своєчасна діагностика та лікування можлива при доброї обізнаності медичного
працівника у проявах та особливостях догляду за хворими.
Студент повинен знати:
1. Визначення, етіологію, класифікацію, клінічні
прояви гострої ревматичної лихоманки
(ревматизму);
2. Визначення, етіологію, клінічні прояви вегетосудинних дисфункцій.
3. Профілактику захворювань. Диспансеризацію.
4. Роль медсестри у проведенні санітарноосвітньої роботи з батьками з метою
профілактики захворювань серцево-судинної
системи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Студент повинен вміти:
Виявляти дійсні проблеми пацієнта з гострою
ревматичною лихоманкою, ВСД.
Оцінювати
стан
пацієнта
після
медсестринського обстеження.
Здійснювати мотивований догляд та опіку над
пацієнтом з гіперкінетичними проявами та
ураженням суглобів.
Навчати пацієнта та його оточуючих само- та
взаємодогляду.
Проводити підтирахунок частоти пульсу;
Підраховувати частоти дихальних рухів;
Вимірювати артеріальний тиск, оцінювати
результати;

8. Проводити забір крові з вени для біохімічного
дослідження;
9. Проводити
розведення
та
введення
антибіотиків;
10. Проводити підшкірні, внутрішньом’язові
ін’єкції і внутрішньовенні вливання;
11. Проводити оксигенотерапію;
1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на питання:
1.
Визначення, класифікація, етіологічний чинник, сприяючі чинники розвитку
ревматизму.
2.
Ревматичний поліартрит, клінічні прояви, відмінності від ревматоїдного поліартриту.
3.
Ревматичне ураження серця: ендокардит, міокардит, перикардит.
4.
Мала хорея, клінічні прояви.
5.
Діагностичні критерії, поетапне лікування ревматизму.
6.
Профілактика ревматизму, первинна та вторинна.
2. Заповніть таблицю:
Симптоми
Задишка
Блідість шкіри
Ціаноз шкіри
Біль у ділянці серця
Ніжний систолічний
шум на верхівці серця
Розширення меж серця
Шум тертя перикарда
Блювання, біль у животі
Ослаблення тонів серця,
зникнення верхівкового
повштовху
Дмухаючий» шум у
ділянці серця, який
змінює сою
інтенсивність
Зниження АТ
Тахікардія, серцебиття

Ревматичний
ендокардит

Ревматичний
міокардит

Ексудативний
перикардит

Фібринозний
перикардит

3. Лікування ревматичної лихоманки включає:
1 етап____________________________________________________________________________________
2 етап____________________________________________________________________________________
3 етап____________________________________________________________________________________
Тривалість лікування у стаціонарі при ревмокардиті ____________________________________________
Тривалість лікування у стаціонарі при малій хореї ______________________________________________

2. Формування професійних вмінь та навиків.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями серцево-судинної системи
(ревматична лихоманка)
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: підвищення температури, біль у ділянці серця, задишка, яка виникає при фізичному
навантаженні, задишка. яка виникає у спокої, блідість шкірних покривів, анулярні висипання на шкірі,
ціаноз носо-губного трикутника, часті захворювання органів дихання, ангіни, набряки на нога,
збільшення печінки - підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, наявність висипки, ціаноз носо-губного трикутника,
набряки на ногах___________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева,_____________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені_______________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені: задишка, дихання везикулярне, жорстке, хрипи сухі, вологи, крепітуючі ЧД________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС_______Рs__________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, печінка не виступає з під краю реберної
дуги, збільшена____________________________________________________________________________
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи дослідження необхідно провести для діагностики:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

3. Зберіть анамнез життя та хвороби пацієнта із ревматичною лихоманкою, вивчіть історію хвороби та
складіть план догляду за пацієнтом з гіперкінезами та ураженням суглобів.
.
1
Забезпечити організацію і контроль за дотриманням режиму
Ліжковий режим 2-3 тижні
Палатний режим 1-6 міс
Провести бесіду із пацієнтом та батьками о

2
3

4

5

6

7

необхідності дотримання призначеного режиму
Забезпечити спокій ураженому суглобу і зменшити
біль. Надати суглобу функціонально вигідне
положення, при необхідності накласти лонгету.
Контролювати наявність всіх засобів гігієни для
відправлення фізіологічних потреб у палаті.
Мотивація: щадіння ЦНС від надмірних подразників. Забезпечення щадного режиму
для серця, суглобів, забезпечення максимальних умов комфорту. Зменшення болю.
Задовольняти фізіологічні потреби виділяти продукти життєдіяльності.
Організація дозвілля
Рекомендувати батькам принести любимі книги, ігри.
Мотивація: забезпечення комфортних умов для дотримання режиму.
Забезпечення комфортних умов перебування у палаті
Контролювати проведення щоденного вологого
прибирання та провітрювання.
Контролювати регулярність заміни постільної білизни.
Забезпечити дотримання режиму тиші в палаті.
Мотивація: задовольнити фізіологічні потреби у сні та відпочинку.
Допомога при проведенні гігієнічних процедур та прийомі їжі
Провести бесіду о необхідності дотримання гігієни
При обмеженні здатності до самообслуговування
допомагати при чищенні зубів, вмиванні, подавати
судно, підмивати.
Мотивація: забезпечення санітарно-гігієнічних заходів. Потреба бути чистим.
Забезпечити організацію та контроль за дотриманням режиму харчування
Проведення бесіди з пацієнтом (батьками) о
особливостях харчування при дієті №10.
Рекомендувати батькам приносити продукти з великім
вмістом вуглеводів: фрукти, печиво, овочі. Не
годувати дитину примусово, якщо він відмовляється
від їжі.
Здійснювати контроль за випитою рідиною та
добовим діурезом.
Мотивація: задоволення фізіологічних потреб у їжі.
Виконянн призначень лікаря
Вводити антибіотики та інші лікарські засоби в
призначеній дозі , регулярно в призначений час.
Пояснити пацієнту ( батькам) о необхідності прийому
антибіотиків, протизапальних та інших препаратів.
Пояснити пацієнту ( батькам) о можливих побічних
ефектах лікарських засобів.
Провести бесіду з пацієнтом ( батьками) о
необхідності регулярного лабораторного обстеження
Накладати зігрівальні компреси на уражені суглоби.
Навчити батьків і пацієнта правилам збору сечі,
забезпечити посудом, контролювати забір сечі Перед
інструментальними дослідженнями заспокоїти дитину
та батьків, пояснити мету та хід обстеження, пояснити,
як повинен вести себе пацієнт.
Мотивація: ліквідація стрептококової інфекції, профілактика ускладнень. Контроль
ефективності проведеного лікування. Психологічна підтримка.
Забезпечення динамічного спостереження за реакцією пацієнта на лікування
Вимірювання температури вранці та ввечері
Контроль фізіологічних відправлень
Контроль ЧСС, ЧД. АТ.

При погіршенні стану терміново повідомити
лікуючому або черговому лікареві.
Мотивація: контроль ефективності здійснюваного лікування та догляду. Раннє
виявлення та профілактика ускладнень.
4. Допомога медичній сестрі при:
− підтирахунку частоти пульсу;
− підрахунку частоти дихальних рухів;
− вимірюванні артеріального тиску, оцінюванні результатів;
− заборі крові з вени для біохімічного дослідження;
− розведенні та введенні антибіотиків;
− проведенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкції і внутрішньовенних вливаннях;
− проведенні оксигенотерапії;
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Задача № 1
Ви медична сестра кардіологічного відділення. Згідно листкам призначень Вам необхідно провести
слідуючи ін’єкції:
Бензілпеніциліну натрієва сіль 450 000 ОД, якщо у флаконі 100 000ОД
Бензілпеніциліну натрієва сіль 800 000 ОД, якщо у флаконі 100 000ОД
Цефтріаксон 0,3 г, якщо у флаконі 1 г
Виберіть необхідний розчинник та оптимальне розведення.
Задача № 2
Ви медична сестра сімейного лікаря. Проводите специфічне профілактику ревматизму. Пацієнту
призначено введення Біциліну – 3 600 000 ОД. У флаконі 120 000ОД. Виберіть необхідний розчинник
та розведення. Та виконайте маніпуляцію, враховуючи особливості введення біциліну.
Завдання № 3
Ви медична сестра дитячого ревматологічного відділення. Виконайте призначення.
Діагноз: Ревматизм, ревмокардит, активність ІІ ст., НК – 0.
Вік хворого: 9 років.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Призначення
Режим
Дієта
Аналіз крові на АсАТ
Вимірювати пульс, ЧД,
АТ, температуру 2 рази на
день
Benzylpenicillini natrii
400 000 ОД в/м 4 р/д
Tab. Acidi acetylcalicylici
0,5 по 1 табл 3 р/д
Зігрівальний компрес на
колінні суглоби.
Біохімічний аналіз крові
на рівень С-реактивного
білка.

Вик
она
Дата
вець
ліжковий
№10
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

1
+
+
+

Відмітка про виконання
2
3
4
5
6
7
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

8

9

10

Заняття № 24
Захворювання системи крові (анемія, лейкоз)
Постановка цілей та їх мотивація: злоякісні пухлини кровотворної та лімфатичної системи – одна з
найважливіших проблем сучасної медицини у зв’язку з чіткою тенденцією до підвищення
захворюваності як дорослого так і дитячого населення. Лейкози займають перше місце серед злоякісних
новоутворень у дітей. Актуальність теми обумовлена тим, що раннє виявлення захворювання дає
можливість більш ефективного лікування. Медична сестра сімейного лікаря повинна усвідомлювати
важливість щорічного мінімального обстеження дітей у рамках диспансерного спостереження та знати
перші неспецифічні ознаки початкової стадії лейкозу. Медична сестра гематологічного відділення
повинна вміти якісно та мотивовано надавати медичну допомогу дітям хворим на лейкоз та анемію.
1.
2.
3.
4.
5.

Студент повинен знати:
Етіологія та клінічні ознаки залізодефіцитної
анемії.
Діагностака, лікування та профілактика
анемій.
Етіологіяю
та
визначення
гострого
мієлоїдного і лімфоїдного лейкозів.
Основні
симптоми
захворювання
та
принципи лікування лейкозів.
Диспансеризація.
Роль
медсестри
в
профілактиці анемій у дітей раннього віку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Студент повинен вміти:
Здійснювати медсестринський процес при
захворюваннях системи крові: лейкози, анемії.
Проводити медсестринське обстеження пацієнта,
визначати його дійсні проблеми і встановлювати
медсестринський діагноз.
Заповнювати
одноразові
системи
для
внутрішньовенного, краплинного вливання;
Проводити всі види ін’єкцій;
Проводити
підготовку
пацієнта
до
лабораторних досліджень та інструментальних
обстежень;
Здійснювати догляд за ротовою порожниною;
Допомогати в разі носової кровотечі;
Організовувати лікувально-охоронний режим в
стаціонарі;
Дотримання правил професійної безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму в
гематологічному відділенні.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на питання:
1. Класифікація анемій.
2. Етіологія залізодифіцитної анемії у дітей.
3. Клінічні симптоми анемії легкого, середнього та важкого ступеня.
4. Принципи лікування та догляду за дитиною із залізодифіцитною анемією.
5. Етіологія лейкозів.
6. Симптоми початкового періоду лейкозу, періоду розпалу та реконвалесценції.
7. Діагностика та лікування лейкозів.
2. Оцініть дані клінічного аналізу крові:
Hb – 120 г/л

Hb – 95 г/л

Er – 3,5 · 10 12/л

Er – 3,0 · 10 12/л

L – 6 · 109/л

L – 6 · 109/л

Tr -250 · 109/л

Tr -250 · 109/л

ШОЕ 4-5 мм/год

ШОЕ 4-5 мм/год

Д-з___________________________________

Д-з________________________________________

Hb – 80 г/л

Hb – 65 г/л

Er – 2,8 · 10 12/л

Er – 2,5 · 10 12/л

L – 6 · 109/л

L – 6 · 109/л

Tr -250 · 109/л

Tr -250 · 109/л

ШОЕ 4-5 мм/год

ШОЕ 4-5 мм/год

Д-з__________________________________

Д-з__________________________________

Hb – 65 г/л
Er – 2,8 · 10 12/л
L –16 · 109/л
Tr -250 · 109/л
ШОЕ 4-5 мм/год
Баластні клітини
Д-з________________________________

2. Формування професійних вмінь та навиків.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями крові (анемія, лейкоз)
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: підвищення температури, головокружіння, слабкість, задишка, серцебиття, блідість шкірних
покривів та слизових оболонок, часті кровотечі та крововиливи, біль у кістках, спотворений апетит підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: блідість, жовтяничність шкірних покривів, петехіальні висипання на шкірі,
екхімози,_________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, бліда, петехії на м’якому піднебінні, наявність
кандидозного або виразкового стоматиту______________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені_______________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені: задишка, дихання везикулярне, жорстке, ЧД___________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів (систолічний ніжний на
верхівці при анеміях).ЧСС_____________________________Рs____________________________________
Живіт: округлої форми, м’який, печінка не виступає з під краю реберної дуги, збільшена____________
_________________________________________________________________________________________
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи дослідження необхідно провести для діагностики:
2. Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд

Медсестринський діагноз:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

3. Допомога медичній сестрі при:
− заповненні одноразових систем для внутрішньовенного, краплинного вливання;
− проводенні всіх видів ін’єкцій;
− проводенні підготовки пацієнта до лабораторних досліджень та інструментальних обстежень;
− здійсненні догляду за ротовою порожниною;
− допомозі в разі носової кровотечі;
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Задача № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. Сплануйте диспансерний нагляд за здоровою дитиною, яка
відвідує дитячий садок з метою раннього виявлення анемії.
Огляд спеціалістів_________________________________________________________________________
Лабораторне дослідження __________________________________________________________________
При обстеженні дитини виявлено анемію легкого ступеня. Які додаткові обстеження провести для
визначення причини виникнення анемії._______________________________________________________
Зберіть анамнез життя , анамнез хвороби та порадьте матери корекцію харчування для лікування анемії
легкого ступеня.
Задача № 2
Ви медична сестра гематологічного відділення. Виконайте призначення лікаря.
Діагноз: Залізодифецитна анемія середнього ступеня важкості.
Вік хворого: 10 років.
№
п/п

Призначення

1
2
3

Режим
Дієта
Біохімічний аналіз крові

4

Кал на я/гельмінтів

5

Загальний аналіз сечі

6

Тардиферон 80 мг 1 т 1 раз
на добу приймати перед
їжею, запиваючи 1
склянкою води
Аскорбинова кислота 0,1
1 табл 2 рази на день

7

Вик
она
Дата
вець
палатний
№13
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

1
+
+
+

Відмітка про виконання
2
3
4
5
6
7
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

8

9

10

8

9

Ферум-лек 100мг – 1мл 1 р
в день в/м
Перша ін'єкція - 0,3 мл в/м
спостерігати 15 хв. Пізніше
– 0,7 мл

лікар
мед. сестра

+

Ціанкоболамін 0.02% - 1мл
1р у день п/ш

лікар
мед. сестра

+

Задача №3

+

+

+

+

+

+

+

+

Ви медична сестра гематологічного відділення. Виконайте призначення лікаря

Діагноз: Гострий лімфобластний лейкоз
Вік хворого: 5 років.
№
п/п

Призначення

1

Режим

2
3

Дієта
Стернальна пункція

4

6-меркаптопурин 50 мг ½
табл 2 рази на день
Преднізолон 5 мг 1 табл 4
рази на день не
розжовуючи, запиваючи
невеликою кількістю води
Гемо трансфузія
еритроцитарної маси
Іміпенем 500мг в/в
краплинно на протязі 3040хв.

5

6
7

Вик
она
Дата
вець
напівліжков
ий
№13
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

1

Відмітка про виконання
2
3
4
5
6
7

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10

+

+
+

+

+

+

+

Примітка! Іміпенем випускається у флаконі у вигляді сухої речовини для розведення по 500мг.
Розчинником може бути 0,9% розчин натрію хлориду, у випадках його відсутності можливо розведення
5% розчином глюкози.
Із флакону з 100 мл 0,9% натрію хлориду набрати 10 мл та ввести у флакон з антибіотиком , збовтати
та перенести у флакон з 90 мл фізрозчину. Знову набрати у шприц 10 мл 0,9% натрію хлориду, ввести у
флакон з антибіотиком, збовтати ( для повного вимивання сухої речовини) та перенести у основний
флакон з натрієм хлоридом.
Заняття № 25
Захворювання системи крові ( геморагічні васкуліти)
Постановка цілей та їх мотивація: геморагічні діатези – неоднорідна група захворювань з
підвищеною кровоточивістю, зумовленою порушеннями в різних ланках гемостазу, широко поширена
серед дітей різних вікових груп. Зростання цієї патології протягом останніх 10-15 років у дітей грудного
і раннього віку, в основному за рахунок тромбоцитопенічної пурпури та геморагічного васкуліту,
пов’язується із збільшенням алергізації дитячого населення та екологічного неблагополуччя..
Медична сестра сімейного лікаря повинна добре знати перші клінічні прояви геморагічних діатезів,
вміти надавати невідкладну допомогу при кровотечах, усвідомлювати важливість індивідуального
підходу до дітей з даною патологією при проведенні імунізації дитячого населення.

Медична сестра гематологічного відділення повинна знати особливості підготовки пацієнта до
лабораторних та інструментальних досліджень, правильно виконувати необхідні маніпуляції.
Студент повинен знати:
Студент повинен вміти:
1. Етіологію. визначення тромбоцитопенії.
1. Здійснювати медсестринський процес при з
2. Основні клінічні симптоми та принципи
геморагічних
васкулітах.
Проводити
лікування та догляду.
медсестринське обстеження пацієнта, визначати
3. Етіологія, визначення гемофілії.
його дійсні проблеми і встановити мед
4. Основні
клінічні
симптоми,
принципи
сестринські діагнози.
лікування та догляду.
2. Заповнення
одноразових
систем
для
5. Етіологія та визначення
геморагічного
внутрішньовенного, краплинного вливання;
васкуліту.
3. Проведити всі види ін’єкцій;
6. Основні клінічні форми, принципи лікування та 4. Проводити
підготовку
пацієнта
до
догляду.
лабораторних досліджень та інструментальних
7. Особливості диспансерного спостереження за
обстежень;
дітьми із захворюваннями крові, особливості 5. Здійснювати допомогу в разі носової, легеневої,
проведення профілактичних щеплень.
шлунково-кишкової кровотечі;
6. Приймати участь у проведенні інфузії крові та
її препаратів;
1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на питання:
1. Етіологія, особливості успадкування та клінічні ознаки гемофілії.
2. Принципи лікування та догляд за дітьми, хворими на гемофілію.
3. Етіологія, клінічні форми геморагічного васкуліту.
4. Принципи лікування та догляд за хворими дітьми.
5. Етіологія та клінічні прояви тромбоцитопенічної пурпури.
6. Принципи лікування та догляд за хворими дітьми.
7. Особливості імунопрофілактики у дітей, хворих на геморагічні васкуліти.
2. Оцініть дані клінічного аналізу крові:
Hb – 120 г/л

Hb – 90 г/л

Er – 3,5 · 10 12/л

Er – 3,0 · 10 12/л

L – 6 · 109/л

L – 6 · 109/л

Tr -250 · 109/л

Tr -70 · 109/л

ШОЕ 4-5 мм/год

ШОЕ 4-5 мм/год

Д-з___________________________________

Д-з__________________________________

Hb – 80 г/л

Hb – 95 г/л

Er – 2,8 · 10 12/л

Er – 3,0 · 10 12/л

L – 6 · 109/л

L – 6 · 109/л

Tr -250 · 109/л

Tr -250 · 109/л

ШОЕ 4-5 мм/год

ШОЕ 4-5 мм/год

Д-з__________________________________

Д-з__________________________________

Hb – 65 г/л
Er – 2,5 · 10 12/л
L – 6 · 109/л
Tr -250 · 109/л
ШОЕ 4-5 мм/год
Д-з__________________________________
3. Заповніть таблицю:
№
Клінічні симптоми
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Геморагічний
васкуліт

Блідість шкірних покривів,
шкіра чиста, без висипань
Збільшення периферичних
лімфовузлів
Петехіальні висипання на
шкірі, розташовані симетрично,
переважно на нижніх кінцівках
Петехії та екхімози,
розташовані хаотично
Гемартрози
Зменшення гемоглобіну та
еритроцитів у аг. ан. крові
Зменшення тромбоцитів у аг.
ан крові
Поява баластних клітин у заг.
ан. крові.
Часті носові та гінгівальні
кровотечі

Тромбоцит
опенічна
пурпура

Лейкоз

Анемія

Гемофілія

2. Формування професійних вмінь та навиків.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із захворюваннями крові (геморагічні васкуліти)
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: підвищення температури, головокружіння, слабкість, задишка, серцебиття, блідість шкірних
покривів та слизових оболонок, часті кровотечі та крововиливи, біль у кістках, біль у суглобах,
припухлість суглобів, спотворений апетит - підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми, чи захворювання, проводилась вакцинація та коли._______________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: блідість, жовтяничність шкірних покривів, петехіальні висипання на шкірі,
екхімози,_________________________________________________________________________________

Висипання розташовані симетрично, хаотично, навколо суглобів, переважно на нижніх кінцівках підкреслити
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, бліда, петехії на м’якому піднебінні,_____________
_________________________________________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені_______________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені: задишка, дихання везикулярне, жорстке, ЧД___________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів (систолічний ніжний на
верхівці при анеміях). ЧСС____________________________Рs____________________________________
Живіт: округлої форми, м’який, печінка не виступає з під краю реберної дуги,
збільшена_________________________________________________________________________________
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи дослідження необхідно провести для діагностики:
_________________________________________________________________________________________
2. Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

3. Допомога медичній сестрі при:
1.
Заповненні одноразових систем для внутрішньовенного, краплинного вливання;
2.
Проведенні всіх видихів ін’єкцій;
3.
Підготовці пацієнта до стернальної пункції;
4.
Заборі крові на коагулограму;
5. Невідкладної допомозі в разі носової, легеневої, шлунково-кишкової кровотечі;
6.
Проведенні інфузії крові та її препаратів.
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Задача № 1
Ви медична сестра гематологічного відділення До вас проступив хворий з гемофілією, 6 років. Тривала
кровотеча з лунки після екстракції зуба. Шкірні покриви та видимі слизові бліді. В аналіз крові - гемоглобін – 50
г/л, еритроцити - 2,8·1012 /л. Лікар призначив переливання одногрупної свіжої не консервованої крові.
Допоможіть лікареві при проведенні необхідних проб, підключіть систему з кров’ю та здійсніть догляд за
пацієнтом під час та після трансфузії.
Задача № 2
Ви медична сестра гематологічного відділення. Хворому на гемофілію призначено введення кріопреципітату
200ОД в/в струминно. Підготуйте пацієнта, препарат та виконайте маніпуляцію.
Притмітка! Кріопреципітат для інфузій заморожений – це препарат крові, повинен збкригатися при
температурі не вище -250 С. Безпосередньо перед введенням його необхідно розморозити на водяній бані до
температури + 35-370 С. Обережно перемішати вміст контейнера похитуючи ми рухами до повного розчинення
осаду. Після проведення макроскопічної оцінки та перевірки на герметичність компонент крові відразу
перелівають пацієнту в/в струминно повільно за допомогою систем для переливання крові одноразового

застосування з діаметром пор фільтру не більше 170-200 мкм.
Розморожений кріопреципітат не підлягає повторної заморозці!
Задача № 3
Ви шкільна медична сестра . З уроку фізичної культури привели хлопчика із масивною носовою кровотечею
після удару м’ячем. Надайте невідкладну допомогу.
Заняття № 26
Захворювання ендокринної системи (цукровий діабет)
Постановка цілей та їх мотивація: значне зростання захворюваності на цукровий діабет, рання
інвалідізація і висока смертність хворих потребують від кожного медичного працівника глибоких знань
даної патології. Знати особливості цукрового діабету у дітей, ускладнень, в тому числі коматозних
станів, вміти правильно проводити дієтотерапію та інсулінотерапію є метою даного заняття.
Студент повинен знати:
Студент повинен вміти:
1. Визначення, етіологію, ранні клінічні 1. Здійснювати медсестринський процес при цукровому
ознаки цукрового діабету у дітей.
діабеті: визначення дійсних проблем пацієнта,
2. Ускладнення цукрового діабету. Гіпо- та
медсестринська діагностика.
гіперглікемічна коми.
2. Планувати медсестринські втручання: підготовка
пацієнта до проведення додаткових методів
3. Невідкладна допомога при коматозних
станах.
обстеження (загального та біохімічного аналізів
крові, визначення вмісту глюкози у крові та сечі,
4. Лікування
медикаментозне
та
глюкозотолерантного тесту, УЗД підшлункової
дієтотерапія.
залози).
5. Диспансеризація. Профілактика.
3. Підготувати пацієнта до взяття крові та добової сечі
на вміст глюкози;
4. Підготувати пацієнта до дослідження добового
глюкозуричного профілю;
5. Вводити інсулін;
6. Надавати невідкладну допомогу під час
дгіперглікемічної та гіпоглікемічної коми відповідно
до протоколів лікування.
7. Проводити навчання пацієнта та його оточення
правилам
інсуліно-та
дієтотерапії,
фізичної
активності;
1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на запитання:
1. Визначення цукрового діабету, етіологічні чинники, які спричинюють виникнення данного
захворювання.
2. Початкові симптоми цукрового діабету (особливості у дітей раннього віку). Діагностика глюкозурії на
рівні ФАПу, СЛА.
3. Клініка цукрового діабету. Діагностика.
4. Лікування цукрового діабету, дієтотерапія, інсулінотерапія.
5. Ускладнення цукрового діабету, невідкладна допомога.
2. Проведіть диференціальну діагностику гіпо- та гіперглікемічної коми:
Причини, симптоми, невідкладна допомога
Гіперглікемічна кома
Нестача інсуліну
Порушення дієти, фізичне навантаження
Передозування інсуліну
Пацієнт не поїв після введення інсуліну
Шкірні покриви бліді, сухи, рум’янець на щоках

Гіпоглікемічна кома

Шкірні покриви бліді, вологи, холодний піт
Стан нервової системи: загальмований
Стан нервової системи: збуджений, дитина сильно
капризує, неадекватно поводиться
Спрага, поліурія
Відчуття голоду
Дихання шумне, рідке, запах ацетону з рота
В крові: гіперглікемія ( вище 11 ммоль/л)
В крові: гіпоглікемія ( нижче 2 ммоль/л)
Невідкладна допомога: в/в 40% розчин глюкози 20-40 мл
Невідкладна допомога: в/в інсулін короткої дії 0,1 ОД /кг
маси тіла на одне введення
2. Формування професійних вмінь та навичок.
1. Користуючись схемою проведіть огляд дитини
Карта сестринського обстеження дитини із цукровим діабетом
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: апетит знижений, підвищений, спрага, слабкість, блідість шкірних покривів, вологість, сухість
шкіри та слизових оболонок, висипання на шкірі, свербіж статевих органів, часті безболісні
сечовипускання, нічне нетримання сечі, схуднення - підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми.____________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
Анамнез життя: перенесені захворювання - паротит. панкреатит, були лі ендокринні захворювання у
родичів___________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: блідість, сухість, вологість, видни розчісування - підкреслити
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, бліда ________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені_______________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені: задишка, дихання везикулярне, жорстке, ЧД___________________________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів (систолічний ніжний на
верхівці при анеміях). ЧСС____________________________Рs____________________________________
Живіт: округлої форми, м’який, печінка не виступає з під краю реберної дуги, збільшена____________
_________________________________________________________________________________________
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи дослідження необхідно провести для діагностики:
2. Визначте дійсні та потенційні проблеми пацієнта та сплануйте догляд
Медсестринський діагноз:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дійсні проблеми

Потенційні проблеми

План догляду

3. Допомога медичній сестрі при:
1. Заборі крові та на вміст глюкози;
2. Підговці хворого до забору сечі на кількість глюкози, виделеної за добу;
3. Підгоовці пацієнта до дослідження добового глюкозуричного профілю;
4. Вводенні інсуліну.
3. Контроль професійних вмінь та навиків.
Задача № 1
До вас звернулась мати дитини 7 років зі скаргами на часте сечовипускання та нічне нетримання сечі у
дитини. Захворів тиждень тому після змагань з легкій атлетиці. Скарги на слабкість, спрагу, схуднення.
Ваш попередній діагноз, додаткові методи обстеження, тактика медсестри.
_________________________________________________________________________________________
У флаконі інсулі – в 1 мл 100 ОД. підберіть відповідний шприц та виконайте маніпуляцію.
Задача № 2
Ви шкільна медична сестра. До вас принесли школяра без свідомості. Дитина 12 років, шкірні покриви
бліді, вкрити гноячками та розчухами, зниженого харчування. Шкіра суха, дихання глибоке, рідке, чути
сторонній запах з рота. Тони серця приглушені, ритм правильний, пульс слабкого наповнення. АТ
90/60 мм.рт.ст.
Ваш попередній діагноз, невідкладна допомога.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача № 3
Ви медична сестра медпункту у школі. До вас принесли дівчинку 13 років без свідомості. Зі слів
вчительки дівчинка погано вела себе на уроці, була неспокійн6ою, декілька раз просилась вийти з класу
(але її не відпустили). Через деякий час дитина втратила свідомість. При огляді - шкірні покриви бліді,
вкриті холодним потом, тони серця приглушені, ритм правильний. В легенях – везикулярне дихання.
Живіт м’який Зіниці не реагують на світло.
Ваш попередній діагноз, невідкладна допомога.
Завдання № 1
Розрахуйте необхідну кількість одиниць інсуліну на перше введення при гіперглікемічній комі, якщо
вага дитини 35кг. Визначте метод введення інсуліну. Виконайте маніпуляцію.
Завдання № 2
Виконайте маніпуляції:
Введіть 12 ОД інсуліну, в 1 мл 40 Од дії за допомогою інсулінового шприца, та при його відсутності – 2
мл шприцем.
Введіть 20 Од інсуліну, в 1 мл 100 ОД дії за допомогою інсулінового шприца, та при його відсутності –
2 мл шприцем.
Введіть 5 ОД інсуліну короткої дії внутрішньовенно при гіперглікемічній комі, в 1 мл- 40 ОО дії.

Розділ «Інфекційні хвороби” включає
№
п/п

Назва теми

Вид
заняття

Кількість
годин

Туберкульоз у дітей
1.
Дійсні проблеми пацієнтів із різними формами Практич
4
туберкульозу легень, медсестринське оцінювання стану.
не
Методи лабораторної та інструментальної діагностики.
заняття
2.
Туберкулінодіагностика, участь медичної сестри у їх Практич
4
проведенні, значення ранньої діагностики туберкульозу.
не
Специфічна і неспецифічна профілактика.
заняття
3.
Особливості роботи медсестри у фтизіатричному Практич
4
відділенні (стаціонарі). Особиста гігієна та безпека
не
медсестри.
заняття
Профілактика туберкульозу. Санітарно-освітня робота
серед батьків. Заходи і засоби особистої професійної
безпеки медичної сестри під час надання медичної
допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим
біоматеріалом.
Дифтерія. Менінгококова інфекція
4.
Дійсні проблеми пацієнтів з дифтерією, медсестринське Практич
4
оцінювання стану. Методи лабораторної діагностики.
не
Підготовка хворих та взяття матеріалу для дослідження. заняття
Особиста гігієна та безпека медичної сестри. Значення
ранньої діагностики дифтерії.
Невідкладна долікарська допомога при дифтерійному
крупі відповідно до протоколів лікування. Специфічна
та неспецифічна профілактика. Навчання пацієнта та
його оточення само- та взаємодогляду. Поточна
дезінфекція.
Заходи і засоби особистої безпеки медичної сестри під
час надання медичної допомоги пацієнтам при роботі з
кров’ю та іншим біоматеріалом.
5.
Дійсні проблеми пацієнтів з менінгококовою інфекцією, Практич
4
медсестринське оцінювання стану. Методи лабораторної
не
діагностики. Підготовка хворих та взяття матеріалу для заняття
дослідження. Особиста гігієна та безпека медичної
сестри. Значення ранньої діагностики дифтерії та
менінгококової інфекції.
Невідкладна долікарська допомога при менінгококцемії
відповідно до протоколів лікування. Специфічна та
неспецифічна профілактика. Навчання пацієнта та його
оточення само- та взаємодогляду. Поточна дезінфекція.
Заходи і засоби особистої безпеки медичної сестри під
час надання медичної допомоги пацієнтам при роботі з
кров’ю та іншим біоматеріалом.
Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип. Парагрип. Аденовірусна інфекція
6.
Виконання медсестринського процесу під час гострих Практич
6
респіраторних вірусних інфекцій, грипу, парагрипу.
не
Оволодіння навичками медсестринського обстеження заняття
пацієнта, визначення його дійсних і супутніх проблем,
установлення медсестринських діагнозів. Планування
медсестринських втручань та їх реалізація.
Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень
(крові, сечі, змивів з носової частини глотки тощо),

7.

8.

9.

особистої безпеки медичної сестри. Виконання
лікарських призначень.
Особливості обслуговування та догляду за дітьми в
інфекційній лікарні. Поточна дезінфекція.
Кір. Краснуха
Виконання медсестринського процесу під час кору, Практич
краснухи. Оволодіння навичками медсестринського
не
обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем заняття
та встановлення медсестринських діагнозів. Планування
медсестринських
втручань
та
їх
реалізація.
Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.
Виконання лікарських призначень. Заходи і засоби
особистої професійної безпеки медичної сестри під час
надання медичної допомоги пацієнтам, роботи з кров’ю
та іншим біологічним матеріалом.
Навчання пацієнта та його оточення само- та
взаємодогляду. Методика транспортування вакцин,
використання сумки-холодильника та холодових
елементів. Специфічна і неспецифічна профілактика.
Поточна дезінфекція.
Вітряна віспа. Скарлатина.
Виконання медсестринського процесу під час вітряної Практич
віспи,
скарлатини.
Оволодіння
навичками
не
медсестринського обстеження пацієнта, визначення його заняття
дійсних проблем та встановлення медсестринських
діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх
реалізація. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта
та взяття біологічного матеріалу для лабораторних
досліджень.
Виконання
лікарських
призначень.
Навчання пацієнта та його оточення само- та
взаємодогляду. Поточна дезінфекція.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою, проведення маніпуляцій,
обстеження дитини тощо
Паротитна інфекція Кашлюк
Виявлення дійсних проблем під час паротитної інфекції, Практич
кашлюку, пара кашлюку. Оцінювання стану пацієнта
не
після медсестринського обстеження. Планування заняття
медсестринських втручань та їх реалізація. Підготовка
пацієнта та участь медичної сестри в проведенні
обстежень. Виконання лікарських призначень. Участь
медичної сестри в проведенні фізіотерапевтичних
процедур. Навчання пацієнта та оточення само- та
взаємодогляду. Проведення профілактичних заходів.
Поточна дезінфекція.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою, проведення маніпуляцій,
обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під час роботи
з електроприладами, апаратами, що працюють під
тиском, балонами з газом.

4

4

4

Кишкові інфекції
10.
Виконання медсестринського процесу при дизентерії, Практич
4
сальмонельозі. Оволодіння навичками медсестринського
не
обстеження пацієнта, визначення його дійсних і супутніх заняття
проблем та встановлення медсестринських діагнозів.
Планування та реалізація плану медсестринських
втручань: підготовка пацієнта до проведення лабораторних
досліджень (загальний клінічний аналіз крові, сечі,
дослідження випорожнень, блювотних мас тощо).
11.
Виконання медсестринського процесу при колі-інфекції. Практич
4
Оволодіння навичками медсестринського обстеження
не
пацієнта, визначення його дійсних і супутніх проблем та заняття
встановлення медсестринських діагнозів. Планування та
реалізація плану медсестринських втручань: підготовка
пацієнта до проведення лабораторних досліджень
(загальний клінічний аналіз крові, сечі, дослідження
випорожнень, блювотних мас тощо).
Особиста професійна безпека медичної сестри.
Проведення
профілактичних
заходів.
Поточна
дезінфекція.
Вірусний гепатит. Поліомієліт. ВІЛ-інфекція/СНІД
12.
Виконання медсестринського процесу при вірусному Практич
6
гепатиті,поліомієліті.
Оволодіння
навичками
не
медсестринського обстеження та спостереження за заняття
пацієнтом, визначення його дійсних і супутніх проблем,
установлення медсестринських діагнозів. Планування
медсестринських втручань та їх реалізація.
Оволодіння
навичками
догляду
за
пацієнтом.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою, проведення маніпуляцій,
обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під час роботи
з електроприладами, апаратами, що працюють під
тиском, балонами з газом. Профілактика.
Виконання медсестринського процесу при
ВІЛінфекції/СНІДі.
Оволодіння
навичками
медсестринського обстеження та спостереження за
пацієнтом, визначення його дійсних і супутніх проблем,
установлення медсестринських діагнозів. Планування
медсестринських втручань та їх реалізація.
Оволодіння
навичками
догляду
за
пацієнтом.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою, проведення маніпуляцій,
обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під час роботи
з електроприладами, апаратами, що працюють під
тиском, балонами з газом. Профілактика.
Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі. Охорона праці в
галузі
13.
Оцінювання
стану
пацієнта
при
судомному, Практич
4
гіпертемічному, алергійному, токсичному, коматозному
не
синдромі. Показ пацієнтів, що перебувають у заняття
термінальному стані (або аналіз навчальних історій
хвороби).
Визначення
провідного
патологічного

14.

синдрому та ступеня його тяжкості. Участь у наданні
невідкладної допомоги хворій дитині відповідно до
протоколів
лікування.
Складання
плану
медсестринських втручань та його реалізація.
Допомога медичній сестрі в палаті інтенсивної терапії
під час надання невідкладної допомоги. Особливості
госпіталізації дітей з невідкладними станами. Участь у
догляді за дитиною. Спостереження за функцією
життєво важливих органів.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою, проведення маніпуляцій,
обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під час роботи
з електроприладами, апаратами, що працюють під
тиском, балонами з газом.
Оцінювання
стану
пацієнта
при
дихальній Практич
недостатності, синдромі недостатності кровообігу, та
не
нирковій
недостатності,
геморагічному, заняття
гіпокальціємічному синдромі Показ пацієнтів, що
перебувають у термінальному стані (або аналіз
навчальних історій хвороби). Визначення провідного
патологічного синдрому та ступеня його тяжкості.
Участь у наданні невідкладної допомоги хворій дитині
відповідно до протоколів лікування. Складання плану
медсестринських втручань та його реалізація.
Допомога медичній сестрі в палаті інтенсивної терапії
під час надання невідкладної допомоги. Особливості
госпіталізації дітей з невідкладними станами. Участь у
догляді за дитиною. Спостереження за функцією
життєво важливих органів.
Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці,
протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час
роботи з кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою, проведення маніпуляцій,
обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під час роботи
з електроприладами, апаратами, що працюють під
тиском, балонами з газом.

4

Заняття № 27
Туберкульоз у дітей
Постановка цілей та їх мотивація: туберкульоз - гостросоціальна хвороба, але на фоні зниження
опірності організму за рахунок підвищеної алергізації сучасних дітей, несприятливої екологічної
обстановки на туберкульоз може захворіти люба дитина. Тривалий інкубаційний період, маскування
початку хвороби під простудне захворювання, можливість летального завершення хвороби при
несвоєчасної діагностики та лікування визначає актуальність вивчення даної теми.
Студент повинен знати:
1. Епідеміологію туберкульозу.
2. Основні клінічні симптоми ранньої та
хронічної туберкульозної інтоксикації.
3. Основні
клінічні
симптоми
туберкульозного
бронхоаденіту
та
первинного туберкульозного комплексу.

Студент повинен вміти:
1. Володіти
навичками
медсестринського
обстеження пацієнта, визначення його дійсних
проблем та встановлення медсестринських
діагнозів
2. Здійснювати медсестринське оцінювання стану
пацієнта.

4. Методи лабораторної та інструментальної
діагностики туберкульозу.

3. Виявляти дійсні проблеми пацієнтів.
4. Проводити забір харкотиння для дослідження:
бактеріологічного та для визначення чутливості
до антибіотиків;
5. Дотримуватись правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму під
час обстеження.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1.
Збудник, джерело інфекції, шляхи передачі та вхідні ворота при туберкульозі.
2.
Рання туберкульозна інтоксикація, симптоми, діагностика.
3.
Хронічна туберкульозна інтоксикація, симптоми, відмінності від ранньої туберкульозної
інтоксикації.
4.
Туберкульозний бронхоаденіт, основні клінічні симптоми, особливості кашлю, діагностика.
5.
Первинний туберкульозний комплекс, основні клінічні симптоми, діагностика.
2. Заповніть таблицю:
Основні клінічні симптоми
Субфебрильна температура
Фебрильна температура
Слабкість, млявість, поганий апетит
Нічна пітливість
Віраж туберкулінової проби
Позитивна проба Манту
Припинення зростання маси тіла
Відставання у фізичному розвитку
Збільшення периферичних
лімфовузлів
Збільшення печінки, селезінки
В ан.крові - лейкоцитоз, збільшення
ШОЕ
На тлі загальної блідості - рум’янець
на шоках, блискучі очі
На фоні адинамії та слабкості ейфорія
Спочатку сухий, потім вологий
кашель
В легенях – притуплення
перкуторного звуку, дрібно
пухирчасті вологи хрипи
Кашлюкоподібний або бітональний
кашель, експіраторна задишка

Рання
туберкульозна
інтоксикація

Хронічна
туберкульозна
інтоксикація

Туберкульозний
бронхоаденіт

Первинний
туберкульозний
комплекс

2. Формування професійних умінь та навиків.
Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Карта сестринського обстеження дитини із туберкульозною інтоксикацією
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________

Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
нічна пітливість, припинення зростання маси тіла, схуднення- підкреслити
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда , на тлі загальної блідості - рум’янець на шоках, блискучі
очі______________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності.
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні,_____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне_________________________________________________. ЧД____________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС_________Рs_______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підребір’ї.
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Які додаткові методи обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми
пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

Завдання № 2
Студенти допомагають медичним сестрам здійснювати догляд за дітьми та виконувати слідуючи
маніпуляції:
1. Проводити забір харкотиння для дослідження: бактеріологічного та для визначення чутливості
до антибіотиків;
2. Роздавати ліки хворим дітям.
3. Розводити та вводити антибіотики. Проводити пробу на чутливість до антибіотиків.
4. Проводити знезаражування медичного інструментарію.
5. Проводити знезаражування предметів побуту та одягу хворих на туберкульоз, утилізацію
залишків їжі та харкотиння.
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Задача № 1
До вас звернулась мати 5 річної дитини зі скаргами на схуднення дитини, поганий апетит, нічну
пітливість, періодичне підвищення температури до 370 С. Дитина постійно роздратована, плаксива. При

огляді - дитина не відстає у фізичному розвитку, периферичні л/в не збільшені. В легенях – везикулярне
дихання, тони серця ясні, ритм правильний.
Ваш попередній діагноз, додаткові методи обстеження, тактика
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Задача № 2
До вас звернулась мати 6 річної дитини зі скаргами на схуднення дитини, в’ялість, поганий апетит, сон,
нічну пітливість, періодичне підвищення температури до 370 С. Ці симптоми тривають вже біля 6
місяців. При огляді дитина відстає у фізичному розвитку, периферичні л/в збільшені. В легеняхвезикулярне дихання, тони серця ясні, ритм правильний.
Ваш попередній діагноз, додаткові методи обстеження, тактика.
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Задача № 3
До вас звернулась мати 10річної дитини зі скаргами на нападоподібний кашель, іноді експіраторну
задишку, періодичну зміну тембру голосу, температуру до 380 С. При огляді – дитина пониженого
харчування, шкірні покриви бліді, в легенях –бронхіальне дихання, тони серця ясні, ритм правильний.
Ваш попередній діагноз, додаткові методи обстеження, тактика.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Задача № 4
До вас звернулась мати 10річної дитини зі скаргами на тривалий сухий кашель, підвищення
температури, схуднення, поганий апетит, слабкість. При огляді – стан дитини середньої ступені
важкості за рахунок вираженої інтоксикації. Шкірні покриви бліді, периферічні л/в збільшені –
передньошійні та задньошійні групи. В легенях- везикулярне дихання, зліва під лопаткоюпритуплення перкуторного звуку, там же – дрібно пухирчасті вологи хрипи.
Ваш попередній діагноз, додаткові методи обстеження, тактика
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заняття № 28
Туберкульоз у дітей
Постановка цілей та їх мотивація: медична сестра повинна добре усвідомлювати та донести до
населення інформацію, що, незважаючи на загрозливість туберкульозу своєчасне виявлення
захворювання та лікування призводить до повного одужання дитини.
На початкових стадіях інфікування туберкульозом може протікати як банальне простудне
захворювання, що при халатному відношення медичної сестри до проведення туберкулінодіагностики
може призвести до поширення захворювання. Медична сестра сімейного лікаря, дитячого дошкільного
закладу та школи повинна знати важливість проведення туберкулінодіагностики та імунопрофілактики
туберкульозу, вміти правильно проводити необхідні маніпуляції, інтерпретувати результати.
1.
2.

Студент повинен знати:
уберкуліно діагностика, значення ранньої
діагностики туберкульозу
пецифічна і неспецифічна профілактика
туберкульозу.

1.
2.
3.

Студент повинен вміти:
роводити пробу Манту, оцінювати результати.
нтерпретувати отримані результати, планувати
догляд за дітьми із позитивною пробою Манту.

4.
5.

ідбирати контингент для ревакцинації БЦЖ.
водити протитуберкульозну вакцину.
Заповнювати необхідну документацію.

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1.
Мета
туберкулінодіагностики, правила планування, техніка постановки, оцінка.
2.
Оцінка
та
інтерпретація результатів, тактика медсестри, відбір контингенту для ревакцинації
вакциною БЦЖ.
3.
Правила
проведення вакцинації БЦЖ: покази, проти покази, правила зберігання вакцини та
утилізація залишків.
4.
Місцева
реакція на місці правильно виконаної внутрішньо шкірної ін’єкції у пологовому
будинку. Догляд за немовлям.
5.
Заповнення
необхідної документації.
2. Заповніть таблицю:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Характеристика препарату, правила
введення, оцінка результатів
Туберкулін
Вакцина БЦЖ
Суха речовина, потребує розведення
Рідка речовина
Жива ослаблена мікобактерія туберкульозу
Бульйон з убитих мікобактерій туберкульозу
Вводиться підшкірно 0,1 мл
Вводиться внутрішньошкірно 0,1 мл
Місцева реакція зразу після введення –
лимонна кірочка, що зникає через 30 хв
Реакція на введення (можлива) – гіперемія,
папула, свербіж
Реакція на введення через 4- 6 тижнів:
папула, пустула, кірочка, рубчик.
Використовується для раннього виявлення
захворювання.
Забезпечує утворення тривалого імунітету
проти туберкульозу

Проба Манту

Вакцина БЦЖ

2. Формування професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви шкільна медична сестра. Ви запланували щорічне проведення проби Манту у дітей 1 класу (7 років).
Використовуючи муляж виконайте маніпуляцію.
За умовою задачі ви провели пробу у 20 дітей, з них:
У 12-х проба Манту – 2мм;
У 5-ти – 0 мм;
У 3-х 8 мм.
Скільком дітям Ви будете проводити ревакцинацію БЦЖ.________________________________________
Ваша тактика по відношенню до дітей із позитивною пробою Манту?______________________________

Ваша тактика по відношенню до дітей із сумнівною пробою Манту?_______________________________
Завдання № 2
Заповніть фрагмент карточки профілактичних щеплень використовуючи свої дані.
Заповніть карточку імітуючи один з варіантів:
1.
віраж
туберкулінової проби у 3 роки;
2.
позитивна
проба Манту у 4 роки;
3.
дитина до 5
років не має імунітету проти туберкульозу;
4.
дитина у 7
років підлягає ревакцинації БЦЖ;
5.
дитина має
добрий імунітет проти туберкульозу;
Міністерство охорони здоров’я України

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 0 6 3 / 0
Затверджено наказом МОЗ України
271299№302

Найменування закладу

КАРТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
Взятий (а) на облік
_________________________________________________________________________________________
(число, місяц, рік)
Найменування дитячої установи (для організованих дітей)___________________дільниця№__________
1. Прізвище, ім’я, по
батькові__________________________________________________________________________________
2. Дата народження________________________________________________________________________
3. Домашня адреса: область________________________район____________________________________
Туберкулінові проби
Вік

Дата

Доза

1р
2р
3р

Серія

Результ
ат

Вік

Дата

Доза

Серія

Результат

4р
5р
6р
7р

Завдання № 3
Ви медична сестра пологового будинку. Використовуючи муляж та необхідне обладнання проведіть
маніпуляцію: вакцинація БЦЖ
Заповніть фрагмент обмінної карти новонародженого, використовуючи свої дані та внесіть в неї дані
про вакцинацію.
МОЗ УКРАЇНИ
________________________________
назва установи

КОД ФОРМИ ПО ОКУД
КОД УСТАЕНОВИ ПО ОКПО
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 113/О

ОБМІННА КАРТА
дані пологового відділення про новонародженого
1. Прізвище, ім’я, по батькові породіллі_______________________________________________________
2. Адреса ________________________________________________________________________________
3. Пологи пройшли ________________________________________________________________________
(число, місяць, рік, година )
12. Протитуберкульозна вакцинація проведена, ні підкреслити), якщо ні, то вказати причину
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. Здійснюєте первинний патронаж новонародженої дитини на 6 день
життя. Мати повідомила, що у пологовому будинку дитині було проведено щеплення БЦЖ. Вона
запитує:чому на місьці ін’єкції не видно змін і коли вони будуть? Дайте відповідь.
Дайте матери рекомендації по догляду за місцем проведення вакцинації.
Що повинно утворитися і через який час на місці вакцинації при правильно проведеній маніпуляції?
Завдання № 2
Ви медична сестра пологового будинку що проводить вакцинацію проти туберкульозу. Вакцинації
підлягає 8 дітей віком 3 дні.
Де знаходиться вакцина БЦЖ, при якому температурному режимі?
Де проводиться розведення вакцини та підготовка до вакцинації?
Виконайте розведення та введення вакцини (на муляжі).
Хто дає дозвіл на проведенні вакцинації і у якому документі це фіксується.
У якому документі медична сестра здійснює запис про проведення вакцинації?
Проведіть знезараження інструментарію та утилізацію залишків вакцини.
Завдання № 3
Ви медична сестра дитячого дошкільного закладу. Ви запланували проведення проби Манту групі перед
дошкільного віку.
Опишіть послідовність своїх дій.
1. Робота з батьками до проведення проби.
2. Обстеження дітей (ким, коли, обсяг обстеження).
3. Де береться туберкулін, умови його зберігання (температурний режим холодильника).
4. Необхідне обладнання для проведення маніпуляцій.
5.Виконайте маніпуляцію, використовуючи муляжі)
6. Робота з батьками після проведення маніпуляції.
7. Заповніть необхідну документацію.

Заняття № 29
Туберкульоз у дітей
Постановка цілей та їх мотивація: це підсумкове заняття повинно об’єднати всі знання про
особливості епідеміології туберкульозу, клінічні форми, які найчастіше зустрічаються у дітей,
діагностиці, лікування та профілактиці захворювання. Це повинно забезпечити
безпечну роботу медичної сестри у протитуберкульозному диспансері, добру санітарно-освітню роботу
серед батьків, якісне проведення туберкулінодіагностики та вакцинації.
Студент повинен знати:
1. Особливості
роботи
медсестри
у
фтизіатричному відділенні (стаціонарі).
2. Особисту гігієну та безпеку медсестри при
роботі із хворими на туберкульоз.
3. Специфічну та неспецифічну профілактику
туберкульозу.
4. Заходи і засоби особистої професійної
безпеки медичної сестри під час надання
медичної допомоги пацієнтам, при роботі з
кров’ю та іншим біоматеріалом.

Студент повинен вміти:
Проводити розведення та введення антибіотиків;
Проводити пробу на чутливість до антибіотиків.
Виконувати всі види ін’єкцій;
Проводити підрахунок частоти дихальних рухів;
Проводити вимірювання температури тіла,
здійснювати її графічний запис;
6. Надавати
невідкладну допомогу в разі
кровохаркання, легеневої кровотечі відповідно до
протоколів лікування.
7. Проведити санітарно-освітнью роботу;
1.
2.
3.
4.
5.

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1.
Епідеміологія туберкульозу.
2.
Профілактика туберкульозу специфічна.
3.
Хіміопрофілактика первинна та вторинна.
4.
Профілактика туберкульозу неспецифічна (соціальна та санітарна).
5.
Невідкладна допомога при кровохарканні.
6.
Невідкладна допомога при легеневої кровотечі.

2. Заповніть схему профілактики туберкульозу:
Профілактика
туберкульозу

2. Формування професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра дитячого дошкільного закладу. Одному з працівників був поставлений діагноз:
відкрита форма туберкульозу. Які недоліки у вашій роботі призвели до можливості контакту хворого із
дітьми?
Санітанрно-протиепідемічною станцією складений план дій у вогнищі інфекції:
Хворого – ізолювати
Провести заключну дезінфекцію
Обстежити весь персонал (рентгенологічне обстеження органів грудної клітки)
Обстеження контактних дітей (проба Манту).
Користуючись наказом №250 складіть план заходів для проведення заключної дезінфекції
У дитячому дошкільному закладі.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Після проведення проби Манту у 10 дітей був виявлений віраж туберкулінової проби. Ваша тактика по
відношенню цих дітей.
Методи, засоби та режими знезараження окремих предметів при туберкульозі
(витяз з наказу № 250 від 21.05.2007)
Найменування
об'єкту

При поточній дезінфекції
Методи і засоби
Концентрація
Експозиція,

При заключній
дезінфекції

знезараження
Мокротиння

дезінфекції
1. Кіп’ятіння у
розчині соди

розчину, %
2%

хв.
15 хв від
Так само як і
моменту
поточній
закипання
дезінфекції
2. Заливають у
У відповідності із регламентом
ємності із
із застосування конкретного
дезрозчином
дезінфекційного засобу
3.Автоклавування
0,5 кгс/кв.см
20 хв
плювальниць ( не
знимаючи
кришок)
Примітка: після знезаражування харкотиння зливають у каналізацію, а плювальниці|
та посуд, в якому дезінфікували мокротиння, миють звичайним способом
1. Кіп’ятіння у
2%
15 хв від
Так само як і
Посуд без
розчині соди
моменту
поточній
залишків
їжі (тарілки,
закипання
дезінфекції
чашки, столові 2. Заливають у
У відповідності із регламентом
прибори з
ємності із
із застосування конкретного
нержавіючої
дезрозчином
дезінфекційного засобу
сталі, скла,
3. Обробляють у
алюмінію,
сушильносклянка з під
сухожаровій
ліків)
шафі
1. Кіп’ятіння у
2%
15 хв від
Так само як і
Залишки їжі
розчині соди або
моменту
поточній
пароварочному
закипання
дезінфекції
котлі
2.Автоклавування
0,5 кгс/кв.см
20 хв
плювальниць ( не
знимаючи
кришок)
3. Заливають у
У відповідності із регламентом
ємності із
із застосування конкретного
дезрозчином або дезінфекційного засобу
засипають сухим
дезінфікантом
2%
15 хв від
Так само як і
Гумові вироби 1. Кіп’ятіння у
розчині соди
моменту
поточній
закипання
дезінфекції
2.Автоклавування
0,5 кгс/кв.см
20 хв
2. Заливають у
У відповідності із регламентом
ємності із
із застосування конкретного
дезрозчином
дезінфекційного засобу
1. Кіп’ятіння у
2%
15 хв від
Так само як і
Білизна
(постільна,
розчині соди
моменту
поточній
столова,
закипання
дезінфекції
натільна, чохли 2. Заливають у
У відповідності із регламентом
від меблів,
ємності із
із застосування конкретного
плювальниць) дезрозчином
дезінфекційного засобу
Протирають
або
У відповідності із регламентом
Так само як і
Санітарнозрошують
із застосування конкретного
поточній
технічне
розчином
дезінфекційного засобу
дезінфекції
обладнання
відповідного
дезінфікаційного
засобу
Протирають або У відповідності із регламентом
Так само як і
Приміщення

(стіни, двері,
підлога, меблі,
палати,
кабінети)
Предмети
догляду за
хворим
(підкланді
судна,
сечоприймачі,
наконечники
для клізм,
підкладні кола
тощо)
Іграшки
(металеві,
гумові,
дерев’яні,
пластикові)

М’яки
іграшки

зрошують
розчином
відповідного
дезінфікаційного
засобу
1. Кіп’ятіння у
розчині соди
2. Протирають
або занурюють у
розчин
дезінфікуючого
засобу.
1. Кіп’ятіння у
розчині соди
2. Протирають
або занурюють у
розчин
дезінфікуючого
засобу.
1. Малоцінні
іграшки спалить,
а коштовні
іграшки здають у
камеру на
дезінфекцію
2. Чистять
щіткою,
змоченою
розчином
дезінфікуючого
засобу

із застосування конкретного
дезінфекційного засобу

15 хв від
моменту
закипання
У відповідності із регламентом
із застосування конкретного
дезінфекційного засобу

поточній
дезінфекції

2%

Так само як і
поточній
дезінфекції

2%

Так само як і
поточній
дезінфекції

15 хв від
моменту
закипання
У відповідності із регламентом
із застосування конкретного
дезінфекційного засобу
-

У відповідності із регламентом
із застосування конкретного
дезінфекційного засобу

Так само як і
поточній
дезінфекції

Завдання № 2
Ви медична сестра протитуберкульозного диспансеру. Хворому призначений стрептоміцин 0,5 г
внутрішньом’язово. Вам потрібно провести пробу на чутливість до стрептоміцину. Форма випуску флакон по 1 г. Рекомендуємий розчинник – 0,25% розчин новокаїну або 0,9% розчин натрію хлориду.
Розведення для введення рекомендовано- -1 г на 3-4 мл. Підберіть розчинник та оптимальне розведення
для проби та подальшего введення.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 3
Ви медична сестра протитуберкульозного диспансеру. Виконайте слідуючи призначення лікаря:
Ізоніазид 10% 2,5 мл розвести у 20 мл 0,9% розчину натрію хлориду та ввести внутрішньовенно на
протязі 30-60 сек. Форма випуску - ампули по 5 мл 10% розчину.
Через 30 хв. Ввести1 мл 5% розчину пірідоксину гідрохлориду підшкірно, беспосередньо перед
застосуванням прозчинити у 2 мл 0,9 % розчину натрію хлориду. Форма випуску – ампули5% розчину
1 мл.
Через 1,5 години ввести кислоту глутамінову 5 мл внутрішньовенно. Форма випуску – ампули 1%
розчину 10 мл.

3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Дитині 8 років. У 7 років йому була проведена ревакцинація БЦЖ. Внесіть у карточку профілактичних
щеплень всі відомості про вакцинацію БЦЖ та туберкулінові проби, враховуючи те, що дитина
підлягала ревакцинації БЦЖ.
Завдання № 2
Дитині 5 років після ланової проби Манту була призначена вторинна хіміопрофілактика. У пологовому
будину було проведено вакцинація БЦЖ. Заповніть картку профілактичних щеплень таким чином, щоб
було обґрунтовано призначення хіміопрофілактики.

КАРТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ форма 063/о
Взятий (а) на облік
_________________________________________________________________________________________
(число, місяц, рік)
Найменування дитячої установи (для організованих дітей)____________________дільниця №_________
1. Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Дата народження________________________________________________________________________
3. Домашня адреса: область_______________________________район_____________________________
Щеплення проти туберкульозу
Вік
Дата

Доза

Серія

Реакція на щеплення

Вакцинація
Ревакцинація
Туберкулінові проби
Вік Дата

Доза

Серія

Результат

Вік Дата

Доза

Серія

Результат

Вік

Мед.
протипоказ
.

Результат

Завдання № 3
Сім’я дитини 2–х років змінила умови проживання. Тепер вони проживають у одному будинку з хворим
на туберкульоз дідусем. Дитині вакцинація БЦЖ не була проведена. Що повинен вдіяти сімейний лікар
для попередження інфікування дитини?
Проведіть з мамою бесіду на тему: «Важливість прийому протитуберкульозних препаратів при
проведенні первинної хіміопрофілактики»
Заняття № 30
Дифтерія
Постановка цілей та їх мотивація: останнім часом захворюваність на дифтерію , що призводить до
ускладнень та летального закінчення, набуває актуальності внаслідок появи прошарку населення, які не
мають імунітету. Відмова батьків від щеплень, поширена міграція населення, замаскованість початку

захворювання під ангіну призводить до збільшення захворюваності на цю важку хворобу. Медична
сестра сімейного лікаря повинна усвідомлювати важливість вакцинації дитячого населення, вміти
проводити санітарно-освітню роботу, планувати щеплення та якісно виконувати маніпуляцію,
дотримуючись всіх умов зберігання та транспортування вакцини. Медична сестра інфекційного
відділення повинна вміти доглядати за хворими на дифтерію, правильно вводити протидифтерійну
сироватку.
Студент повинен знати:
Епідеміологію дифтерії.
Основні клінічні форми дифтерії
Методи лабораторної діагностики.
Невідкладну долікарську допомогу при
дифтерійному
крупі
відповідно
до
протоколів лікування.
5. Специфічну та неспецифічну профілактику
дифтерії..
6. Заходи у вогнищі інфекції.
7. Заходи і засоби особистої безпеки медичної
сестри під час надання медичної допомоги
пацієнтам при роботі з кров’ю та іншим
біоматеріалом.

1.
2.
3.
4.

Студент повинен вміти:
1. Проводити медсестринське оцінювання стану
пацієнта.
2. Виявляти дійсні проблем пацієнтів
3. Проводити забір мазків з носа та зіва для
бактеріологічного
дослідження
на
коринебактерію;
4. Вводити вакцини АКДП, АаКДП, АДП-М
анатоксину;
5. Розводити та вводити антибіотики;
6. Проводити всі види ін’єкцій;
7. Вводити
антитоксичну
протидифтерійну
сироватку;
8. Доглядати за шкірою та слизовими оболонками;
9. Надавати
невідкладну
допомогу
при
дифтерійному крупі.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Збудник, джерело інфекції, шлях передачі та вхідні ворота при дифтерії.
2. Особливості дифтерійної плівки, картина зіву при локалізованій та поширеній формі дифтерії.
3. Токсична дифтерія зіву.
4. Дифтерія гортані. Відмінності несправжнього стенозу гортані від дифтерійного.
5. Діагностика дифтерії, особливості транспортування біоматерілу в бак лабораторію.
6. Лікування дифтерії.
7. Профілактика дифтерії.
8. Заходи у вогнищі інфекції
Завдання №2
Лікар призначив пацієнту введення протидифтерійної сироватки 5000 ОД.
Ви повинні провести діагностичну пробу за методом Безредко. Заповніть наступну таблицю:
Де зберігається сироватка? Температурний режим?
Розведення
сироватки
І епап

ІІ епап

2. Формування професійних умінь та навиків.

Скільки вводимо,
метод введення

Через який час
оцінюємо та які
показники

1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із дифтерією зіву
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження ______________________________________________
Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит, біль
у горлі при ковтанні, блювання- підкреслити.
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, ціаноз носо-губного трикутника_______________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності, піднебінні мигдалики
збільшені, гіперемовані, наліт білувато-сірий хвилястий, у вигляді острівців, у вигляді плівок, виходить
за межі мигдаликів, не виходить за межі мигдаликів
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні, ____________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: набряк підшкірної основи шиї –є, немає, розподілений рівномірно, на
животі повинен бути не менше 2 см при взятті шкіри в складку (підкреслити).
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне________________________________________. ЧД_____________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС___________Рs______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підребір’ї.
Характер стулу: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Які додаткові методи обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1. Забору мазків з носа та зіва для бактеріологічного дослідження на коринебактерію;
2. Розведенні та введенні антибіотиків;
3. Проведенні всіх видів ін’єкцій;
4. Введенні антитоксичної протидифтерійної сироватки;

5. Догляді за шкірою та слизовими оболонками;
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Задача № 1
Виклик на дім. Хвора дитина 8-ми років. Скарги на підвищення температури до 38,5 + С, біль у горлі
при ковтанні, загальну слабкість, млявість, головний біль.
Хворіє другий день. Мати лікувала дитину самостійно ампіциліном, але стан погіршився: наростали
симптоми інтоксикації, трималася висока температура.
Об’єктивно: загальний стан дитини дуже важкий за рахунок вираженої інтоксикації. Шкірні покриви
чисті, бліді. Зів гіпермійований, набряклий, ціаноз м’якого піднебіння, язичка. Піднебінні мигдалики
ІІІ-ІІІст., набряклі, вкриті сірувато-білим нальотом, щільним, котрий важко знімається з поверхні
мигдалика. Наліт поширюється на передні дужки м’якого піднебіння та язичок. М’яке піднебіння
паралітично звисає, голос гугнявий. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені до 0,3-0,5см в діаметрі,
помірно болісні при пальпації. В легенях дихання везікулярне, хрипів не має. Тони серця приглушені,
ритм правильний. Живіт м’який, безболісний. Печінка, селезінка не збільшені. Температура тіла 39,5+С.
Тактика медичної сестри.
Сплануйте заходи у вогнищі інфекції.
Задача № 2
Використовуючи власні дані заповніть фрагмент картки профілактичних щеплень.
КАРТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
Взятий (а) на облік
_________________________________________________________________________________________
(число, місяц, рік)
Найменування дитячої установи (для організованих дітей)_______________дільниця №______________
1. Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________________
2. Дата народження________________________________________________________________________
3. Домашня адреса: область_______________________________район_____________________________
Щеплення протии дифтерії, кашлюка, правця
Назва
препарату
Вакцинація

Вік

Дата

Доза

Серія

Реакція на щеплення
Загальна
місцева

Мед.
Проти
показ.

Ревакцинація

Задача № 3
Ви медична сестра сімейного лікаря. При проведенні первинного патронажу новонародженого ви
звернули увагу, що старший хлопчик 4–х років має афонію голосу. Зі слів матери дитина хворіє 2 дні,
спочатку була температура та грубий 2гавкаючий «кашель, зараз температура зникла, як і звучність
кашлю. Мати пов’язує це із покращенням стану. Ваша тактика по відношенню до хворої дитини?
Ваша тактика по відношенню до немовляти та інших членів родини?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Заняття № 31
Менінгококова інфекція
Постановка цілей та їх мотивація: замаскованість початку менінгококового менінгіту та
менінгококцемії під простудне захворювання може сприяти пізньої діагностиці та несприятливому
перебігу захворювання. Медична сестра сімейного лікаря повинна добре знати початкові симптоми
менінгококової інфекції, вміти організувати заходи у огнищі інфекції. Медична сестра інфекційного
відділення повинна добре усвідомлювати ретельність догляду за хворими на менінгококову інфекцію.
Вміти підготувати пацієнта до додаткових та лабораторних методів дослідження.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Студент повинен знати:
Епідеміологію
та
класифікацію
менінгококової інфекції.
Клінічні
симптоми
менінгококового
менінгіту.
Принципи лікування та елементи догляду
за хворим на менінгококовий менінгіт.
Клінічні
ознаки
менінгококцемії,
невідкладна допомога на до госпітальному
етапі.
Заходи у вогнищі інфекції. Значення
ранньої діагностики при менінгококової
інфекції.
Особиста гігієна та безпека медичної
сестри.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Студент повинен вміти:
Визначити
дійсні
проблеми
пацієнтів
з
менінгококовою
інфекцією,
проводити
медсестринське оцінювання стану
Підготувати хворих та взяття матеріалу для: взяття
мазків з носа та зіва для бактеріологічного
дослідження на менінгокок;
Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
оболонками;
Допомогати лікареві
під час проведення
спинномозкової діагностичної пункції;
Здійснювати
догляд
за
дитиною
після
спинномозкової пункції.
Розводити та вводити антибіотики.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Епідеміологія менінгококової інфекції. Роль бактеріоносія в поширенні інфекції.
2. Класифікація менінгококової інфекції.
3. Менінгококовий назофарингіт.
4. Менінгококовий менінгіт, симптоми ригідності потиличних м’язів, керніга, Брудзинського.
5. Діагностика та ліеування менінгіту.
6. Менінгококцемія, клінічні симптоми. Особливості висипки при менінгококцемії. Синдром
Уотерхаузена-Фридеріксена.
7. Невідкладна допомога на до госпітальному етапі та у лікарні.
2. Заповніть таблицю:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Симптоми
Субфебрильна температура
Висока температура
Надвисока температура
Зниження температури нижче
36,70 С
Млявість слабкість
Сильний головний біль
Світлобоязнь, підвищена
чутливість до звуків
Нежить, закладеність носа, чхання
Ригідність потиличних м’язів
Геморагічна зірчаста висипка
спочатку на сідницях, потім по
всьому тілі
Позитивний симптом Керніга,

Менінгококовий
назофарингіт

Менінгококовий
менінгіт

Менінгококцемія

12
13
14
15
16
17

Брудзинського
Порушення свідомості
Випинання та пульсація тім’ячка
Судоми
Зниження артеріального тиску
Прижиттєві трупні плями
Неодноразове блювання, не
пов’язане із прийманням їжі

2. Формування професійних умінь та навиків.
1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із менінгококовою інфекцією
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
головний біль, світлобоязнь, підвищена чутливість до звукових подразників, тактильна гіперестезія,
нежить, чхання, закладеність носу, блювота, - (підкреслити).
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, ціаноз носо-губного трикутника, чиста, є висипання,
характер висипань, розташування____________________________________________________________,
Гіперестезія (дитина здригається при дотику теплою рукою або інструментом)______________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності, піднебінні мигдалики
збільшені, не збільшені_______________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні, ____________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: набряк підшкірної основи шиї –є, немає, розподілений рівномірно, на
животі повинен бути не менше 2 см при взятті шкіри в складку (підкреслити)
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне________________________________________. ЧД_____________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС__________Рs______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підребір’ї.
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Нервова система: свідомість порушена, не порушена (дитина реагує на огляд, не реагує, погяд
спрямований «у далину»), ригідність потиличних м’язів, позитивний симптом Керніга, Брудзинського,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Які додаткові методи обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1.
Забору мазків з носа та зіва для бактеріологічного дослідження;
2.
Розведенні та введенні антибіотиків;
3.
Проведенні всіх видів ін’єкцій;
4.
Під час проведення спинномозкової діагностичної пункції;
5.
Догляді за дитиною після спинномозкової пункції.
6.
Догляді за шкірою та слизовими оболонками.
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. Дитина 2-х років, яка не відвідувала дитячий садок, була
госпіталізована до інфекційного відділення з діагнозом: менінгококовий менінгіт. Вдома лишився
батько з двома дітьми 1 рік та 5 років, а також бабуся та дідусь. Сплануйте заходи у вогнищі інфекції.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Завдання № 2
Завдання виконує група студентів в кількості 3-х осіб.
Користуючись фрагментом протоколу надання невідкладної допомоги при менінгококцемії сплануйте
свої дії та реалізуйте їх на муляжі.
Вас викликали до дитини 2-х років. Скарги матери на те, що дитина відмовляється від їжі, весь час
спить. Хворіє другий день.
При огляді: дитина загальмована, шкірні покриви чисті, але на сідничках видні декілька геморагічних
висипань у вигляді «зірочок». Температура тіла 38,90 С. В легенях – везикулярне дихання, тони серця
приглушені, ритм правильний. ЧСС 100 за 1 хв. Живіт м’який, безболісний при пальпації. Фізіологічні
відправлення в нормі.
Прибуття машини швидкої допомоги планується через 1 годину.
Надання невідкладної допомоги при менінгококцемії на до госпітальному етапі
1. Забезпечити прохідність дихальних шляхів.
2. При можливості - оксигенотерапія зволоженим киснем 20 хв.
3. Забезпечити надійний венозний доступ, початок терапії 0,9% розчином натрію хлориду 20 мл/кг маси
тіла.
4. Цефтриаксон 50 мг/кг маси тіла (добова доза, необхідно поділити на 2 прийоми), після проведення
внутрішньо шкірної проби, внутрішньовенно повільно.
5. Гідрокортизон 50 мг однократно.
Завдання № 3

Вас викликали до дитини 5-ти років на виклик. У населеному пункті вже були випадки менінгококового
менінгіту. Дитина є контактною. На що ви звернете увагу при огляді дитини. Які симптоми ви
перевірете?.

Заняття № 32
Гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип. Парагрип. Аденовірусна інфекція
Постановка цілей та їх мотивація: поширення гострих респіраторних інфекцій серед дитячого
населення, можливість ускладнень з боку органів дихання, виникнення невідкладних станів вимагає від
медичної сестри знання симптомів захворювання та вміння доглядати за хворою дитиною. Часте
виникнення стенозуючого ларинготрахеїту, високих температурних реакцій, можливе виникнення
фебрильних судом визначає актуальність вивчення даної теми.
Студент повинен знати:
1. Епідеміологію ГРВІ, клінічні симптоми,
принципи лікування, елементи догляду.
2. Епідеміологію грипу, клінічні симптоми,
принципи лікування, елементи догляду.
3. Епідеміологію
аденовірусної
інфекції,
клінічні симптоми, принципи лікування,
елементи догляду.
4. Особливості обслуговування та догляду за
дітьми в інфекційній лікарні. Поточна
дезінфекція.

Студент повинен вміти:
1. Здійснювати медсестринське оцінювання стану.
2. Виявляти дійсні проблеми пацієнтів
3. Проводити змиви з носової частини глотки для
вірусологічного дослідження;
4. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
оболонками;
5. Закапувати краплі у ніс, очі.
6. Накладати гірчичників на грудну клітку;
7. Накладати зігрівального компресу на вухо;
8. Розведити та вводити антибіотики;
9. Проводити
підшкірні,
внутрішньом’язові
ін’єкції, внутрішньовенні вливання;
10. Підготувати пацієнта до взяття крові та сечі для
проведення загального аналізу;

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Епідеміологія ГРВІ, основні клінічні симптоми.
2. Етіологічне та симптоматичне лікування ГРВІ.
3. Епідеміологія грипу, основні клінічні симптоми, які відрізняють грип від інших вірусних
інфекцій.
4. Невідкладна допомога на до госпітальному етапі при гіпертермії, тактика при «рожевій» та
«білій» гіпертермії.
5. Невідкладна допомога при фебрильних судомах.
6. Нейротоксикоз, основні клінічні ознаки, тактика медсестри та невідкладна допомога на до
госпітальному етапі.
7. Епідеміологія аденовірусної інфекції, класифікація.
8. Фарингокон’юнктивальна лихоманка, основні клінічні симптоми.
9. Етіологічне та симптоматичне лікування та догляд.
10. Аденовірусна пневмонія, кишкова форма захворювання, аденовірусний мезоаденіт.
2. Заповніть таблицю:
№
Симптоми, невідкладна
п/п
допомога
1.
Помірна температура (38-390С)
2.
Висока температура (39-400С)
3.
Надвисока температура (40-410С)
4.
Тулуб, голова, кінцівки гарячи
5.
Тулуб, голова гарячи, кінцівки

«рожева»
гіпертермія

«біла»
гіпертермія

Нейротоксикоз

Стенозуючий
ларинготрахеїт

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

холодні
Блідість шкірних покривів,
ціаноз носо-губного трикутника
Мармуровий малюнок на шкірі
Свідомість збережена, дитина
реагує на огляд
Свідомість порушена, дитина не
реагує на огляд
Велику тім’ячко випинає,
пульсує
Дитина жадібно п’є
Захриплий голос, гавкаючий
кашель
Неоднаразове блювання, не
пов’язане з прийманням їжі
Гіперестезія
Посмикування м’язів обличчя
Задишка
Втягування поступливих місць
грудної клітки

2. Формування професійних умінь та навиків.
1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із підозрою на ГРВІ, грип, аденовірусну інфекцію
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата_________________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
головний біль, біль у лобно-очній ділянці, світлобоязнь, відчуття стороннього тіла у очах, виділення з
очей, «ломота» у всьому тілі, біль у м’язах, підвищена чутливість до звукових подразників, тактильна
гіперестезія, нежить, чхання, закладеність носу, блювота, кашель сухий, гавкаючий, вологий, переважно
вдень, вночі, захриплість голосу – (підкреслити).
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, ціаноз носо-губного трикутника, чиста, є висипання,
характер висипань, розташування___________________________________________________________,
Гіперестезія (дитина здригається при дотику теплою рукою або інструментом)_____________________
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності, піднебінні мигдалики
збільшені, не збільшені, гіперемія та зернистість задньої стінки глотки, гіперемія коньюнктиви,
виділення з коньюнктивального мішка________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні, ___________________________
________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: набряк підшкірної основи шиї –є, немає, розподілений рівномірно, на
животі повинен бути не менше 2 см при взятті шкіри в складку (підкреслити)
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, втягнення поступливих місць грудної клітки. ЧД______________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС_______Рs_________

Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підребір’ї
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Нервова система:свідомість порушена, не порушена (дитина реагує на огляд, не реагує, погляд
спрямований «у далину»), випинання та пульсація тім’ячка, ригідність потиличних м’язів, позитивний
симптом Керніга, Брудзинського, ____________________________________________________________
Які додаткові методи обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1.
Проводенні змивів з носової частини глотки для вірусологічного дослідження;
2.
Догляді за шкірою та слизовими оболонками;
3.
Закапуванні краплі у ніс, очі.
4.
Накладанні гірчичників на грудну клітку;
5.
Накладанні зігрівального компресу на вухо;
6.
Розведенні та вводити антибіотиків;
7.
Проведенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкції, внутрішньовенних вливань;
8.
Підготовці пацієнта до взяття крові та сечі для проведення загального аналізу.
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра дитячого відділення інфекційної лікарні. Виконайте призначення лікаря
Діагноз: Грип. Важка форма. Нейротоксикоз.
Вік хворого: 7 років.
№
п/п

Призначення

1.
2.
3.

5.

Режим
Дієта
Змив з носової частини
глотки для вірусологічного
дослідження;
Анальгин 50% 0,7 мл
внутрішньом’язево
Люмбальна пункція

6.

Ремантадин 50 мг 2 рази на

4.

Вик
она
Дата
вець
ліжковий
№13
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар

1
+
+
+

Відмітка про виконання
2
3
4
5
6
7
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

8

9

10

7.
8.
9.

день після їжі запиваючи
водою
Маніт 15% розчин 150 мл
внутрішньовенно
краплинно за 60 хв.
Преднізолон 15 мг
внутрішньовенно
Лазикс 1% 0,3 мл
внутрішньовенно

мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

+
+
+

+

Задача № 2
Ви медична сестра сімейного лікаря. Вас викликали до дитини 2-х років вночі. Скарги на підвищену
температуру, кашель, задишку. При огляді: стан дитини середнього ступеня важкості за рахунок
дихальної недостатності. Шкірні покриви бліді, ціаноз носо-губного трикутника. Частота дихань – 40 за
1 хв. Температура – 37,20 С. кашель грубий, гавкаючий. Голос захриплий. При аускультації – в легенях
провідні хрипи. Спостерігається втягнення міжреберних проміжків та яремної ямки. Ви викликали
швидку допомогу, машина не може виїхати на виклик внаслідок несприятливих погодних умов. Ваша
тактика та невідкладна допомога.
Виконайте необхідні маніпуляції.
Задача № 3
Ви медична сестра сімейного лікаря. Вас викликали до дитини 4-х років. Скарги на підвищення
температури до 39,50 С, сильний головний біль в лобно-очній ділянці, біль у кістках та м’язах.
Стан дитини серднього ступеня важкості за рахунок вираженої інтоксикації. Шкірні покриви чисті,
бліді, сухи, гарячи на дотик. Кінцівки гарячі. Зів помірно гіперемований, зернистість задньої стінки
глотки. В легенях хрипів не має, жорстке дихання.
Мати відмовляється від госпіталізації, у неї є грудна дитина 6-ти місяців, яка знаходиться на грудному
вигодовуванні. Ваша тактика?
Призначте лікування старшій дитині та профілактичні заходи для немовля.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Задача № 4
Ви медична сестра сімейного лікаря. Вас виклмкали до дитини 5-ти років. Скарги на підвищення
температури до 38,20С, сухой кашель, нежить, гнійні видвлення з очей.
При огляді: стан дитини задовільний, шкірні покриви чисті, сухи, піднебінні мигдалики гіперемовані,
помірно збільшені, задняя стінка глотки зерниста. З носу - слизисті виділення, коньюнктива
гіперемована. Видні гнійні виділення з коньюнктивального мішка.
Складіть план догляду за хворою дитиною. Виконайте необхідні маніпуляції.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Заняття № 33
Кір. Краснуха.
Постановка цілей та їх мотивація: в останні роки зменшилась кількість дітей із стійким імунітетом до
кору та краснухи внаслідок відмови батьків від вакцинації, порушення правил зберігання вакцини
(неефективність вакцинації). З’явився прошарок населення чутливий до цих збудників, внаслідок чого
виникає загроза епідемії. Агресивність вірусу кору до нервової системи (виникнення
менінгоенцефалитів), вплив вірусу краснухи на плід під час хвороби вагітної жінки (формування
вроджених вад розвитку) визначає актуальність вивчення даної теми.
1.
2.
1.
3.
4.
5.

Студент повинен знати:
Епідеміологію кору. Основні симптоми
захворювання.
Принципи лікування та елементи догляду за
хворим на кір.
3.Профілактика кору, заходи у вогнищі
інфекції.
Епідеміологія краснухи, основні симптоми
захворювання.
Принципи лікування та елементи догляду за
хворими на краснуху.
Профілактика краснухи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Студент повинен вміти:
Проводити медсестринське остеження пацієнта;
Виявляти дійсні проблеми пацієнтів
Планувати догляд за хворими на кір та краснуху;
Підготувати хворого для взяття крові та сечі для
проведення загального аналізу;
Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
оболонками;
Проводити закапування крапель у ніс, очі.
Вводити вакцину проти кору, краснухи;
Розводити та вводити антибіотики;
Проводити
підшкірні,
внутрішньом’язових
ін’єкцій, внутрішньовенні вливання.

1. Контроль вихідного рівня знань
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Епідеміологія кору, періоди протікання.
2. Ранні симптоми кору , ще до появи висипки.
3. Характеристика висипки.
4. Лікування етіологічне та симптоматичне.
5. Профілактика кору.
6. Епідеміологія краснухи, шляхи передачі.
7. Вплив вірусу на плід. Категорія вагітних, які входять до групи ризику.
8. Ранні діагностичні ознаки краснухи.
9. Характеристика висипки.
10. Профілактика краснухи.
2. Заповніть таблицю:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Епідеміологія, симптоми, профілактика,
лікування
Збудник – вірус
Шлях передачі – повітряно-краплинний
Шляхи передачі – повітряно-краплинний,
парентеральний
Рання діагностична ознака - плями
Бельського-Філатова-Копліка
Рання діагностична ознака - лімфаденопатія
Світлобоязнь
Катаральні явища верхніх дихальних шляхів
Виражені симптоми інтоксикації
Висипка - крупно-плямисто-папульозна,
схильна до злиття, залишає після себе
пігментацію та лущення

Кір

Краснуха

10.
11.
12.
13.

Висипка - дрібно-плямисто-папульозна, не
схильна до злиття, не залишає після себе
пігментацію та лущення
Лікування - симптоматичне
Профілактика – КПК 1 рік, 6 років
Моновакцина проти краснухи дівчаткам у 1415 років

2. Формування професійних умінь та навиків.
1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із підозрою на кір, краснуху
Дата ____________Час ______________Відділення _____________ Палата__________________________
П.І.Б._____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження ______________________________________________
Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
головний біль, світлобоязнь, відчуття стороннього тіла у очах, виділення з очей, біль у м’язах,
підвищена чутливість до звукових подразників, тактильна гіперестезія, нежить, чхання., закладеність
носу, блювота, кашель сухий, гавкаючий, вологий, переважно вдень, вночі, захриплість голосу, висипка
на тілі – (підкреслити).
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, ціаноз носо-губного трикутника, чиста, є висипання,
характер висипань, розташування ___________________________________________________________,
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності, є енантема, є білі цяточки
напроти малих корінних зубів, піднебінні мигдалики збільшені, не збільшені, гіперемія та зернистість
задньої стінки глотки, гіперемія коньюнктиви, виділення з коньюнктивального мішка________________
_________________________________________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні, звернути увагу на потиличні,
задньошийні та передньошийні лімфовузли____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку (підкреслити).
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, втягнення поступливих місць грудної клітки. ЧД______________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС_________Рs_______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підребір’ї.
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Нервова система: свідомість порушена, не порушена (дитина реагує на огляд, не реагує, погляд
спрямований «у далину»), випинання та пульсація тім’ячка.
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат надання
допомоги та догляду за
дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1. Підготувати хворого для взяття крові та сечі для проведення загального аналізу;
2. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими оболонками;
3. Проводити закапування крапель у ніс, очі.
4. Вводити вакцину проти кору, краснухи;
5. Розводити та вводити антибіотики.
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра дитячого відділення інфекційної лікарні. Виконайте призначення лікаря
Діагноз: Кір. Важка форма. Стенозуючий ларинготрахеїт І ст..
Вік хворого: 5 років.
№
п/п

Призначення

1.
2.
3.

Режим
Дієта
Загальний аналіз крові

4.

Загальний аналіз сечі

5.

Анальгин 50% 0,5 мл
внутрішньом’язево
Лазикс 1% 0,3 мл в/в

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Занамивір 1 доза на день
інгаляції за допомогою
дискхелера
Інгаляції фізіологічний
розчин 10 мл, супрастин 0,3
мл, ефедрин 0.2 мл,
гідрокортизон 50 мг 1 раз
на день
Гемодез 200 мл
внутрішньовенно
краплинно за 60 хв.
Преднізолон 15 мг
внутрішньовенно
Супрастин 0,7 мл в/м

Вик
она
Дата
вець
ліжковий
№13
лікар
мед. сестра

1
+
+
+

Відмітка про виконання
2
3
4
5
6
7
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

+

+

+

лікар
мед. сестра

+

+

лікар
мед. сестра

+

лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

8

9

10

Задача № 2
Викорстовуючи свої дані заповніть фрагмент картки профілактичних щеплень.
Форма 063/о – карта профілактичних щеплень
Міністерство охорони здоров’я України

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 0 6 3/0
Затверджено наказом МОЗ України
271299№302

Найменування закладу

КАРТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
Найменування дитячої установи (для організованих дітей)____________________дільниця №_________
1. Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________________
2. Дата народження________________________________________________________________________
3. Домашня адреса: область___________________________район_________________________________
населений пункт____________________вул__________________буд___________корп___________кв___
Щеплення проти кору
Реакція на щеплення
Мед.
Вік
Дата
Доза
Серія
протипоказ.
загальна
місцева

Щеплення проти краснухи
Вік

Дата

Доза

Серія

Реакція на щеплення
загальна
місцева

Мед.
протипоказ.

Завдання № 3
Ви медична сестра кабінету щеплень. До вас на прийом прийшла мати із 1 річною дитиною по поводу
профілактичних щеплень.
1. Які щеплення або проби потрібно запланувати в 1 рік?________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. За яких умов можливе проведення КПК у 1 рік?______________________________________________
3. Що потрібно зробити перед щепленням?____________________________________________________
4. Де зберігається вакцина КПК?_________________________________, температурний режим?_______
5. Підготовка вакцини?_____________________________________________________________________
6. Прищепна доза?_________________________________________________________________________
7. Метод введення?_________________________________________________________________________
8. Яку документацію необхідно заповнити?____________________________________________________
9. Утилізація залишків вакцини?_____________________________________________________________
Задача № 4
Ви медична сестра сімейного лікаря. Вас викликали до дитини 7 років. Скаржиться на кашель, нежить,
підвищення температури тіла до 380С, кволість. Хворіє третю добу.
При огляді спостерігаються слизисті виділення з носа, кашель, коньюнктивіт, світлобоязнь, симптоми
загальної інтоксикації. На слизовій оболонці щік, напроти малих кутних зубів є дрібні білі плями, які
не знімаються шпателем. У будинку, де проживає дитини, були аналогічні випадки захворювання.
Ваша тактика? Заходи у вогнищі інфекції?

Заняття № 34
Вітряна віспа. Скарлатина.
Постановка цілей та їх мотивація: незважаючи на рідкість тяжких форм вітряної віспи у дітей
медична сестра повинна добре знати елементи догляду за хворою дитиною. Свербіж при неодноразової
появі висипки, ерозії на слизових оболонках призводять до порушення сну, вживання їжі та можливості
виникнення стоматиту, коньюнктивиту та рефлекторної затримки сечі.
Початок скарлатини з проявів ангіни затрудняє ранню діагностику захворювання та організації заходів
у вогнищі інфекції. Це обґрунтовує актуальність вивчення медичними сестрами даної теми.
Студент повинен знати:
1. Епідеміологію, основні клінічні симптоми
вітряної віспи.
2. Принципи лікування та елементи догляду за
дитиною. Хворою на вітряну віспу.
3. Епідеміологія скарлатини, основні клінічні
прояви.
4. Діагностика, принципи лікування та догляд
за хворим на скарлатину.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Студент повинен вміти:
Здійснювати медсестринський процес під час
вітряної віспи, скарлатини;
Проводити медсестринське обстеження пацієнта,
визначати його дійсніпроблеми та встановлювати
медсестринські діагнози;
Планувати
медсестринські
втручання
та
здійснювати їх реалізацію;
Проводити підготовку пацієнта до взяття крові та
сечі для проведення загального аналізу;
Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
оболонками;
Проводити годування тяжкохворих дітей;
Розводити та вводити антибіотиків;
Проводити підшкірні, внутрішньом’язові ін’єкцій,
внутрішньовенні вливання;
Брати мазок з ротоглотки на β-гемолітичний
стрептокок.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Збудник, джерело інфекції, шлях передачі та вхідні ворота при вітряній віспі.
2. Основні симптоми прояву хвороби, поліморфізм висипання, характеристика висипань при
вітряній віспі.
3. Догляд за хворою дитиною: шкіра, слизові оболонки - порожнина рота, кон’юнктива, статеві
органи.
4. Симптоматична та етіологічна терапія.
5. Епідеміологія скарлатини, збудник, джерело інфекції, вхідні ворота .
6. Основні клінічні симптоми: «лялькове обличчя», «малиновий язик», симптом складки.
Характеристика висипки.
7. Лікування скарлатини, заходи у вогнищі інфекції.
Виконайте розрахунки:
1 г цефтриаксону
Розвести 1:1
Набрати 0,4 г

1 г цефтриаксону
Розвести 1:2
Набрати 0,8 г

1000 000 ОД пеніциліну
Розвести 1:2
Набрати 700 000 ОД

1000 000 ОД пеніциліну
Розвести 1:1
Набрати 400 000 ОД

1000мг кефзолу
Розвести 1:2
Набрати 600 мг

Амоксиклав 1000 мг
Розвести 1:1
Набрати 250 мг

2. Формування професійних умінь та навиків.
1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із підозрою на вітряну віспу, скарлатину
Дата ____________Час __________________ Відділення ________________ Палата__________________
П.І.Б.____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження _____________________________________________
Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
головний біль, світлобоязнь, відчуття стороннього тіла у очах, виділення з очей, кашель сухий,
вологий, висипка на тілі, біль у горлі при ковтанні – (підкреслити).
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, ціаноз або блідість носо-губного трикутника, чиста, є
висипання, характер висипань, розташування _________________________________________________,
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, без порушення цілісності, є енантема, піднебінні
мигдалики збільшені, не збільшені, наліт на мигдаликах, гіперемія коньюнктиви, виділення з
коньюнктивального мішка__________________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні_____________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку (підкреслити).
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, втягнення поступливих місць грудної клітки. ЧД_____________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС_______Рs_________
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підребер’ї.
Характер стулу: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат
надання допомоги та
догляду за дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1. Проведенні підготовки пацієнта до взяття крові та сечі для проведення загального аналізу;.
2. Здійсненні догляду за шкірою та слизовими оболонками;
3. Годуванні тяжкохворих дітей;
4. Розведенні та введенні антибіотиків;
5. Проведенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій, внутрішньовенних вливань;
6. Взятті мазка з ротоглотки на β-гемолітичний стрептокок.
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра дитячого відділення інфекційної лікарні. Виконайте призначення лікаря
Діагноз: Скарлатина
Вік хворого: 7 років.
№
Вик
Призначення
Відмітка про виконання
п/п
она
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
вець
1. Режим
ліжковий
+
+
+
+
+
+
+
2. Дієта
№13
+
+
+
+
+
+
+
3.. Мазок із зіву на βлікар
+
гемолітичний стрептокок
мед. сестра
4.
Загальний аналіз крові
лікар
+
мед. сестра
5.

Загальний аналіз сечі

6.

Амоксиклав – проба на
чутливість
Амоксоклав 100мг вЇ/в 1 раз
на день
Полоскання зіву розчином
фурациліну 1:5000 2 рази на
день
Обробка зіру та піднебінних
мигдаликів розчином
Люголю 2 рази на день
В\в краплинно 5% розчин
глюкози 200 мл + 2 ОД
інсуліну на 40-60 кр у хв.

7.
8.
9.
10.

лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

+

лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

10

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Примітка! Амоксиклав випускається у флаконах по 500мг або по 1000мг. Розводять його відповідно на
10 або 20 мл води для ін’єкцій. Після розведення отримаємо прозорий жовтувато-солом’яний розчин.
Не можна вводити внутрішньом’язево!
Проведіть розведення амоксиклаву для проведення проби та ін’экцыъ, якщо у вас флакон мыстить:

1. 5000мг_________________________________________________________________________________
2. 1000мг_________________________________________________________________________________
Задача № 1
На прийом до фельдшера звернулась мати з 1,5 річною дитиною зі скаргами на підвищення
температури до 38 0 С
Об’єктивно: загальний стан дитини задовільний. На момент огляду температура36,60С. Шкірні покриви
чисті, на спині незначна кількість пухирців, заповнених прозорою рідиною. Зів помірно гіперемований,
на слизовій оболонки порожнини рота – пухірці. Декілька ерозій. Периферичні лімфовузли не
збільшені. В легенях- пуерильне дихання, тони серця ясні, ритм правильний. Живіт м’який,
безболісний. Печінка, селезінка не збільшені.
Ваш діагноз?
Лікування та догляд.
Задача № 2
Виклик на дім. Дитина 2-х років. Хворіє вітряною віспою. Висипання з’являються другий день. До
сьогоднішнього дня дитину турбували тільки підвищення температури та свербіння шкіри. Сьогодні
дівчинка почала турбуватися та плакати під час сечовипускання, під вечір у дитини виникла затримка
сечі.
Ваш діагноз?
Ваші дії.
Задача № 3
Виклик на дім. Скарги на появу у дворічної дитини на шкірі тулуба і кінцівок пухирців. Температура
38,80С, дитина неспокійна, скаржиться на свербіж шкіри. Встановлено діагноз: вітряна віспа.
Призначене симптоматичне лікування. Через день при активному відвідуванні фельдшер помітив на
шкірі у дитини кілька великих пухирців з мутним вмістом оточених червоною облямівкою. Стан дитини
погіршився, температура тіла 390С.
Ваш діагноз?
Ваша тактика.
Заняття № 35
Паротитна інфекція Кашлюк
Постановка цілей та їх мотивація: паротитна інфекція у дітей раннього віку не являє собою загрози
для життя дитини, але захворювання підлітків у предпубертатному та пубертатному періоді може
призвести до атипового прояву хвороби та важких наслідків (безпліддя, панкреатит з наступним
розвитком цукрового діабету, менінгоенцефаліт).
Медична сестра сімейного лікаря повинна усвідомлювати важливість якісного проведення щеплень
дитячого населення, бути готовою до нетипових проявів хвороби у дітей.
Внаслідок проведення щеплень кашлюк в останній час рідко зустрічається у дітей. Незважаючи на це,
медична сестра повинна добре знати початкові прояви хвороби, вміти надати допомогу дитині при
спастичному кашлі та апное.
Студент повинен знати:
1. Епідеміологія паротиту, основні клінічні
симптоми.
2. Принципи лікування та елементи догляду
при паротитної інфекції.
3. Профілактика паротиту. Заходи у вогнищі
інфекції.
4. Епідеміологія кашлюку, основні симптоми
типової та нетипових форм захворювання.
5. Принципи лікування та елементи догляду
при кашлюку.
6. Кашлюк у немовлят, невідкладна допомога
при апное.

Студент повинен вміти:
1. Проводити медсестринське обстеження при
паротитної інфекції, при кашлюку;
2. Оцінювати стан пацієнта після медсестринського
обстеження;
3. Планувати
медсестринські
втручання
та
здійснювати їх реалізація;
4. Підготувати пацієнта до проведення обстежень;
5. Вводити вакцину проти паротитної інфекції;
6. Накладати зігрівальний компрес на привушні
слинні залози;
7. Проводити підшкірні, внутрішньом’язові ін’єкції,
внутрішньовенні вливання;

7. Профілактика кашлюку, заходи у вогнищі 8. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
інфекції.
оболонками;
9. Вводити вакцини АКДП, АаКДП;
10. Надавати допомогу у разі зупинки дихання під час
нападу кашлю при кашлюку.
1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Епідеміологіч паротиту.
2. Основні симптоми прояву типового ураження привушних слинних залоз.
3. Нетипові прояви хвороби% субмаксиліт, мастит, панкреатит, орхіт, менінгоенцефаліт.
4. Основні принципи етіологічного та симптоматичного лікування паротиту, догляд за хворим.
5. Профілактика паротиту, заходи у вогнищі інфекції.
6. Епідеміологія кашлюку : збудник, джерело інфекції, шляхи передачи вхідні ворота.
7. Періоди протікання, симптоми у катаральний період, період спазматичного кашлю,
реконвалесценції. Яні симптоми у катаральний період свідчать про перетоврення сухого кашлю
на спазматичний.
8. Охарактеризуйте напад спазматичного кашлю, що таке реприза.
9. Кашлюк у немовлят, невідкладна допомога при апное.
10. Основні принципи лікування кашлюка.
11. Догляд за дитиною.
12. Профілактика захворювання заходи у вогнищі інфекції.
2. Заповніть таблицю, дайте відповіді на питання:
1. Вакцина суха чи рідка, назва вакцини
2. Якщо суха, як потрібно її розвести
3. Метод та місце введення вакцини
4. Вік дитини для вакцинації
5. Термін ревакцинації
№
Кір
Краснуха
Паротит
п/п
1.

Кашлюк

Дифтерія

Туберкульоз

2.
3.
4.
5.
6.
2. Формування професійних умінь та навиків.
1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із підозрою на епідемічний паротит, кашлюк
Дата ____________Час______________ Відділення _____________ Палата__________________________
П.І.Б._____________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження ______________________________________________

Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
головний біль, кашель сухий, нападоподібний, вологій, біль при відкриванні рота та вживанні кислої
їжі, слинотеча, біль у привушних ділянках – (підкреслити).
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, чиста, блискуча та напружена над привушними слинними
залозами _________________________________________________________________________________,
Слизові оболонки: слизова оболонка рота рожева, гіперемія місця витоку слини, пошкодження
вуздечкі язика_____________________________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені підщелепні_____________________________
_________________________________________________________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку (підкреслити)
Температура тіла _________________________________________________________________________
Легені: дихання везикулярне, жорстке, хрипи влегенях є, не має характер хрипів та
розташування_________________________________________________ЧД__________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів.ЧСС___________Рs______
Живіт: округлої форми, приймає участь в акті дихання, м’який, доступний при пальпації, болючий при
пальпації у епігастральній ділянці, навколо пупка, у правому підребер’ї.
Характер стулу: _________________________________________________________________________
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми
пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат
надання допомоги та
догляду за дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1. Введенні вакцини проти паротитної інфекції;
2. Накладанні зігрівального компресу на привушні слинні залози;
3. Проведенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій, внутрішньовенних вливань;
4. Догляді за шкірою та слизовими оболонками;
5. Введенні вакцини АКДП, АаКДП;
6. Наданні допомоги у разі зупинки дихання під час нападу кашлю при кашлюку.
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Викорстовуючи свої дані заповніть фрагмент картки профілактичних щеплень.
Міністерство охорони здоров’я України
Найменування закладу

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 0 6 3 / 0
Затверджено наказом МОЗ України

271299№302

КАРТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

Взятий (а) на облік
_________________________________________________________________________________________
(число, місяц, рік)
Найменування дитячої установи (для організованих дітей)__________________дільниця №___________
1. Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________________
2. Дата народження________________________________________________________________________
3. Домашня адреса: область________________________________район____________________________
Щеплення проти паротиту
Вік

Дата

Доза

Серія

Реакція на
щеплення
загальна місцева

Мед.
протипоказ.

Завдання № 2
Ви медична сестра кабінету щеплень. До вас на прийом прийшла мати з 6-тирічним хлопчиком для
проведення щеплення проти паротиту.
Яка послідовність ваших дій. Виконайте маніпуляцію.
Заповніть необхідну документацію.
Задача № 3
Ви медична сестра сімейного лікаря До Вас звернулась мати дитини 6-ти років зі скаргами, що через 2
тижні після щеплення поти кору, краснухи, паротиту у дитини з’явились набрякі під очима.
Погіршився загальний стан. При об’єктивному обстеженні:шкірні покриви бліді, злегка пастозні під
очима, периферичні лімфовузли не збільшені.
В легенях – везикулярне дихання, тони серця ритмічні, ЧСС 100 за 1 хв. Живіт м’який, злегка болючий
навколо пупка. Симптом Пастернацького позитивний з обох боків.
Які додаткові методи обстеження які можна провести на рівні СЛА, ЦРЛ для уточнення діагнозу.
Ваша тактика?
.
Задача № 4
Ви медична сестра сімейного лікаря. До вас звернуласть мати дитини 5-ти років зі наступними
скаргами: хворіє дитина 5 днів, лікар при попередньому відвідуванні поставив діагноз ГРВІ та
призначив лікування. Всі призначення мати виконувала, але сухий кашель, який спочатку був нечастим,
став посилюватися, частішати, дитина кашляє перважно вночі та іноді кашель закінчується блюванням.
Ваша тактиа?
Яке дослідження можуть провести у лікарні для підтвердження діагнозу?
Задача №5
Ви медична сесра інфекційного відділення. У відділенні знаходиться дитина 2-х років з діагнозом:
кашлюк. Вночі у дитини виник напад спазматичного кашлю, який завершився зупинкою дихання.
Користуючись алгоритмом дій наддайте невідкладну допомогу.
Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині при апное (виключаючи апное при аспірації
стороннього тіла)
Частіше всього апное виникає під час приступу спазматичного кашлю. Як правило, дитина знаходиться
у положенні сидячи, тримаючись рукою за грудну клітку, нахілившись вперед. Діти раннього віку
занходяться на руках у матери.

1. Помічник (або матір) притиримує дитину в положення напівсидячи.
2. Забезпечити провідність дихальних шляхів (ревізія ротової порожнини, пальцями лівої руки
натиснути на шоки відкривши рота, пальцем правої натиснути на корінь язика). Ці дії вже можуть
забезпечити рефлекторну дію і відновити дихання.
3. Якщо дихання не відновилось можна стиснути вушну раковину та збризнути холодною водою
обличчя.
4. Якщо дихання не відновилось на протязі 60-80 сек, шкірні покриви дитини бліді і з'являеться ціаноз,
необхідно приступити до штучної вентиляції легень «рот в рот» або за допомогою мішка Амбу.
Штучна вентиляція легень
Ступінь А — відновлення та підтримка прохідності дихальних шляхів.
1. Покласти дитину на спину на тверду поверхню. Покликати на допомогу.
2. Підкласти одну руку дитині під шию (валик - під плечі), а другу покласти на лоб.
3. Виконати потрійний прийом: закинути голову дитини назад, вивести нижню щелепу
4. вперед і догори, відкрити рот.
5. Нижню щелепу виводять з метою профілактики западання кореня язика. Корінь язика
6. при цьому зміщується вперед і звільнює просвіт дихальних шляхів.
Ступінь В – екстренна штучна вентиляція легень.
1. Зробити вдих і щільно притиснути свій рот до відкритого рота дитини, затиснувши рукою
ніс.
2. Різко вдихнути повітря в дихальні шляхи дитини.
3. Проконтролювати ефективність ШВЛ. Дихальні шляхи прохідні, якщо після штучних
вдихів з'являється екскурсія грудної клітки.
4. Повторювати штучні вдихі до появи самостійного дихання.
Заняття № 36
Кишкові інфекції (дизентерія, сальмонельоз)
Постановка цілей та їх мотивація: навіть при гарному догляді діти віком 6-9 місяців-1,5-2 роки досить
часто хворіють на кишкові інфекції. Чутливість збудника до антибактеріальних засобів при ранньої
діагностиці дозволяють легко справитися із захворюванням. Але швидкий розвиток зневоднення та
інтоксикації у дітей до 1 року вимагає від медичної сестри знань ранніх симптомів захворювання,
ексикозу, вмінь організувати заходи у вогнищі інфекції для попередження поширення захворювання.
Студент повинен знати:
Студент повинен вміти:
1. Епідеміологію дизентерії та сальмонельозу.
1. Проводити медсестринське обстеження при
2. Клінічні симптоми дизентерії.
кишкових інфекціях;
3. Клінічні симптоми сальмонельозу.
2. Оцінювати стан пацієнта після медсестринського
4. Принципи лікування та елементи догляду за
обстеження;
хворими.
3. Планувати
медсестринські
втручання
та
5. Заходи у вогнищі інфекції.
здійснювати їх реалізація;
4. Проводити
реєстрацію
та
оцінювання
випорожнень;
5. Проводити взяття калу для бактеріологічного,
копрологічного дослідження;
6. Проводити оральну регідратацію;
7. Проводити водно-чайну паузу;
8. Заповнювати листок гідробалансу;
9. Брати кров з вени для біохімічного дослідження;
10. Розведити та вводити антибіотики;
11. Проводити
підшкірні, внутрішньом’язові
ін’єкції, внутрішньовенні вливання;
12. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
оболонками.
1. Контроль вихідного рівня знань.

1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Епідеміологія дизентерії. Які особливості сприяють поширенню інфекції. Важливість медичного
обстеження декретованих верст населення.
2. Основні клінічні симптоми: початок захворювання, характеристика калових мас на початку
захворювання, калові маси у розпал хвороби.
3. Ознаки зневоднення.
4. Діагностика дизентерії
5. Лікування та догляд за хворими на дизентерію.
6. Епідеміологія сальмонельозу.
7. Кілінічні симптоми на початку захворювання на відміну від дизентерії.
8. Характеристика калових мас при сальмонельозі.
9. Лікування та догляд за хворими на сальмонельоз.
Користуючись теоретичним матеріалом заповніть таблицю:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Симптоми
Висока температура
Частий рідкий стілець
Очні яблука запалі
Стілець у вигляді
«ректально плювка»
Стілець зелений, піністий, з
неприємним запахом
Тенезми
Велике тім’ячко запале
Дитина не реагує на огляд,
погляд «спрямований у
далину»
Діурез
Тургор шкіри знижений
Висока температура, яка не
знижується під дією ліків
Слизові оболонки сухи,
плач без сліз
Шкіра бліда, з
«мармуровим» малюнком
за рахунок порушення
мікроциркуляції
Неодноразове блювання, не
пов’язане з прийманням їжі
Біль у животі

Дизентерія
без зневоднення

Сальмонельоз
без зневодення

Ознаки
зневодення

Ознаки
токсикозу

2. Формування професійних умінь та навиків.
1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із підозрою на кішкову інфекцію
Дата ____________Час ______________ Відділення _____________ Палата______________________________
П.І.Б._________________________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження ____________________________________________________
Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
блювання, частий рідкий стілець - підкреслити

Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання._________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, з «мармуровим «малюнком, тургор знижений, мацерація
шкіри біля ануса ______________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизові оболонки сухи, плач без сліз, очні яблука запалі, велике тім’ячко
запале__________________________________________________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені_______________________________________________
Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку, тургор тканин знижений (підкреслити)
Температура тіла ______________________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, жорстке, хрипи влегенях є, не має характер хрипів та
розташування__________________________________________________________ ЧД_________________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС__________Рs______
Живіт: округлої форми, запалий, здутий, болючий при пальпації у епігастральній ділянці, навколо
пупка, чути вурчання
Характер стулу: наявність тенезмів, стілець у вигляді «ректального плювка», зелений рідкий піністий,
жовто-оранжевий, рідкий, піністий
Нервова система:свідомість порушена, не порушена (дитина реагує на огляд, не реагує, погляд
спрямований «у далину»), западання тім’ячка, випинання та пульсація тім’ячка.
Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат
надання допомоги та
догляду за дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1. Реєстрації та оцінюванні випорожнень;
2. Взятті калу для бактеріологічного, копрологічного дослідження;
3. Проведенні оральної регідратації;
4. Проведенні водно-чайної паузи;
5. Заповненні листока гідробалансу;
6. Брати кров з вени для біохімічного дослідження;
7. Розведенні та введенні антибіотиків;
8. Проведенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій, внутрішньовенних вливаннях;
9. Догляді за шкірою та слизовими оболонками;
3. Контроль професійних умінь та навиків.
Завдання № 1

Ви медична сестра інфекційного відділення. На лікуванні знаходиться дитина 7 місяців з діагнозом:
сальмонельоз. Стан дитини задовільний Лікар призначив водно-чайну паузу на 4 години. Після паузи
призначено дозоване годування. Заповніть листок годування.
Стан дитини задовільний. Зригування та блювання немає. На протязі дня стілець 4 рази жовто-зеленого
кольору з нитками слизу.
листок годування
ЕТАПИ
1. У сестринському листку годування та пиття дитини перевірте прізвище, ім’я, діагноз, вік
дитини, відділення, номер палати.
2. За листком годування годуйте дитину, зробіть відмітку про кількість їжі, яку вона спожила. У
ньому зазначають дані про зригування, блювання, випорожнення, масу тіла, відмову від
їжі. Листок годування заповніть протягом доби.
3.
Сестринський листок
П.І.дитини___________________________________________
Вік _________________________________________________
Діагноз______________________________________________
Палата №____________________________________________
Годування, питний режим
Дата
Години годування
600
1000
1400
1800
2200
Суміш
Вімітка м/с
Питний режим
Вімітка м/с
Поведінка
Блювання
Зригування
Випорожнення
Сон
Маса тіла
Підпис м/с
Задача № 2
Вас викликали до хворої дитини 3-х років. Скарги матері на те, що в дитини висока температура,
нежить, сильний головний біль, блювоту, рідкий стілець до 8 разів нв добу. Хворіє другий день.
При огляді: стан дитини вижкий за рахунок вираженої інтоксикації, температура тіла – 39,50 С, шкірні
покриви гарячи, бліді, на кінцівках – внаслідок порушення мікроциркуляції крові – мармуровий
малюнок.Кінцівки холодні. Свідомість порушена – ступорозний стан: дитина не реагує на огляд, погляд
спрямований «у далину». Зі слів матери дитина майже весь час спить. В легенях - везикулярне дихання,
хрипів немає. Тони серця приглушені, ЧСС 120 за 1 хв. Живіт Здутий при пальпації болючий, чути
вурчання.
При огляді – випорожнення рідки, зелені, піністі, з неприємним запахом.
Ваш попередній діагноз?
Складіть план надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі та план обстеження та
лікування в стаціонарі.
Зводи у вогнищі інфекції.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Задача № 3

Вас викликали до дитини 3-х років. Скарги матері на підвищену температуру тіла, рідкий стілець.При
огляді: стан дитини важкий за рахунок вираженої інтоксикації. Температура тіла 39,50С. Шкірні
покриви чисті, бліді, сухи, тургор знижений. Видимі слизові оболонки сухи. Тім’ячко та очні яблука
запалі. Дихання часте, поверхневе, в легенях - везикулярне дихання. Тони серця приглушені, ритм
правильний. Живіт здут, при пальпації чути «вурчання». Стілець в невеликої кількості, з домішками
сдизу, гною, крові.
Внаслідок несприятливих погодних умов госпіталізація неможлива. Ваша тактика?
Призначте лікування та регідратацію.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заняття № 37
Кишкові інфекції ( колі-інфекція)
Постановка цілей та їх мотивація: діагностика кишкових інфекцій базується в основному, на
бактеріологічному дослідженні. Схожість диспепсичних симптомів, симптомів інтоксикації та
зневоднення передбачає схожі протоколи лікування колі-інфекції, сальмонельозу і дизентерії. Дане
заняття є підсумковим по темі:»кишкові інфекції.
Студент повинен знати:
1. Епідеміологію колі-інфекції.
2. Клінічні прояви захворювання.
3. Основні принципи лікування та догляду за
хворою дитиною.
4. Заходи у вогнищі інфекції.

Студент повинен вміти:
1. Проводити медсестринське обстеження при
кишкових інфекціях;
2. Оцінювати стан пацієнта після медсестринського
обстеження;
3. Планувати
медсестринські
втручання
та
здійснювати їх реалізація;
4. Проводити
реєстрацію
та
оцінювання
випорожнень;
5. Проводити взяття калу для бактеріологічного,
копрологічного дослідження;
6. Проводити оральну регідратацію;
7. Проводити водно-чайну паузу;
8. Заповнювати листок гідробалансу;
9. Брати кров з вени для біохімічного дослідження;
10. Розведити та вводити антибіотики;
11. Проводити підшкірні, нутрішньом’язові ін’єкції,
внутрішньовенні вливання;
12. Здійснювати догляд за шкірою та слизовими
оболонками;
13. Вміти
доглядати
за
внутрішньовенним
катетером.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Епідеміологія кишкової колі-інфекції.
2. Основні симптоми захворювання, характеристика випорожнень.
3. Симптоми зневоднення.
4. Види регідратаційної терапії, правила проведення оральної регідратації.
5. Правила догляду за внутрішньовенним катетером.
6. Основні принципи лікування та догляду за хворою дитиною.
7. Заходи у вогнищі інфекції, поточна та заключна дезінфекція, бактеріологічне обстеження
контактних.

2. Заповніть таблицю:
ОЦІНКА ВИПОРОЖНЕНЬ

при гострих кишкових захворюваннях
Ннозологічна форма

Дизентерія

Кишкова інфекція

Сальмонельоз

симптоми
Частота стільця
Колір
Характер
Патологічні домішки
Тенезми
Запах

2. Формування професійних умінь та навиків.
Завдання №1
Проведіть курацію хворої дитини та заповніть листок гідробалансу.
Листок обліку водного балансу
Дата_____________________________________________________________________________________
Назва лікувального закладу _________________________________________________________________
Відділення _______________________________________________________________________________
Палата № _____________________________________
ПІБ. ___________________________________ Вік __________ Масса тіла __________________________
Діагноз:__________________________________________________________________________________
Час

Спосіб введення рідини

9.00
10.00
11.00

Сніданок
В/в крапельно
Полудник

13.00
15.00
18.00
За добу

Обід
Підвечірок
Вечеря
Всього введено

Кількість рідини

Час

Виділено сечі в мл
(діурез)

Всего виделено

РОЗРАХУНОК. У нашому прикладі добовий діурез повинен складати: 1400x0,8 (80% від кількості
випитої рідини) = 1120 мл, а він на 50 мл меньше, тобто, водний баланс негативний, що вказує на
нееффективність лікування або збільшення набряків.
2. Допомога медичні сестрі при:
1. Проводенні оральної регідратації;
2. Проводенні водно-чайної паузи;
3. Заборі крові з вени для біохімічного дослідження;

4.
5.
6.
7.

Розведенні та вводенні антибіотиків;
Проведенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкцій, внутрішньовенних вливань;
Здійсненні догляду за шкірою та слизовими оболонками;
Догляді за внутрішньовенним катетером.

3. Контроль професійних умінь та навиків.
Задача № 1
Вас викликали до дитини 3-х років. Скарги на пронос, підвищену температуру. Хворіє другий день. До
медпрацівників мати не зверталась.
При огляді: стан дитини важкий за рахунок вираженої інтоксикації. Температура тіла 39,50С. Шкірні
покриви чисті, бліді, сухи, тургор знижений. Видимі слизові оболонки сухи. Тім’ячко та очні яблука
запалі. Дихання часте, поверхневе, в легенях - везикулярне дихання. Тони серця приглушені, ритм
правильний. Живіт здут, при пальпації чути «вурчання». Стілець рідкий, жовто-оранжевого кольору, з
домішками сдизу.
Ваш попередній діагноз. Ваша тактика.
Заходи у вогнищі інфекції.
Завдання № 2
Ви медична сестра інфекціїного відділення. У відділенні знаходится на лікуванні дитина 2-х років з
діагнозом: дизентерія, ексикоз 2 ступеня.
Виконайте призначення лікаря.

Діагноз: Дизентерія, ексикоз ІІ ст
№
п/п

Призначення

1.
2.

Режим
Дієта

3.

900-1000 Натрію хлодид 0,9%
150 мл +100 мл 5% розчину
альбуміну в/в краплинно
1400-1500 Натрію хлодид
0,9% 150 мл +150 мл 5%
розчину глюкози в/в
краплинно
1500-1900 - пити 300 мл
розчину «Ораліт»,
Регідрон» по 30 мл кожні
30 хв
Ципрофлоксацин – проба на
чутливість
Ципрофлоксацин 100мг вЇ/в 2
раз на день на протязі 60 хв
У 11 год та у 23 год
2400 -0200 Натрію хлодид 0,9%
150 мл +150 мл 5% розчину
глюкози в/в краплинно
Добовий діурез

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Вік хворого: 3 роки.
Вик
она
Дата
вець
ліжковий
Водно-чайна
пауза 6
голин, №13
лікар
мед. сестра

1

Відмітка про виконання
2
3
4
5
6
7

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

лікар
мед. сестра

+

лікар
мед. сестра

+

лікар
мед. сестра
лікар
мед. сестра

+

лікар
мед. сестра

+

лікар

+

+

+

+
+

+
+

8

9

10

мед. сестра
Примітка! Догляд за периферичним венозним катетером:
1. При фіксації катетера не рекомендується закривати пластирем місце входу катетера у шкіру. Це
затримує ексудат і сприяє розвитку інфекції.
2. Промивати катетер через додатковий порт фізіологічним розчином не менше 2 мл.
3. Промивати катетер через додатковий порт після кожної інфузії гепариновим розчинм ( 2 мл
фізіологічного розчину+ 1000МО гепарину – 0,2 мл гепарину для ін'єкцій – 1 мл – 5000МО).
Заняття № 38
Поліомієліт. Вірусний гепатит. ВІЛ-інфекція/СНІД
Постановка цілей та їх мотивація: поліомієліт – захворювання, яке призводить до інвалідізації
дитини. Наряду з фекально-оральним, повітряно-краплинний шлях передачи інфекції обмежує
протиепідемічні заходи та сприяє поширенню інфекції в осередку захворювання. Завдяки проведенню
щеплень це захворювання не так часто зустрічається серед дітей. Але медичні сестри сімейного лікаря
повинні добре знати симптоми захворювання та усвідомлювати важливість вакцинації дитячого
населення.
Вірусні захворювання з парентеральним щляхом передачи є важкими та погано піддаються лікуванню.
Знаючи профілактичні заходи, проводячи санітарно-освітню роботу медичний працівник може
впливати на поширення даних захворювань.
Студент повинен знати:
1. Епідеміологію поліомієліту.
2. Основні клінічні симптоми захворювання.
3. Принципи лікування та елементи догляду за
хворими на поліомієліт.
4. Профілактика поліомієліту, заходи у
вогнищі інфекції.
5. епідеміологія вірусного гепатиту А та В.
6. основні клінічні симптоми захворювання.
7. Основні принципи лікування та елементи
догляду за хворими на вірусний гепатит.
8. Профілактика захворювання та заходи у
вогнищі інфекції.
9. Шляхи передачи ВІЛ.
10. Профілактика захворювання.
11. Дотримання правил техніки безпеки,
охорони праці, протиепідемічного режиму,
професійної безпеки під час роботи з
кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною
апаратурою,
проведення
маніпуляцій, обстеження дитини тощо.

Студент повинен вміти:
1. Проводити взяття крові з вени для біохімічного
дослідження;
2. Підготувати
хворого та взяття сечі для
проведення загального аналізу, дослідження на
вміст жовчних пігментів;
3. Проводити взяття калу для копролічного
дослідження
4. проведення профілактичних щеплень (проти
поліомієліту, гепатиту);
5. Проводити розведення та введення антибіотиків;
6. Проводити підшкірні, внутрішньом’язові ін’єкції,
внутрішньовенні вливаня;
7. Проводити поточну та заключну дезінфекцію.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Епідеміологія поліомієліту.
2. Періоди протікання захворювання.
3. Відмінності пре паралітичного періоду при фекально-оральному та повітряному шляху передачи.
4. Симптоми, які дозволяють у пре паралітичному періоді запідозрити поліомієліт (симптом
«триніжки», «підвішування», Ласега.
5. Осноні принципи лікування та догляд за хворими на поліомієліт, особливо за паретичними або
паралізованими кінцівками.
6. Вакцинація проти поліомієліту, ІПВ, ОПВ, методи веедення та терміни вакцинації. Умови
зберігання вакцини.

7. Епідеміологія гепатиту А.
8. Періоди протікання хвороби. Діагностика у переджовтяничний період.
9. Дієта, лікування та догляд за хворм на гепатит А.
10. Епідеміологія гепатиту В.
11. Періоди протікання хвороби, ос6новні клінічн симптоми.
12. Лікування та профілактика гепатиту В.
13. Епідеміологія СНІДу.
14. Профілактика захворювання, заходи безпеки медпрацівників при роботі з кров’ю та
біологічними рідинами.
2. Заповніть таблицю:
№
п/п
1.

Дайте відповід
на питання
Збудник

2.

Шлях передачи

3.

Вхідін ворота

4.

Який орган
система
уражається

5.

Наслідки
захворювання

6.

Щеплення

7.

Профілактика

Поліомієліт

Гепатит А

Гепатит В

СНІД

чи

2. Формування професійних умінь та навиків.
1. Користуючись картою проведення медсестринського обстеження проведіть огляд однієї куріруємої
дитини, заповніть схему.
Використовуйте індивідуальні засоби захисту від зараження інфекційною хворобою!
Карта сестринського обстеження дитини із підозрою на поліомієліт, вірусні гепатити
Дата ____________Час______________ Відділення _____________ Палата_______________________________
П.І.Б._________________________________________________________________________________________________
Стать _____________________ Дата народження __________________________________________________
Скарги: субфебрильна температура, фебрильна температура, слабкість, млявість, поганий апетит,
блювання, кашель, нежить, біль у хребті, біль у правому підребір’ї, жовтяниця, зміна кольору сечі, калу(підкреслити).
Анамнез захворювання:
Коли вперше з’явилися симптоми захворювання.________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Послідовність виникнення симптомів___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Огляд
Шкіра та її придатки: шкіра рожева, бліда, жовтянична, суха, геморагічна висипка,
_______________________________________________________________________________________________________
Слизові оболонки: слизові оболонки сухи, вологи, істеричність склер, жовтушність м’якого
піднебіння________________________________________________________________________________________________
Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені, збільшені_______________________________________________

Підшкірно-жировий шар: розподілений рівномірно, на животі повинен бути не менше 2 см при взятті
шкіри в складку, тургор тканин знижений (підкреслити).
Температура тіла _____________________________________________________________________________________
Легені:дихання везикулярне, жорстке, хрипи влегенях є, не має характер хрипів та
розташування__________________________________________________________________ ЧД___________________
Серце: проводиться аускультація серця дитини, наявність додаткових шумів. ЧСС___________Рs_____
Живіт: округлої форми, запалий, здутий, болючий при пальпації у епігастральній ділянці, навколо
пупка, у правому підребір’ї______________________________________________________________________________
Опорно-рухова система: рухова активність кінцівок збережена, порушена, об’єм рухів у суглобах
повний, неповний, контрактура суглобів, атрофія м’язів паралізованих чи паретичних кінцівок________
__________________________________________________________________________________________________________
Характер стулу: звичайного кольору, ахолічний________________________________________________________
Сеча: солом’яно-жовтого кольору, кольору пива________________________________________________________

Нервова система:свідомість порушена, не порушена, симптоми «триніжки, «підвішування»,
Ласега__________________________________________________________________________________________________

Враховуючи отримані дані складіть план догляду за пацієнтом.
Проблеми пацієнта

План сестринського
втручання

Кінцевий результат
надання допомоги та
догляду за дитиною

2. Допомога медичні сестрі при:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Взятті крові з вени для біохімічного дослідження;
Підготувці хворого та взяття сечі для проведення загального аналізу, дослідження на
вміст жовчних пігментів;
Взятті калу для копролічного дослідження
Проведенніпрофілактичних щеплень (проти поліомієліту, гепатиту);
Розведенні та введенні антибіотиків;
Проводенні підшкірних, внутрішньом’язових ін’єкції, внутрішньовенних вливань;
Проводенні поточної та заключної дезінфекції;

3. Контроль професійних умінь та навиків.
Задача № 1
До Вас звернувся хлопчик 11 років зі скаргами на нудоту, одноразову блювоту, біль в животі. Хворіє
другий день. З анамнезу відомо, що харчується вдома та в шкільній столовій, скарг у родичів та друзів
на порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту не було. Два місяці тому віддихав у дитячому
таборі.
При огляді: стан дитини задовільний. Температура тіла 37,30С, шкірні покриви чисті, рожеві. Зів
спокійний, підщелепні лімфовузли не збільшені. В легенях – везикулярне дихання, тони серця ясні,
ритм правильний. Живіт м’який, болючий в правому підребір’ї. Фізіологічні відправлення в нормі.
Ваш попередній діагноз?

При проведення огляду на що потрібно звернути увагу для підтвердження діагнозу?
Яке дослідження на рівні СЛА можна провести для підтвердження діагнозу?
Сплануйте заходи у вогнищі інфекції.
Задача № 2
Вас викликали до дитини 2-х років. Скарги на підвищену температуру, пронос до 5 разів на добу.
Хворіє третій день. Спочатку дитину турбували незначні виділення з носу, рідкий сухий кашель, потім
з’явились болі в животі та рідкий стілець.
При огляді: дитини лежить в ліжечку на боці, ніжки підтягнуті до живота. Під час огляду Ви
намагаєтесь всадити дитину , але вона скаржиться на біль в спині і впирається ручками в ліжко. Шкірні
покриви чисті, температура тіла 38.50 С, в легенях – везикулярне дихання, тони серця приглушені., ЧСС
110 за 1 хв. Живіт м’який, злегка болючий нижче пупка. Стілець калового характеру, з невеликою
кількістю слизу.
Ваш попередній діагноз?
При проведення огляду на що потрібно звернути увагу для підтвердження діагнозу?
Складіть план надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.
Заходи у вогнищі інфекції.
Завдання №3
Ви медична сестра сімейного лікаря. У вас на дільниці з пологового будинку прибула дитина віком 5
днів.
Коли потрібно відвідати дитину вперше?______________________________________________________
Які обов’язкові щеплення повинні були проведені у пологовому будинку?__________________________
_________________________________________________________________________________________
Яку документацію ви заведете на новонароджену дитину?____________________________
Складіть план щеплень проти гепатиту. В та поліомієліту дитині до 3-х років. Заповніть фрагмент
картки профілактичних щеплень.
Форма 063/о – карта профілактичних щеплень
Міністерство охорони здоров’я України

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 0 6 3 / 0
Затверджено наказом МОЗ України
271299№302

Найменування закладу

КАРТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
Взятий (а) на облік ______________________________________________________________________________________
(число, місяц, рік)
Найменування дитячої установи (для організованих дітей)_________________дільниця №_____________
1. Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________________________________________
2. Дата народження______________________________________________________________________________________
3. Домашня адреса: область______________________________________________район_______________________
Щеплення проти туберкульозу
Вік

Дата

Доза

Серія

Вакцинація
Ревакцинація

Реакція на
щеплення

Мед.
протипоказ.

Щеплення поліомієліту

Вакцинація

Назва
препарату

Вік

Дата

Доза

Серія

Назва
препарату

Вік

Дата

Доза

Серія

Ревакцинація

Щеплення проти гепатиту В

Вакцинація

Назва
препарату

Вік

Дата

Доза

Серія

Реакція на щеплення
Загальна
місцева

Мед.
протипоказ.

Завдання № 4
У стаціонарі знаходиться дитина, хвора на СНІД. Народжена від матери, яка під час вагітності при
вживанні наркотичних препаратів булла заражена ВІЛ. У дитини ураження слизової оболонки рота.
Виконайте рекомендовані маніпуляції враховуючи заходи безпеки медпрацівників при роботі з кров’ю
та біологічними рідинами.
Різні виразкові ураження
слизової оболонки рота
(якщо збудник не-відомий)
Кандидоз порожнини рота

Афтозний стоматит

Полоскання розчином Бетадину.
Міконазол, таблетки для розсмоктування:
1 таблетка на добу протягом 7 днів.
Флуконазол у першу добу 200 мг внутрішньо
однократно, потім 100 мг внутрішньо 1 раз на
добу протягом 10 — 14 діб або до зникнення
симптомів.
Преднізолон: розтовкти таблетку і присипати
виразки декількома крупинками.
Розчин Дексаметазону для полоскання рота.
Тріамцинолон, крем для змазування виразок,
розчини, що містять Хлоргексидин або
Тетрациклін, і місцеві аплікації з
Лідокаїновим або Бензокаїновим гелем.

Заняття № 39
Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в стаціонарі при судомному, гіпертемічному,
алергійному, токсичному, коматозному синдромах
Постановка цілей та їх мотивація: основна функція медичної сестри сімейного лікаря та мадсестри
відділень стаціонару – досконало виконувати залежні втручання та здійснювати догляд за пацієнтом.
Але не завжди поруч з хорим буде присутній лікар. Тому медична сестра повинна вміти надати
навідкладну допомогу на догоспітальному етапі при гіпертермічному, судомному, алергічному,
токсичному та коматозному синдромах.
Студент повинен знати:
Студент повинен вміти:
1. Причини виникнення гіпертермічного 1. Оцінювати стан пацієнта при судомному,
синдрому у дітей.
гіпертемічному, алергійному синдромах.
2. Види гарячки, стадії гарячки, ступень 2. Надавати невідкладну допомогу під час судомного
гіпертермії, основні клінічні симптоми.
синдрому;

3. Невідкладна допомога на доглспітальному
етапі та у стаціонарі.
4. Причини
виникнення
судомного
синдрому.
5. Невідкладна
допомога
на
до
госпітальному етапі та у стаціонарі при
судомах.
6. Основні клінічн симптоми при алергійних
реакціях негайного типу.
7. Невідкладна допомога при алергічних
реакціях на до госпітальному етапі та у
стаціонарі.
8. Основні клінічні симптоми при гіпер- та
гіпоглікемічних
комах
у
дітей,
невідкладна допомога на догоспітальному
етапі та в стаціонарі.
9. Правила техніки безпеки, охорони праці в
галузі,
протиепідемічного
режиму,
професійної безпеки під час роботи з
кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою.

3. Надавати невідкладну допомогу під час
гіпертемічного синдрому;
4. Надавати невідкладну допомогу під час
алергійного синдрому;
5. Годувати тяжкохворих дітей;
6. Роздавати медикаменти;
7. Виконувати лікарські призначеня;
8. Надавати невідкладну допомогу при
гіперглікемічній комі.
9. Надавати невідкладну допомогу при
гіпоглікемічній комі.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Стадії гарячки, ступені підвищення температури. «Рожева» гіпертермія.
2. Фізичні методи охолодження.
3. Жарознижуючи препарати для ентерального та ректального застосування.
4. Жарознижуючи препарати для парентерального застосування, дозування.
5. «Біла» гіпертермія, невідкладна допомога.
6. Причини виникнення судомного синдрому.
7. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
8. Дозування та метод введення протисудомних препаратів.
9. Причини виникнення алергічних станів негайного типу. Кропив'янка, невідкладна допомога на
догоспітальному етапі.
10. Набряк Квінке, причини, перши симптоми.
11. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
12. Анафілактичний шок, причини виникненння, основні клінічн симптоми.
13. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
2. Заповніть таблицю:
№
п/п

Невідкладні
стани

1.

Фебрильна
температура
Висока
температура
Надвисока гарячка
(«рожева»)
Надвисока гарячка
(«біла»)
Судомний
синдром
Кропив’янка

2.
3.
4.
5.
6.

Основні
симптоми

Препаратии для
надання
допомоги

Доза та метод
введення

7.
8.

Набряк Квінке
Анафілактичний
шок

3. Проведіть диференціальну діагностику гіпо- та гіперглікемічної коми:
Причини, симптоми, невідкладна допомога
Нестача інсуліну
Порушення дієти, фізичне навантаження
Передозування інсуліну
Пацієнт не поїв після введення інсуліну
Шкірні покриви бліді, сухи, рум’янець на щоках
Шкірні покриви бліді, вологи, холодний піт
Стан нервової системи: загальмований
Стан нервової системи: збуджений, дитина сильно
капризує, неадекватно поводиться
Спрага, поліурія
Відчуття голоду
Дихання шумне, рідке, запах ацетону з рота
В крові: гіперглікемія ( вище 11 ммоль/л)
В крові: гіпоглікемія ( нижче 2 ммоль/л)
Невідкладна допомога: в/в 40% розчин глюкози 20-40 мл
Невідкладна допомога: в/в інсулін короткої дії 0,1 ОД /кг
маси тіла на одне введення

Гіперглікемічна
кома

Гіпоглікемічна
кома

2. Формування професійних умінь та навиків.
Користуючись алгоритмом проведіть оцінку стану дитини та визначте дійсні проблеми. Складіть
план надання невідкладної допомоги.
1. Переконатись у безпеці умов надання допомоги для дитини та медпрацівника.
2. Оцініть стан свідомості дитини:
− реагує на огляд позитивно або негативно, роздивляється Вас – свідомість ясна
− реагує на голос , якщо батьки або Ви голосно розмовляєте – оглушення
− реагує тільки на больовий подразник, такий, як стиснення нігтьового ложа – сопор
− дитина не реагує на будь-яку ситуацію – кома
3. Перевірьте наявність самостійного дихання у дитини, орієнтуючись на екскурсію грудної клітки,
дихальних шумів, рух видихаємого повітря. Якщо є дихання – визначте частоту, при наявності задишки
– тип ( експіраторна, інспіраторна).
4. Оцініть наявність кровообвгу –визначте пульс на сонній артерії. При наявності пульсу оцініть
частоту, наповнення. При можливості виміряйте артеріальний тиск.
5. Визначте температуру тіла. Оцініть стан шкірних покривів – бліді, ціанотичні, з мармуровим
малюнком, наявність висипань, гарячі. Холодні, кінцівки холодні чи гарячі.
Задача № 1
Дитина 2 роки. Скарги на високу температуру – 39,50С. Свідомість збережена, дитина добре всупає у
контакт.. Дихання часте 30 за 1 хв, не утруднене, ритм правильний. Пульс частий, 100 за 1 хв,
ритмічний. Шкірні покриви чисті, гарячі, кінцівки теплі.
Оцініть стан хворого, надайте невідкладну допомогу.
Задача № 2
Дитина 5 років. Після укусу бджоли з’явився гавкаючий кашель, захриплість голосу.
Свідомість збережена, дитина добре вступає у контакт. Дихання часте 25 за 1 хв, ритмічне, утруднене
на вдиху. Пульс 100 за 1 хв, ритмічний. Шкірні покриви бліді, вологи, ціаноз носогубного трикутника.

Оцініть стан хворого, надайте невідкладну допомогу.
Задача № 3
Дитина 1 рік. Скарги матери на температуру 39,70С. Свідомість порушена, дитина не вступає у контакт,
погляд спрямований вдалину. Дихання часте, не утруднене, ритмичне, 40 за 1 хв, поверхневе. Частота
серцевих скорочень 110 за 1 хв, ритмічний, слабкого наповнення. Шкірні покриви бліді, гарячі, кінцівки
холодні, мармуровий малюнок шкіри на кінцівках.
Оцініть стан хворого, надайте невідкладну допомогу.
Завдання№4
Користуючись алгоритмом дій проведіть на муляжі під'язикове введення ліків згідно призначенням
лікаря.
Завдання: у дитини 2-х років напад судом. Седуксен при внутрішньом'язовому введенні не купує напад
судом. Тому призначену дозу необхідно ввести під'язиково.
Розрахунок
10+2·п= 10+2·2=14·0,1 мл=1,4(добова доза):2=0,7мл седуксена на одне введення
Під'язикове введення забезпечує термінову доставку препарату в кров в невеликій дозі в умовах
дефіциту часу для проведення венепункції. При цьому використовують правило «трьох двійок»:
відступаємо на 2 см від краю підборіддя, голкою для внутрішньом'язової ін'єкції входять на глибіну 2-х
см в м'язи дна ротової порожнини, у напрямку до маківки. Загальна кількість введених препаратів не
повинна перевищувати 2 мл для дітей до 3-х років – 1 мл). Доза препарату стандартна, без розведення.
Завдання № 5
Користуючись алгоритмом дій проведіть на муляжі ректальне введення ліків згідно призначенню
лікаря.
Завдання: 1 дитини 1 року життя гіпертермія 390С. Парентеральне введення ліків неможливе, проведіть
ректальне введення 50% розчину анальгіну 0,1 мл.
Ректальне введення використовують у випадку, коли вимагається досягнення пікової концентрації
препарату у крові швидше, ніж при внутрішньом'язовому введенні.
Препарати вводять у мікроклізмі попередньо розвівши в 3-5 мл теплої (37-400 С) фізіологічному розчині
з додаванням 0,5-1,0 мл 70% етилового спирту. Можлива доза лікувального засобу 1-10 мл.
Завдання № 6
Розрахуйте необхідну кількість одиниць інсуліну на перше введення при гіперглікемічній комі, якщо
вага дитини 35кг. Визначте метод введення інсуліну. Виконайте маніпуляцію.
3. Контроль професійних умінь та навиків
Задача №1
Ви медична сестра кабінету профілактичних щеплень. Дитині у 1 рік дозволено проведення щеплення
проти кору, краснухи, паротиту. Ви виконали ін’єкцію. Через 5 хв після ін.’єкції дитина зблідла,
вкрилась холодним потом, втратила свідомість. Дихання часте, поверхневе, 40 за 1 хв, пульс частий,
ниткоподібний, 130 за 1 хв. Ваша тактика.
1. Який стан виник у дитини?_____________________________________________________________________________
2. Які препарати і у який дозі необхідно ввести дитині?__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3. Який метод введення ви виберете?___________________________________________________________________
Задача № 2
Вас викликали до дитини 3-х років вночі. Скарги на підвищення температури до 39,50 С. Зі слів матери
при високій температурі у дитини виникають судоми.
Стан дитини важкий, свідомість порушена, вона не реагує на огляд. Шкірні покриви бліді, сухі, гарячі,
кінцівки теплі. Дихання часте, вільне. Частота пульсу прискорена.
1. З якого методу зниження температури ви почнете, враховуючи судомну готовність
дитини?__________________________________________________________________________________________________
2.Які препарати, дозування та метод введення ви виберете?_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3. Який проти судомний препарат ви виберете, якщо судом ще немає, але госпіталізація можлива через
1 годину.
Завдання № 3
До вас на прийом звернулась мати дитини віком 1 рік 6 місяців. Скарги на те, що вчора під час спокою
дитина раптово перестала дихати, зблідла, вкрилась холодним потом. Через 10-20 сек дихання
відновилось. Відновлення дихання супроводжувалось гучним вдихом, який нагадував півнячий крик.
На момент огляду стан дитини задовільний. Дитина активна, добре реагує на огляд. Шкірні покриви
чисті, рожеві. В легенях – перильне дихання, хрипів немає. Тони серця ясні, ритмічні.
При спробі оглянути ротову порожнину у дитини знов виник стан апное. Дитина налякана, шкірні
покриви бліді, вкриті холодним потом.
1. Яке захворювання призвело до цього стану?__________________________________________________________
2. Які рефлекторні дії можуть відновити дихання?_______________________________________________________
3. Якщо дихання не відновилось, які препарати необхідно ввести дитині?________________________________
4. Враховуючи патогенез даного стану, які препарати після відновлення дихання необхідно призначити
дитині?___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 4
Виконайте маніпуляції:
Введіть 12 ОД інсуліну, в 1 мл 40 Од дії за допомогою інсулінового шприца, та при його відсутності – 2
мл шприцем.
Введіть 20 Од інсуліну, в 1 мл 100 ОД дії за допомогою інсулінового шприца, та при його відсутності –
2 мл шприцем.
Введіть 5 ОД інсуліну короткої дії внутрішньовенно при гіперглікемічній комі, в 1 мл- 40 ОО дії.
Заняття № 40
Невідкладна допомога при дихальній недостатності, синдромі недостатності кровообігу,
нирковій недостатності, геморагічному, гіпокальціємічному синдромах на догоспітальному етапі
та в стаціонарі.
Постановка цілей та їх мотивація: майже всі захворювання органів дихання у дітей раннього віку
можуть супроводжуватися дихальною недостатністю. Медична сестра повинна добре знати ознаки
дихальної недостатності та вмти, ще до діагностики захворювання, надати невідкладну допомогу на до
госпітальному етапі.
Знання симптомів прихованої спазмофілії необхідні для попередження таких важких станів як
ларингоспазм та еклампсія. Медична сестра сімейного лікаря повинна вміти надати невідкладну
допомогу при ларингоспазмі та еклампсії.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Студент повинен знати:
Основні причини та ознаки дихальної
недостатності.
Невідкладна допомога при дихальній
недостатності на догоспітальному етапі та в
стаціонарі.
Причини виникнення та основні клінічні
ознаки непритомності та колапсу.
Невідкладна допомога при непритомності
та колапсі на догоспітальному етапі та в
стаціонарі.
Основні причини виникнення кровотеч у
дітей. Невідкладна допомога при кровотечі,
викликаноїю травмою, при гемофілії.
Основні клінічні прояви ларингоспазму та
симптоми прихованої спазмофілії.
Невідкладна допомога при ларингоспазмі

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Студент повинен вміти:
Надавати невідкладну допомогу при ознаках
дихальної недостатності на до госпітальному
етапі
(стенозуючий
ларинготрахеїт,
дифтерійний круп, бронхоспазм, чужерідне тіло
у дихальних шляхах)
Надавати невідкладну допомогу під час
непритомності, колапсу на догоспітальному
етапі.
3.Надавати невідкладну допомогу під час
кровотеч на до госпітальному етапі.
Надання невідкладної допомоги під час
ларингоспазму на до госпітальному етапі.
Годувати тяжкохворих дітей.
Роздавати медикаменти.
Виконувати лікарські призначення
Дотримуватись правил техніки безпеки,

на догоспіцтальному етапі та в стаціонарі.
8. Тактика
медсестри
при
виявленні
симптомів прихованої спазмофілії.

охорони праці в галузі, протиепідемічного
режиму, професійної безпеки під час роботи з
кров’ю та іншими біологічними рідинами,
медичною апаратурою, проведенманіпуляцій.

1. Контроль вихідного рівня знань.
1. Дайте відповіді на слідуючи запитання:
1. Які основні ознаки дихальної недостатності.
2. Причини виникнення нвідповідності між потребами у кисню та його надходженням при
стенозуючому ларинготрахеїті, дифтерійному крупі, бронхоспазмі.
3. Клянячні ознаки потрапляння стороннього тіла у дихальні шляхи.
4. Невідкладна допомога при дихальній недостатності невстановленої етіології.
5. Невідкладна допомога при стенозуючому ларингіті, дифтерійному крупі, бронхоспазмі.
Невідкладна допомога при потраплянні стороннього тіла у дихальні шляхи.
6. Причини виникнення непритомності та колапсу у дітей.
7. Невідкладна допомога при непритомності, колапсу.
8. Причини виникнення гострої та хронічної недостатності, основні клінічні симптоми.
9. Догляд за хворими при гострої та хронічної ниркової недостатності.
10. Кровотечі при геморагічному васкуліті, тромбоцитопенічної пурпурі, гемофілії.
11. Невідкладна допомога при носовій, легеневої, шлунково-кишкової кровотечі різного ґенезу.
Кровотечі з десен при випаданні зубів.
12. Латентна форма спазмофілії, симптоми Маслова, Хвостека. Тактика медсестри при виявленні
симптомів прихованої спазмофілії.
13. Ларингоспазм, невідкладна допомога на до госпітальному етапі та лікування у стаціонарі.
Завдання № 2
Вам представлені елементи долікарської допомоги при стенозуючому ларингіті. Розташуйте їх у
правильній послідовності.
1. Провести гарячі (45-600С) ніжні та ручні ванни з додаванням гірчиці.
2. Надати доступ свіжого повітря
3. Створити у приміщенні парниковий ефект.
4. Заспокоїти матір та дитину.
5. Провести лужні інгаляції з декілька краплями сальбутамолу.
___________________________________________________________________________________________________________

3. Праналізувавши таблицю, визначте послідовність надання невідкладної допомоги при ларингоспазмі
та еклампсії:
№
п/п
1.

Невідкладна допомога
При неефективності - седуксен 0,5% розчин 0,1 мл/кг маси тіла в/м;

2.

Кальцію хлорид 10% - 0,2 мл /кг маси тіла в/в або кальцію глюконат 10% 0,2
мл/кг маси тіла в/в, в/м;

3.

Покласти дитину на рівну, м’яку поверхню, утримуючи тіло для
попередження травмування;

4.

Обов’язкова госпіталізація у дитячю лікарню з послідуючим біохімічним
дослідженням крові ( рівень кальцію в крові);

5.

Магнію сульфат 25% - 0,2 мл /кг маси тіла в/м;

6.

Потім призначають 10% розчин хлориду кальцію по 1 чайній або десертній

ложці або глюконат кальцію по 2-3 г 3 - 4 рази на день. Через 2-3 дні прийому
препаратів кальцію призначають протіворахітічесткое лікування.
7.

Забезпечити прохідність дихальних шляхів ( попередити западання язика,
виведення нижньої щелепи вперед, відсмоктування слизу з верхніх дихальних
шляхів, введення роторозширювача або шпателя, обгорнутого марлею);

8.

Забезпечити доступ свіжого повітря, збризнути холодною водою, подразнити
корінь язика;

9.

Седуксен 0,5% розчин 0,1 мл/кг маси тіла в/м, (реланіум, сібазон);

Ларингоспазм__________________________________________________________________________________________
Еклампсія______________________________________________________________________________________________
2. Формування професійних умінь та навиків.
Завдання № 1
Ви медична сестра сімейного лікаря. У відсутність лікаря до Вас звернулась мати 10-річної дитини.
Дитина ввечері відчула неспокій, свербіння у носі, з’явилось чхання. Через 30 хв з’явилось утруднене
дихання. При огляді: стан дитини середнього ступеня важкості за рахунок дихальної недостатності.
Положення вимушене із фіксацією плечового пояса. Шкірні покриви бліді, ціаноз носо-губного
трикутника. В легенях - багато сухих, свистячих хрипів. Утруднений видих. Дома є кишеньковий
інгалятор «Бекотид». При цьому нападі інгалятор ще не використовували. Складіть план надання
долікарської невідкладної допомоги:
1._________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________________________
Завдання № 2
Використовуючи алгоритм надання невідкладної допомоги при потраплянні стороннього тіла у верхні
дихальні шляхи
1. Немовляти
2. Дитині 2-х років
3. Дитині 12 років
Допомога при потраплянні стороннього тіла у дихальні шляхи
Не можна !!!
 Починати невідкладну допомогу з огляду ротової порожнини, втрачаючи час
 Намагатися усунути сторонне тіло пальцем або пінцетом
Допомога немовлятові:
− покласти немовля на своє передпліччя;
− ввести в рот 2 пальця; при наявності в ротової порожнині бумаги або целофану, вибрати їх
пальцями;
− обережно поплескати по спині, при умові, що тіло дитини розташоване на передпліччі;
− не можна сильно бити по спині кулаком або ребром долоні;
− не можна трясти дитину вниз головою, тримаючи за ніжки.
Допомога дитині раннього віку:
перевернути дитину головою вниз і декілька раз постукати долонею по спині на
рівні лопаток;
якщо дитина важка і тримати його за ніжки неможливо, необхідно:
− перекинути його через спинку крісла або власне стегно;

− декілька раз вдарити долонею між лопатками;
якщо після декількох ударів сторонне тіло не випало, необхідно негайно
приступити до інших способів – приом Геймліха.
Допомога дітям старшего віку – прийом Геймліха.
Завдання № 3
У відділенні знаходиться пацієнт 14 років із діагнозом: хронічна ниркова недостатність, олігурічна
стадія НН ІІ.
Пацієнта турбують свербіж шкіри, здуття живота, періодичні проноси. У порожнині рота – явища
афтозного стоматиту. Складіть план сестринського догляду за пацієнтом.
№
Проблеми
Догляд
п/п
пацієнта
1. Свербіж шкіри внаслідок виділення
через шкіру сечовини
2.

Пошкодження слизової оболонки
рота

3.

Вздуття живота

4.

Виділення малої кількості сечі

3. Контроль професійних умінь та навиків.
Задача № 1
На прийом до лікаря-педіатра була викликана мати з 3-х місячною дитиною для проведення
профілактичного щеплення АКДП. Лікар оглянула дитину, ви провели термометрію. У формі 112/0
лікар записав відомості про огляд та дозвіл на проведення щеплення: АКДП 0,5 мл в/м.
Ви взяли з холодильника ампулу з вакциною АКДП, перевіріли термін придатності, підігріли у руці
ампулу, набрали у шприц 0,5 мл АКДП та ввели внутрішньом’язево у верхньозовнішній квадрант
сідниці зібравши шкіру і м’яз у складку. Дитина заплакала і на висоті вдиху наступило апное. Що з
дитиною, невідкладна допомога.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Задача № 2
Ви шкільна медична сестра.
Хлопчика 8-ми років на уроці фізкультури вдарили м’ячем у лице. Виникла носова кровотеча. Надайте
невідкладну допомогу.
Задача № 3
Ви шкільна медсестра. Ви запланували проведення профілактичних щеплень проти краснухи дівчаткам
у 15 років. Одна з дівчат, ще до проведення щеплення зблідла та втратила свідомість. Надайте
невідкладну допомогу.

