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І.Актуальність теми 

Правила ведення медичної документації є відповідальним обов’язком як лікаря-

педіатра, так і медичної сестри. По-перше, це обумовлено тим, що в документах 

знаходяться дані про стан здоров’я дитини. По-друге, документи мають юридичне 

значення. Таким чином, від правильного і чіткого ведення медичної документації 

залежить правильна інтерпретація даних медичного обстеження, обґрунтування і 

правильна постановка діагнозу, призначення ефективного лікування. Майбутнім 

лікарям слід відповідально відноситися до змісту і правил ведення медичної 

документації. 

2. Конкретні цілі 

Знати:    

-особливості надання медичної допомоги в педіатрії; 

-перелік медичної документації дитячої поліклініки та педіатричного стаціонару; 

-правила прийому та реєстрації хворих; 

-схему (основні розділи) медичної документації; 

-значимість інформації, яка міститься в медичних документах; 

-правила заповнення медичної документації дитячої поліклініки та 

педіатричного стаціонару; 

-правила ведення історії хвороби та історії розвитку дитини. 

Вміти: 

-діставати інформацію про дитину з медичної документації дитячої поліклініки 

(історії розвитку здорової дитини, карти профілактичних щеплень, журналу виклику 

лікаря додому, журналу диспансерних груп, журналу відвідувань кабінету здорової 

дитини) та педіатричного стаціонару (медичної карти стаціонарного хворого, 

журналу прийому хворих, статистичної карти) і вносити  інформацію про дитину в 

відповідну медичну документацію. 

3. Базові знання, вміння, навички, небхідні для вивчення теми 

(міждисциплінарна інтеграція) 

 

 

Назви попередніх 

дисциплін 

Отримані навички 

Латинська мова Володіти медичною термінологію, вміти 

трактувати латинську медичну термінологію 

Історія Порівняти соціальний розвиток країни в різні 

епохи та організацію надання медичної допомоги 

дитячому населенню 

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття 

 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен 

засвоїти студент при підготовці зо заняття: 

Термін Визначення 

Перелік основної медичної документації 

дитячої поліклініки 

Перелік основної медичної 

документації дитячої поліклініки: 



 історія розвитку здорової 

дитини, 

 карта профілактичних 

щеплень, 

 журнал виклику лікаря 

додому, 

 журнал диспансерних груп, 

 журнал відвідувань кабінету 

здорової дитини 

Перелік основної медичної документації Перелік основної медичної 

документації педіатричного 

стаціонару: 

медична карта стаціонарного 

хворого, 

журнал прийому хворих, 

статистична карта). 

Правила прийому хворих до стаціонару Прийом хворого в 

педіатричний стаціонар 

вздійснюється в такій 

послідовності: 

- реєстрація хворого, 

- огляд лікарем, 

- у випадках необхідності 

наданя невідкладної допомоги, 

- санітарна обробка, 

- транспортування хворого до 

відділення. 

 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття 

1. Назвіть перелік медичної документації дитячого стаціонару. 

2. Назвіть перелік медичної документації дитячого поліклініки. 

3. Назвіть порядок прийому хворого до дитячого стаціонару. 

4. Назвіть розділи історії розвитку дитини. 

5. Назвіть розділи медичної картки стаціонарного хворого. 

6. Вкажіть, які дані вносяться в журнал прийому хворих? 

7. Вкажіть, які дані вносяться до медичної картки стаціонарного хворго? 

8. Вкажіть, які дані вносяться в історію розвитку дитини? 

 

 

 

Орієнтовна карта для самостійної роботи над учбовою літературою при 

підготовці до практичного заняття 

Основні завдання Вказівки 

1.Вивчити правила ведення Скласти перелік медичної 



медичної документації стаціонару документації стаціонару 

2.Вивчити правила ведення 

документації медичної сестри 

Скласти перелік документації 

медичної сестри 

3. Вивчити правила прийому 

дітей до стаціонару 

Скласти послідовність дій медичного 

персоналу при прийомі дитини до 

стаціонару 

3.Вивчити правила ведення 

медичної документації лікаря-педіатра  

поліклініки 

Скласти схему медичної карти 

стаціонарного хворого. 

4.3.Практична робота (завдання), яка виконується на занятті: 

Орієнтовна карта для формування практичних навичок 

Завдання Вказівки 

1.Ознайомитись з 

медичною документацією 

дитячої поліклініки та 

педіатричного стаціонару 

1.Проаналізуйте інформацію, яка фіксується 

в документації поліклініки (історії розвитку 

дитини, карти профілактичних щеплень, журналу 

виклику лікаря додому, журналу диспансерних 

груп, журналу відвідувань кабінету здорової 

дитини) та педіатричного стаціонару (медичної 

карти стаціонарного хворого, журналу прийому 

хворих, статистичної карти) 

 

2.Ознайомитись з 

медичною картою 

стаціонарного хворого 

1.Складіть схему медичної карти 

стаціонарного хворого, яка буде використана на 

занятті 

2.Визначте наявність необхідних розділів 

медичної карти стаціонарного хворого та 

проаналізуйте інформацію, яка в них є. 

Проаналізуйте всі графи листка призначень і 

його відповідний запис в сестринському журналі 

3.Ознайомтесь зі схемою 

історії розвитку дитини 

1.Визначте наявність необхідних розділів та 

проаналізуйте інформацію, яка в них є: 

-листка уточнених діагнозів 

-листка обліку БЦЖ 

-карти профілактичних щеплень (форма 

063/о) 

-листка антенатального патронажу 

-листка постнатального патронажу 

-листка амбулаторного прийому 

-епікрізів для дітей декретованого віку 

(зверніть увагу, в які декретовані терміни 

оформляються епікризи) 

-листка лабораторних та інструментальних 

обстежень 

-листка антропометричних даних 

 



 

Зміст теми: 

Однією з основних галузей охорони здоров'я населення України є охорона 

материнства і дитинства. Лікувально-профілактична допомога дітям становить 

систему, котра забезпечує організацію медичного спостереження за здоровими 

дітьми та підлітками і надання їм, якщо необхідно, кваліфікованої медичної 

допомоги. Загальними принципами організації цієї допомоги  є доступність і 

безкоштовність основних її видів, синтез лікувальної та профілактичної роботи, 

дільничний принцип медичної допомоги (або надання її сімейним лікарем чи 

лікарем загального профілю), застосування диспансерного методу, послідовність 

амбулаторної та стаціонарної допомоги, етапність спеціалізованого медичного 

забезпечення.    

Медична документація педіатричного стаціонару: 

1.Журнал прийому хворих (стаціонарний журнал, журнал реєстрації 

хворих), у якому реєструються дані про госпіталізацію хворих і їх виписку, має такі 

вертикальні колонки: 

– номер по порядку 

– номер історії хвороби 

– дата госпіталізації 

– прізвище, ім’я, по-батькові 

– вік 

– адреса 

– ким направлений 

– діагноз при госпіталізації 

– заключний діагноз (при виписці) 

– дата виписки 

– куди виписаний – додому, переведений в інше відділення, 

смертельний випадок 

– л/д – кількість ліжко-днів, тобто, скільки днів хворий знаходився в 

стаціонарі  (перший і останній день рахуються як 1 день). 

2. Медична карта стаціонарного хворого (історія хвороби ), форма № 003/о– 

це офіційний документ, у якому відображаються всі дані про стан здоров’я, 

об’єктивного, лабораторного та інших методів обстеження людини, що знаходиться 

на лікуванні в стаціонарі. Історія хвороби заповнюється лікуючим лікарем. 

Юридичну відповідальність за зміст історії хвороби несе лікуючий лікар. 

Загальні правила ведення і збереження історії хвороби: 

– дотримання форми і порядку написання різних розділів документу 

– запис про стан здоров’я хворого повинен бути щоденним 

– не допускається скорочення слів, перекреслення, виправлення, 

заклеювання, стирання тексту 

– після виписки дитини з лікарні історія хвороби здається в архів, де 

зберігається 25 років. 

Схема історії хвороби (або медичної карти стаціонарного хворого) . 

На титульному листі відмічаються: 

– дата госпіталізації 



– дата виписки (або смерті) 

– назва відділення 

– номер палати 

– проведено ліжко-днів 

– перевод в інше відділення 

– група крові, резус-належність 

– результат RW 

– підвищена чутливість або непереносимість препарату 

– ПІБ 

– стать 

– вік 

– постійне місце проживання 

– місце роботи, спеціальність або посада батьків 

– ким направлений хворий 

– госпіталізація екстрена чи планова 

– діагноз лікувального закладу, який направив хворого 

– діагноз при госпіталізації 

– діагноз клінічний (з указанням дати встановлення діагнозу та прізвище 

лікаря, який встановив діагноз) 

– діагноз заключний (основний, ускладнення основного, супутній) 

– підписи лікуючого лікаря та зав. відділенням 

Далі в історії має бути: 

– листок лікарських призначень 

– запис лікаря приймального відділення (скарги, анамнез життя, 

об’єктивний стан хворого) 

– запис зав. відділенням 

– температурний лист 

– щоденники 

– лист лабораторного та інструментального обстежень 

– листок огляду та консультацій спеціалістами 

– епікриз 

– виписка із протоколу патологоанатомічного обстеження 

3. Статистична карта заповнюється лікарем після виписки дитини зі 

стаціонару, складається з  наступних розділів: 

– ПІБ 

– стать 

– вік 

– постійне місце проживання 

– -дата госпіталізації 

– дата виписки (або смерті) 

– назва відділення 

– проведено ліжко-днів 

– ким направлений хворий 

– госпіталізація екстрена чи планова 

– діагноз лікувального закладу, який направив хворого 



– діагноз при госпіталізації 

– діагноз клінічний 

– діагноз заключний (основний, ускладнення основного, супутній) 

– підпис лікуючого лікаря 

Інша документація педіатричного стаціонару (відділення) : 

1. Журнал  руху хворих. В журналі фіксується: 

всього хворих (в тому числі до 1 року, до 3 років), 

хворі важкого стану, 

скільки дітей поступило, 

скільки виписано. 

3. Журнал  здачі чергувань 

4. Сестринський зошит (сестринський журнал-лист)– це документ для 

своєчасного виконання всіх медичних процедур спеціально для медсестер, ними ж 

заповнений. 

У зошит чергова медсестра щодня, іноді 2 рази на день, робить таку виписку з 

листа призначень (із указанням прізвища дитини): 

внутрішньом’язові ін’єкції (може бути список по групах лікарських препаратів, 

за часом введення, по палатах, тощо) 

список необхідних аналізів 

призначення на обстеження і відповідна підготовка до процедури 

перелік консультацій, тощо. 

5. Журнал огляду на педікульоз. 

6. 

7. Журнал екстрених повідомлень записуються випадки екстреного характеру, 

що потребують термінового з’ясування причини виникнення та запобігання 

поширення патології (інфекційне захворювання, отруєння, небезпечна реакція на 

щеплення, лікарські препарати). Інформація про ці випадки терміново направляється 

в СЕС (санітарно-епідеміологічну станцію). 

Прийом хворого в педіатричний стаціонар вздійснюється в такій 

послідовності: 

реєстрація хворого, 

огляд лікарем, 

у випадках необхідності наданя невідкладної допомоги, 

санітарна обробка, 

транспортування хворого до відділення. 

Медична документація дитячої поліклініки: 

1. Історії розвитку дитини (форма 112/о) включає: 

листок уточнених діагнозів 

відомості про дитину та її батьків 

листок обліку БЦЖ 

карта профілактичних щеплень 

листок антенатального патронажу 

листок постнатального патронажу 

епікризи для дітей декретованого віку 

листки амбулаторного прийому 



листок лабораторних та інструментальних обстежень 

листок антропометричних даних 

Термін зберігання історії розвитку 25 років. 

2.Карта профілактичних щеплень (форма 063/о) в яку вноситься інформація з 

історії розвитку здорової дитини про дату і вид щепленнь, проведених дитині. 

3. Журнал виклику лікаря додому. 

4. Журнал диспансерних груп 

5. Журнал відвідувань кабінету здорової дитини. 

Матеріали для самоконтролю: 

Тестові завдання  для контролю вихідного рівня знань 

1. Лікар-педіатр при прийомі хворого до стаціонару зобов’язаний: 

А. Провести антропометрію. 

В. Взяти мазки з ротоглотки 

С. Обстежити хворого, визначити діагноз, заповнити медичну карту 

стаціонарного хворого. 

D. Обстежити хворого, визначити діагноз, заповнити історію розвитку дитини. 

Е. Заповнити журнал прийому хворих. 

2. Прийом хворого до стаціонару проводиться по стандартному плану в такій 

послідовності: 

А. Реєстрація,огляд лікаря, санітарна обробка, транспортування у відділення.  

В. Огляд лікаря, реєстрація, санітарна обробка, транспортування у відділення.  

С. Санітарна обробка, реєстрація,огляд лікаря, транспортування у відділення. 

D. Реєстрація, огляд лікаря, транспортування у відділення. 

Е. Огляд лікаря, реєстрація, транспортування у відділення. 

3.Епікризи для дітей декретованого віку мають бути в: 

А. Стаціонарному журналі. 

В. Медичній картці стаціонарного хворого. 

С. Історії розвитку дитини 

D. Журналі відвідування кабінету здорової дитини. 

Е. Сестринському журналі. 

4.Який термін зберігаються медичні карти стаціонарних хворих? 

А. 15 років 

В. 20 років 

С. 25 років 

D. 30 років 

Е. 35 років 

5. Хто заповнює статистичну карту стаціонарного хворого? 

А. Медична сестра прийомного покою. 

В. Медична сестра відділення. 

С. Завідуючий відділенням. 

D. Лікар. 

Е. Лікар-статистик. 

Коди правильних відповідей: 

С, А, С, С, D 

Задачі для самоконтролю: 



Задача № 1 

Здорова дитина 3 місяців відвідала дитячу поліклініку. Дитина була оглянута 

дільничним педіатром, відвідала кабінет здорової дитини, їй були проведені 

профілактичні щеплення. 

1. Яку документацію заповнив дільничний лікар? 

 2. Який розділ оформив лікар, підсумовуючи фізичний і нерво-психічний 

розвиток дитини? 

 3. В який документ дільничною медичною сестрою була внесена інформація 

про проведені профілактичні щеплення? 

 4. Яка документація була заповнена в кабінеті здорової дитини? 

 5. В який документ вноситься інформація про хворих дітей, що потребують 

огляду дільничного педіатра вдома? 

Задача №2 

        Дитина 5 років поступила до дитячої лікарні 3.01.2006 р. по направленню 

дільничного педіатра  з діагнозом-гостра пневмонія. Було проведено комплексне 

лікування. В задовільному стані була виписана додому 21.01.2006 р. 

 1. Яку документацію заповнить лікар на прийомному покою? 

2.Яку документацію заповнить медична сестра на прийомному покою? 

.  3. Який документ щоденно вів лікар? 

 4. Який документ буде заповнений лікарем після виписки хворого зі 

стаціонару? 

Еталони відповідей на ситуаційні задачі: 

Задача № 1 

1. Історію розвитку  дитини. 

2. Епікриз в 3 місяці. 

3. В карту профілактичних щеплень. 

4. В журнал відвідування кабінету здорової дитини 

5.В журнал виклику лікаря додому 

 Задача №2 

1. Медичну карту стаціонарного хворого. 

2. Журнал прийому хворих. 

3. Медичну карту стаціонарного хворого. 

4. Статистична карта 

Основна література: 

 Уход за больными / Ю.П. Гниденко, О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой и др. ; под 

ред. О.Н. Ковалевой. – К. : ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.   

 Пасечко Н.В. Основы сестринского дела / Н.В. Пасечко. – Тернополь : 

Укрмедкнига, 2013. – 544 с.  

 Практикум по пропедевтической педиатрии с уходом за детьми / под ред. В.Г. 

Майданника, Е.Д. Дукы. – К. : Знание Украины, 2002. – 356 с.   

 Приказ МОЗ Украины «Об утверждении Клинического протокола 

медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" № 149 от 

20.03.2008 г.  



 Методические указания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

по дисципдлине «Сестринская практика» /Клименко В.А., Кандыба В.П., 

Плахотная О.Н. – Редакционно-издательский отдел ХНМУ, 2014. 15с. 

 Уход за больным ребенком //Учебно-методическое пособие для студентов 

педиатрического факультета Н.С. Парамонова, М.П. Волкова, Н.И. Янковская.- 

Гродно:Гр.ГМУ, 2010. 196 с. 

 

Додаткова лытература: 

 

2. А.В. Токар, В.І. Джемайло та ін. /Довідник для медичних сестер - Київ 2002 

3.  С.П. Винникова, И.Н. Дыгало и др. / Практические навыки и умения медсестри 

педиатрического профиля - Ростов-на-дону «Феникс» 2002. 

4. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. / Общий уход за детьми. - «Медицина» 

Москва - 1998 

Основна література: 

 Уход за больными / Ю.П. Гниденко, О.Н. Ковалева, В.Н. Лесовой и др. ; под 

ред. О.Н. Ковалевой. – К. : ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.   

 Пасечко Н.В. Основы сестринского дела / Н.В. Пасечко. – Тернополь : 

Укрмедкнига, 2013. – 544 с.  

 Практикум по пропедевтической педиатрии с уходом за детьми / под ред. В.Г. 

Майданника, Е.Д. Дукы. – К. : Знание Украины, 2002. – 356 с.   

 Приказ МОЗ Украины «Об утверждении Клинического протокола 

медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет" № 149 от 

20.03.2008 г.  

 Методические указания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

по дисципдлине «Сестринская практика» /Клименко В.А., Кандыба В.П., 

Плахотная О.Н. – Редакционно-издательский отдел ХНМУ, 2014. 15с. 

 Уход за больным ребенком //Учебно-методическое пособие для студентов 

педиатрического факультета Н.С. Парамонова, М.П. Волкова, Н.И. Янковская.- 

Гродно:Гр.ГМУ, 2010. 196 с. 

 

Додаткова література: 

 

1. А.В. Токар, В.І. Джемайло та ін. /Довідник для медичних сестер - Київ 2002 

2.  С.П. Винникова, И.Н. Дыгало и др. / Практические навыки и умения медсестри 

педиатрического профиля - Ростов-на-дону «Феникс» 2002. 

3. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. / Общий уход за детьми. - «Медицина» 

Москва - 1998
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1. Актуальність теми: 
 

Ознайомлення з професійними обов'язками медичного персоналу в педіатричній 

практиці, дотримання фахової субординації, знання медичної документації та правила 

її ведення виховує у студента дисциплінарну відповідальність, моральність та 

професійні якості медика. 

Оволодіння професійними навичками медичного персоналу  є відповідальним 

обов'язком як лікаря-педіатра, так і медичної сестри. По-перше, це обумовлено тим, що 

кожен лікар має вміти виконувати любу медичну маніпуляцію, щоб в разі надзвичайної 

ситуації надати невідкладну допомогу хворому По-друге, всі медичні маніпуляції 

мають юридичне значення. Майбутнім лікарям слід відповідально відноситись до 

виконання любих лікувально-діагностичних маніпуляцій і правил ведення медичної 

документації. 
 

 

2. Конкретні цілі 
 

 Знати: (а=ІІ) 
▪ Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, 

процедурного кабінетів педіатричного стаціонару. 

▪ Удосконалити уміння з догляду за хворими дітьми. 

 

Вміти (а=ІІІ) 

Виконати підшкірну, внутрішньом’язову, внутрішньовенну ін’єкцію, зібрати 

систему для внутрішньовенного струменевого введення ліків, розвести антибіотик, 

розрахувати дозу ліків,  

• Поставити клізму та газовідвідну трубку, гірчичники, та компреси, 

продемонструвати техніку промивання шлунку, техніку користування грілкою та 

міхуром з льодом, техніку користування інгаляторами, вміти дати дитині зволожений 

кисень, взяти біологічний матеріал для дослідження, вміти провести ін’єкції,  
 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчання теми 

(міждисциплінарна інтеграція) 

Назви попередніх дику користування 

грісциплін 

Отримані навички 

Латинська мова Володіти медичною термінологію, 

вміти трактувати латинську медичну 

термінологію 

Нормальна анатомія та фізіологія Знати анатомо-фізіологічні 

особливості дитячого організму 

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки да заняття. 
 

 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 



студент при підготовці до заняття 

Термін Визначення 

Клізми • Види клізм: 

• Очисна, сифонна, лікувальна, 

гіпертонічна 

Компрес • Види компресів:  холодний, 

зігрівальний, гарячий, волого-

висихаючий. 

Інгалятори • Види інгаляторів: тепло вологий, 

компресійний, ультразвуковий, 

портативний 

 

Аналіз сечі 

 

 

 

 

Парентеральний шлях введення ліків 

• Аналіз сечі загальний, за 

Нечипоренко, за Зимницьким, бак 

посів сечі 

 

Види ін’єкцій 

 

5.  Практична робота (завдання), яка виконується на занятті: 

 

1. Робота в приймальному відділенні дитячої лікарні, маніпуляційному та 

процедурному кабінеті. 

 

 

 Зміст теми 

  

 Існують декілька способів введення лікарських речовин: зовнішній - 

через шкіряний покрив, слизові оболонки, дихальні шляхи; внутрішній - 

ентеральний (через рот, пряму кишку, під язик) та парентеральний (шляхом 

ін’єкцій). 

  

 Ентеральний шлях введення лікарськіх речовин 

  

  

 Введення ліків через рот( ентеральний спосіб введення) є найбільш 

простим, зручним і поширеним. Ліки легко дозуються, спосіб нетравматичний, 

не потрібно дотримуватися стерильності, дія препарату починається в 

середньому через 20-30 хвилин. Недоліком вважається не достатньо швидкий 

початок дії, не точне дозування внаслідок взаємодії з прийнятою їжею, 

неповним всмоктуванням ліків у травному каналі, частковим руйнуванням їх 

травними ферментами та інактивацією в печінці. 

 Всередину приймають тверді(таблетки, порошки, капсули, пілюлі, 



гранули, драже) і рідкі(сиропи, суспензії, відвари, краплі,настоянки, мікстури) 

лікарські форми. Для роздачі необхідних ліків дітям використовують спеціальні 

таці, що розподілені вертикальними перетинками на окремі чарунки, позначені 

для кожної дитини( прізвище, ім’я, № палати). Ліки у такі чарунки розкладають 

заздалегідь, на один прийом, для кожної дитини, відповідно з призначенням 

лікаря.  

  

 Перед роздачею ліків медсестра відбирає необхідні їй медикаменти за 

листом призначень, ретельно читає назву ліків, термін придатності, та розкладає 

їх в тій послідовності, в якій вони будуть видаватись хворим дітям. Особливу 

увагу звертають на додержання правильних доз. Медична сестра особисто 

видає ліки і слідкує, щоб дитина їх випила. Не треба давати ліки дітям в руки і 

дозволяти приймати їх при відсутності дорослих. Медична сестра повинна 

знати, як приймати ліки: скільки разів на день, перед їдою, після їди чи під час 

їди, в яких дозах тощо.  

 Зокрема, проносні і глистогінні препарати приймають натще або за 1-3 

год до їди. Ліки, які посилюють апетит, приймають до їди. Під час їди або 

відразу ж після їди приймають засоби, що сприяють травленню. Деякі ліки 

(препарати йоду, брому, та ін.) викликають подразнення слизової оболонки 

шлунка, тому їх приймають після їди. Ліки, які не подразнюють слизову 

оболонку шлунка і кишок, можна приймати в будь-який час. Після прийому 

ліків, що містять кислоти або препарати заліза, треба прополоскати рот 

перевареною водою, щоб не псувалися зуби. Снодійні ліки приймають за 0,5 - 1 

годину до сну. 

 Діти старше 4-5 років приймають ліки, як і дорослі. 

 Краплі відміряють а)піпеткою, окремою для кожного препарата, 

б)користуються спеціальною пляшечкою-крапельницею, або в)капають 

безпосередньо з пляшечки в мензурку чи склянку. Набравши потрібну кількість 

крапель, доливають трохи перевареної води і дають випити дитині. Мікстуру 

дозують ложками, залежно від віку: чайними, десертними, столовими. Якщо у 

мікстурі є нерозчинний осад, її перед вживанням збовтують. Чайна ложка 

відповідає 5мл ліків, десертна - 10мл і столова - 15мл. Краще для дозування 

мікстур користуватися спеціальними градуйованими мензурками, на яких 

нанесені поділки — 5-10-15-20-25мл. 

 Порошки старшим дітям висипають на язик, ближче до кореня, де менше 

смакових рецепторів, дають запити невеликою кількістю води. Якщо порошки 

дуже неприємні на смак, до них можна додати трохи цукрової пудри. 

 Таблетки, облатки і пілюлі кладуть на язик і проковтують разом з 

водою, а потім запивають дрібними і частими ковтками: так ліки легше й 

швидше просуваються по стравоходу і потрапляють у шлунок.  

 Для послаблення смаку касторової олії її приймають з кавою. Доза для 

дорослих 25-30г. Олію спочатку підігрівають, зануривши пляшку в каструлю з 

гарячою водою( у водяній бані), потім беруть 1/3-1/2 -склянки кави, додають дві 

ложки підігрітої олії, старанно розмішують і випивають, запиваючи кавою, чаєм 

або мінеральною водою. Дітям касторову олію призначають у желатинових 



капсулах по 1-2г олії в кожній. 

  

 Діти до 3-4 іноді до5 років не можуть ковтати тверді форми 

ліків(таблетки, облатки, чи пілюлі), а порошки можуть аспірувати, тому ці 

форми медикаментів не дають дітям безпосередньо. Краще застосовувати готові 

сиропи, суспензії, розчини ліків, спеціально виготовлені для дітей. Якщо таких 

форм немає, або дитина має алергію на допоміжні речовини (барвники, 

ароматизатори, стабілізатори, смакові добавки, консерванти)- вживають 

спеціально підготовлені сестрою«дорослі ліки». 

 Порошки насипають у ложку, розводять невеликою кількістю солодкої 

води (сиропу), а краще - чистої перевареної води і дають дитині. Бажано тут же 

дати кілька ковтків чистої води з чашечки або пляшки з соскою.  

 Таблетки, пілюлі у потрібній дозі спочатку подрібнюють і 

розтирають,(найпростіше: а)ложкою в ложці, або б)ложкою,розтирають 

таблетку, загорнуту у вощений папір), отриманий порошок приймають, з 

ложки, із додаванням води, і запивають, як зазначено вище. 

 Капсули розкривають, порошок, що міститься в капсулі у призначеній 

дозі з додаванням води дають дитині з ложечки. 

 Дітям грудного віку необхідну дозу рідких медикаментів краще давати не 

зразу, а частинами. Дитині першого року життя медсестра злегка натискує 

двома пальцями на щоки, відкриваючи рота, і обережно з ложечки вливає ліки. 

Зразу ж треба дати кілька ковтків чистої перевареної води з чашечки або соски, 

щоб запити медикаменти.  

  

 Для того, щоб розрахувати, яка частина таблетки(капсули) містить 

потрібну кількість ліків, треба разову дозу, призначену лікарем, поділити на 

дозу препарату в даній формі( одиниці виміру повинні бути однаковими) і 

отримане число записати у вигляді простого дробу.  

 Наприклад: 1) призначено кальцію глюконату 0,25г. На посту є таблетки 

по 0,5г Дитина повинна отримати - 0,25/0,5=0,5=1/2 (половину) таблетки. 

 2) призначено фталазол 0,75г, стандартні таблетки-0,5г. Потрібну дозу 

містять: 0,75/0,5=1,5=1і1/2 (півтори)таблетки. 

  

 Лікувальні препарати, що добре всмоктуються слизовою оболонкою 

порожнини рота, вживають під язик (сублінгвально). Для цього кілька крапель 

розчину наносять на шматочок цукру, який хворий кладе під язик і не ковтає. 

Найчастіше сублінгвально застосовують серцеві препарати (2-3 краплі 1% 

розчину нітрогліцерину, 5-6 крапель розчину валідолу). Багате кровопостачання 

слизової оболонки рота забезпечує швидке (через 1-2хв) і повне всмоктування 

ліків у кров, обминаючи печінку й уникаючи руйнівної дії травних ферментів. 

Деякі препарати випускають у вигляді спеціальних сублінгвальних таблеток, 

про що зазначено в інструкції. 

  

 Окремі лікувальні препарати вводять через пряму кишку (ректально). 

Всмоктуючись у кров через гемороїдальні вени (обминаючи печінку), вони 



діють на весь організм. Проте лікувальні препарати білкової, жирової і 

полісахаридної природи через відсутність ферментів у прямій кишці не можуть 

пройти через її стінку і діють тільки місцево. 

 У пряму кишку вводять свічки та лікувальні клізми. Перед ректальним 

введенням ліків необхідно поставити очисну клізму.  

 Свічки мають форму циліндра з конусоподібним кінцем. Аптека випускає 

свічки загорнутими у вощений папір або фольгу. Для введення свічки у пряму 

кишку, дитину укладають на лівий бік з напівзігнутими ногами і злегка 

фіксують у такому положенні. Конусовидний кінець свічки звільняють від 

паперу і двома пальцями легкими обертовими рухами вставляють у задній 

прохід, потім свічку швидко витискають з обгортки і вже одним пальцем 

обережно проштовхують за зовнішній сфінктер. Сідниці дитини злегка 

стискають і утримують 1-2 хвилини. Після введення свічки бажано, щоб дитина 

полежала 20-30 хвилин.  

 Іноді ліки вводять безпосередньо у шлунок чи дванадцятипалу кишку за 

допомогою зонда. 

  

 Зовнішнє застосування лікарських речовин. 

  

 Введення лікарських засобів через шкіру і слизові оболонки. 

 Існують різноманітні методи: втирання, змащування, мазеві пов’язки, 

вологопідсихаючі пов’язки, введення медикаментів  в ніс, вухо, 

коньюнктивальний мішок. 

 Втирання лекарських засобів забезпечує проникнення їх глибоко в 

тканини; проводиться, зазвичай, у здорову чисту шкіру, але при лікуванні 

захворювань шкіри спеціальні медикаменти  втирають в ділянки ураження 

(короста, грибкові захворювання). Для цього ділянка шкіри і руки медичної 

сестри повинні бути помиті милом та просушені. Необхідну кількість 

медикаменту(мазь, гель, емульсія)наносять на шкіру, рівномірно розподіляючи 

по поверхні, і круговими чи повздовжніми рухами пальців,або долоні  втирають 

до відчуття «сухої шкіри».  

 Змащування - нанесення на уражені ділянки шкіри пасти, гелю, емульсії, 

мазі, або бовтушки. Мазь (гель або пасту) рівномірним шаром наносять на 

шкіру шпателем чи марлевим тампоном. При змащуванні шкіри волосистої 

частини голови, видалення(гоління) волосся проводять при наявності медичних 

показань, за поінформованої згоди батьків.  

 Бовтушку перед використанням необхідно збовтати, щоб не було осаду. 

Цю лікарську форму наносять на уражені ділянки шкіри, зазвичай, ватно-

марлевим тампоном.  

 Мазеві пов’язки накладають для подовження дії лікувального засобу. 

Нанесення лікарських речовин треба робити на чисту шкіру чистим 

інструментом, ретельно вимитими руками. Стерильним шпателем наносять 

мазь на стерильну серветку і щільно прикладають до ушкодженої ділянки 

шкіри. Поверх серветки кладуть вощений папір, невеликий шар вати та 

прибинтовують.  



 Для розтирання шкіри використовують невелику кількість теплої 

лікарської речовини, котру наливають на долоню і втирають у шкіру доти, поки 

долоня не стане сухою, а шкіра почервоніє. Протипоказано робити втирання 

дітям з враженнями шкіри (піодермія, екзема, дерматити). 

 Волого-підсихаючі пов’язки, застосовують у дітей при гострих запальних 

захворюваннях шкіри з мокнуттям (найчастіше-це екзема). Стерильні марлеві 

серветки згортають у 8-10 шарів, змочують у призначеному розчині ліків, злегка 

віджимають, накладають на уражену частину шкіри для заповільнення 

висихання покривають компрессним (вощеним)папером і фіксують бинтом. 

Необхідно стежити, щоб пов’язка повністю не висихала і вчасно заміняти на 

свіжу. Якщо ж висихання сталось, то пов’язку треба добре зволожити тим же 

лікувальним препаратом, і зачекати, поки вона не відійде вільно, не посилюючи 

пошкодження шкіри. 

  

 Електрофорез. Метод передбачає  введення лекарських засобів за 

допомогою постійного електричного струму малої сили, для цього 

використовують спеціальні апарати для гальванізації.  Методику 

медикаментозного електрофорезу визначає лікар (локалізація електродів, 

найменування і концентрація лікарського засобу, тривалість і кількість 

процедур). Проводить процедуру медична сестра: змочує прокладки 

призначеним розчином, накладаєт електроди, стежить за належною полярністю 

електродів, силою струму, контролює поведінку дитини під час процедури. 

Тривалість процедури 10—20хвилин в залежності від віку дитини і призначення 

лікаря.  

 По  закінченні сеансу електрофорезу на місці розміщення електродів 

повинно  залишитись рівномірне, суцільне, помірно-яскраве почервоніння 

шкіри.  

 Дитині після процедури бажано відпочити хвилин 30. 

 Не проводять електрофорез при ураженнях шкіри – піодермія, дерматити, 

раньові поверхні, при високій температурі тіла. 

  

 Інгаляція - метод введення розпорошених у повітрі лікарських речовин 

через дихальні шляхи. Вдихати можна дрібно розпорошені рідкі або тверді 

медикаменти (аерозолі), а також газоподібні або їх суміші(найчастіше- кисень, 

тепла водяна пара, вуглекислота, закис азоту та інші). Для утворення аерозолів 

застосовують спеціальні апарати - інгалятори. Інгаляції насамперед викликають 

місцеву дію на слизові дихальних шляхів, ефект значно залежить від ступеня 

дисперсності аерозолю.  Для проведення процедури маленьку дитину беруть на 

руки, більш доросла сама сидить на стільці. Аерозоль підводять до дитини за 

допомогою маски. Більш дорослі можуть користуватись і мундштуком. Маски і 

мундштуки після інгаляції миють і стерилізують.  

 Під час інгаляції бажано, щоб хвора дитина дихала спокійно та глибоко.  

 Якщо ж дитина кричить, і заспокоїти її неможливо, - це не завадить 

проведенню процедури, бо під час крику дитина робить глибший вдих. 

Тривалість інгаляції дозує лікар, зазвичай – це 5-10хв. 



  

 В ніс лікарські речовини вводять краплями. Перед введенням крапель ніс 

дитини очищають від слизу та кірок. Маленьку дитину вкладають 

горизонтально, помічник її притримує, доросліших дітей просять відхилити 

голову назад. В піпетку набирають лікарський розчин, кінчик носа злегка 

відтискають вгору, не торкаючись піпеткою до стінок носа, вводять 2-3 краплі 

ліків в одну ніздрю і зразу повертають голову дитини в бік цієї половини носа. 

Через 1-2 хвилини таку ж кількість розчину вводять в другу половину носа. 

 Часто виникає потреба вводити ліки в кон’юнктивальний мішок, особливо 

новонародженим та дітям раннього віку. При цьому необхідно дотримуватись 

правил асептики. Піпетка перед вживанням повинна бути чистою, перевареною. 

При набиранні лікарського розчину в піпетку треба звертати увагу на те, щоб 

розчин не попадав в еластичний балончик. Закрапують ліки в очі за допомогою 

помічника, котрий утримує дитину в лежачому стані, фіксуючи при цьому її 

голову, ноги та руки. Лівою рукою медична сестра відтягує нижню повіку вниз, 

а правою впускає в кон’юнктивальний мішок, ближче до носа 1-2 краплі 

розчину.  

 При запальних захворюваннях, кон’юнктиву очного яблука змащують 

лікувальними гелями або мазями, виготовленими спеціально і позначеними , як 

«очні». Нижню повіку відтягують донизу і спеціальною стерильною 

лопаточкою, найчастіше скляною, наносять на слизову нижнього повіка 

невелику кількість призначеного препарату. Повіко відпускають, око треба 

заплющити. Завдяки рухам очних яблук мазь рівномірно розходиться по 

слизовій оболонці. 

 Введення вушних крапель. Попередньо слуховий прохід очищають від 

сірки, кірок, виділень ватними турундами. Краплі підігрівають до температури 

тіла. Дитину кладуть на бік, лівою рукою відтягують вушну раковину назад і 

вгору, а правою рукою з піпетки обережно закапують ліки в слуховий прохід 

так, щоб краплі потрапляли на стінку слухового проходу і по ній стікали до 

барабанної перетинки. Дитина повинна лежати на цьому боці 10-20 хвилин. 

Якщо ліки треба закапати в обидва вуха, то це роблять не одночасно. Після 

процедури, за призначенням лікаря, роблять зігріваючий компрес. 

  

 МЕТОДИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСКИХ 

ПРЕПАРАТІВ 

  

 Основною перевагою ін’єкційного (парентерального) способу є швидкість 

дії, точність дозування. Ін’єкції можуть бути внутрішньошкірні, пiдшкiрні, 

внутрішньом’язові, внутрішньовенні, внутрішньоартеріальні, 

внутрішньокісткові, субарахноїдальнi, ендолюмбальнi, внутрішньопорожнинні. 

Проведення цих маніпуляцій потребує суворої асептики та антисептики. 

Враховуючи це, усі інструменти повинні бути стерильними, а руки медичної 

сестри ретельно обробленими і в стерильних разових рукавичках.  

 Для проведення ін’єкцій користуються одноразовими шприцами із 

спеціальної апірогенної, нетоксичної пластмаси і сталевими голками, теж 



одноразового використання. Шприц складається з циліндра і поршня, що вільно 

рухається в циліндрі, герметично прилягаючи до його внутрішньої стінки. 

Кінець шприця, де немає ручки поршня, звужений таким чином,щоб на нього 

щільно надяглась муфта голки.  

  

б) 

Голки для спиномозкової  пункції з мандреном 

1,0x60мм - 30 

1,0x90мм - 30 

1.2x120мм - 30 

  

  

  

 

Голки инєкційні одноразового використання 

LUER 

0,5x16mm L  

0,6x25mm L  

0,8x38mm L 

1,2x38mm L 

1,5x38mm L 

 

Шприц ин’єкційний одноразового використання "Луєр" 

Об’єм 1, 2, 5, 10, 20cm3  

 

  

  



 В залежності від ін’єкції, голки бувають різного розміру: зовнішній 

діаметр і довжина позначається в мм, або/і в «гейджах» та дюймах. «Гейдж»-

Guagl в перекладі - калібр, менше значення калібру відповідає більшому 

діаметру:  

  

27G 25G 23G 22G 21G 20G 19G 

0,4мм 0,5мм 0,6мм 0,7мм 0,8мм 0,9мм 1,1мм 

  

 Для введення у вену застосовують, зазвичай голки довжиною 5-6см з 

просвітом діаметром 0,6-1,1мм(0,6-1,1х50-60мм), для внутрішньо шкірних 

ін’єкцій –0,4-0,5х30-40мм, найменші голки – інсулінові, гепаринові:0,4-0,5х13-

16мм. Крім того просвіт голки добирають відповідно консистенції і в’язкості 

препарату, що вводять: водні розчини можна ввести через вужчий просвіт, 

масляні розчини, препарати крові потребують голку більшого діаметру. 

 Одноразові шприци в комплекті з 1-2 голками, прикритими ковпачками, 

зазвичай, випускають стерильними, готовими до застосування в спеціальній 

герметичній упаковці.  

 Медична сестра повинна засучити рукава халата, залишаючи відкритими 

1/2-1/3 передпліччя, ретельно помити руки, обробити 70-96%спиртом вільні 

краї нігтьових пластин і нігтьові ложа, можливі подряпини і надіти стерильні 

одноразові рукавички.  

 На упаковці зі шприцом і голками перевіряють термін придатності, 

збереження герметичності пакування. Пакет надривають зі сторони ручки 

поршня, голку, не знімаючи ковпачка, з’єднують зі шприцом.  

  

  

  

 Категорично забороняється доторкатись до голок це - порушить 

стерильність. Зібравши шприц, перевіряють прохідність голки. Перед 

відкриванням ампули або флакону необхідно уважно прочитати назву 

препарату, його дозу і/або концентрацію, звертають увагу на цілісність 

ампули/флакона, термін придатності, відповідність вмісту (колір, прозорість, 

осад). Ампулу (кришку флакона) обробляють стерильним ватним тампоном, 

змоченим у спирті. Ампулу відкривають, набирають ліки, у кількості трохи 

більшій за призначену. Голку заміняють на іншу, стерильну. Повернувши 

шприц вертикально, вгору голкою, рухом поршня витискають повітря, щоб 

краплі вмісту зявились над зрізом голки; в циліндрі шприца повинна 

залишитись призначена лікарем доза медикаментів. Голку прикривають 

ковпачком, шприц готовий до ін’єкції. Нести шприц до хворого необхідно в 

стерильному лотку, накритому стерильною серветкою. 

 Треба підкреслити, що заборонено використовувати для інєкціїї голки, 

якими проколювали гумовий корок флакона, або набирали ліки з ампули.  

  



  
  

 Підготовка хворої дитини до маніпуляції. 

 Проводячи дитині ін’єкцію вперше, необхідно бути дуже уважним, не 

можна приховувати  

 болючість процедури, але треба пояснити що це не настільки боляче, як 

уявляє собі дитина, що можна потерпіти. Бажано почати проведення ін’єкцій з 

тих дітей, що спокійно переносять маніпуляцію, своєю поведінкою вони 

заспокоять більш вразливих пацієнтів. 

  

 Місце для ін’єкції обирають так, щоб не травмувати судини, нервові 

волокна, окістя. 

 Забороняється робити iн’єкцiї у тих ділянках, де є гнійне ураження шкiри, 

пігментний чи судинний невус або інші патологічні процеси. 

  

 Внутрішньо шкірно медикаменти, зазвичай, вводять в зоні зовнішньої 

поверхні плеча, сгинальної поверхні передпліччя, в хірургічній практиці- в 

ділянці хірургічного втручання для місцевого знеболення. 

  

 Місце введення підшкірних ін’єкцій: пiдлопаткова ділянка, зовнішня 

поверхня плеча, стегна, підшкірна жирова клітковина живота - де нема 

поверхнево розгалужених нервових закінчень i великих кровоносних судин. 

  



  
  

 Зони для внутрішньом’язових iн’єкцiй такі: верхньо-зовнiшнiй квадрант 

сідниці, передньо-зовнiшня поверхня стегна, зовнішня поверхня плеча.  

 Шкіру у місці ін’єкції обробляють 96-70% розчином спирту. 

  

 Техніка виконання парентерального введення препаратів. 

 Внутрішньошкірне введення лікарських речовин застосовують з метою 

діагностики, місцевого знеболювання та iнші. Голку беруть довжиною 2-3см з 

малим просвітом. Шкіру обробляють спиртом i після висихання голку 

роззміщують під гострим кутом до шкіри, зрізом вгору, і вводять в товщу шкіри 

на невелику глибину так, щоб вістря ввійшло тільки під роговий шар. 

Направляючи голку паралельно поверхні шкiри вводять її на 0,4-0,6см i 

обережно впорскують 0,1-0,2мл рідини, в результаті цього у шкірі з’являється 

білуватий горбок (папула) у вигляді “лимонної кірки”. Голку виймають, місце 

ін’єкції ще раз дезінфікують спиртом. 

  

  



  
  

 Підшкірні ін’єкції. 

 Техніка підшкірного введення наступна: ретельно протерту шкіру взяти 

лівою рукою в складку трикутної форми з основою внизу, правою - утримують 

шприц таким чином, що ІІ палець притримує муфту голки, V – поршень, інші - 

циліндр. Голку поставити під кутом 45°, вгору зрізом, швидким рухом 

проколоти шкiру в основі «трикутника» приблизно на 2/3 довжини голки. 

Утримуючи шприц, складку віпускають, лівою рукою злегка відтягують 

поршень на себе, щоб впевнитись, що не травмовано судини. Якщо в циліндрі 

шприця кров не з’явилась, можна вводити ліки у підшкірну клітковину. Не слід 

вводити всю голку, бо вона ламається біля муфти. 

 Голку виймають, місце ін’єкції ще раз дезінфікують спиртом. 

  

  
  

 Внутрішньом’язові ін’єкції широко розповсюдженні i ефективні в 



педіатричній практицi. Для внутрішньом’язового введення використовують 

голки довжиною 4-5см дітям до 7 років; 6-8см - школярам. Хворого кладуть на 

живіт, обробляють місце ін’єкції спиртом, лівою рукою легко розтягують шкіру 

в ділянці уколу i фіксують її, правою - утримують шприц вниз голкою, таким 

чином, що V палець притримує муфту голки, ІІ – поршень, інші – циліндр. 

Голку спрямовують перпендикулярно до місця ін’єкції, швидким рухом 

проколюють шкіру і ,продувжуючи рух, вводять глибше у м’язи приблизно на ¾ 

довжини голки. Утримуючи правою рукою шприц, лівою рукою злегка 

відтягують поршень на себе, щоб впевнитись, що не травмовано судини. Якщо 

в циліндрі шприця кров не з’явилась, можна повільно вводити ліки. Не слід 

вводити всю голку, бо найчастіше вона може зламаєтися біля муфти. Якщо, таке 

станеться, і голка введена за правилами не на повну довжину, то за вільний 

кінець її можна пінцетом вийняти з сідниці, уникнувши оперативного 

втручання.  

 Перед введенням сузпензiй їх підігрівають до температури 35- 37оС, а на 

мiсце iн’єкцiї через 7-10 хвилин прикладають теплу грілку.  

 Голку виймають, місце ін’єкції ще раз дезінфікують ватним тампоном, 

змоченим у спирті, на 2-5 хвилин притискаючи його до шкіри.  

  

 Внутрішньовенні iн’єкцiї. 

 Введення лікарських речовин у вену прирівнюється до хірургічної 

операції. Цим способом вводять лише чисті хімічні речовини. 

 Внутрiшньовеннi ін’єкції дітям старшого віку роблять, зазвичай, в 

ліктьову вену, рідше в вену кисті. Коли пунктують вену, дитина лежить з 

випростаною чи трохи зігнутою в лікті рукою, під лікоть підкладають валик, 

ліктьовий згин і педпліччя перший раз обробляють спиртом, на середню 

третину плеча накладають джгут i пропонують хворому кілька разів стиснути 

кисть в кулак щоб вени чітко проконтурувались. Знаходять найменш «рухливу» 

вену.  

 Венепункцію можна проводити двома методами. 1. Якщо вена добре 

контурується роблять прокол шкіри i, продовжуючи рух, вводять голку у вену. 

2. Спочатку проколюють шкіру вздовж вени, трохи змінюють направлення 

голки і коротким рухом обережно проколюють вену, намагаючись не травмувати 

її протилежну стінку. 

 Перед пункцією другий раз обробляють місце iн’єкцiї, входять у вену по 

ходу кровотоку, це найвідповідальнійший етап процедури. Коли в муфтi голки 

з’явиться крапля крові необхідно обережно просунуть голку у вену на декілька 

мм i зафіксувати її пальцем. Після переконання у тому, що голка знаходиться у 

вені, джгут розв’язують, до муфти голки приєднують шприц чи систему для 

крапельного введення ліків. Не можна впорскувати ліки проти течії венозної 

крові. 

 Ознакою знаходження в просвіті вени є поява крапель крові з муфти 

голки, якщо крові немає, голку, не виймаючи зі шкіри, злегка підтягують на себе 

і повторюють спробу потрапити у вену. 

 Дітям раннього віку, найчастіше пунктують підшкірні вени голови, бо 



вони добре контуруються. Вени кінцівок в ранньому віці відносно тонші, і 

зазвичай, «сховані» в добре розвиненій пішкірній жировій клітковині.  

 При пункції поверхневих вен голови їх приводять до набухання шляхом 

поглажування від периферії до центру, шкіру дезінфікують 70-96% спиртом. 

Під час венепункцiї i ін’єкції голова дитини повинна бути фіксована. Пiсля 

iн’єкцiї мiсце уколу змащують 5% настоянкою йоду, прикладають ватний 

тампон, змочений в спирті i притискують пальцем на 2-5 хвилин. 

  

 Повільно струминно через шприц иможна ввести, зазвичай, не більше 

50мл рідини в залежності від віку, маси, захворювання. Швидке введення 

великої кількості рідини може привести до серцевої недостатності внаслідок 

перевантаження правих відділів серця. В таких випадках доцільніше вводити 

ліки крапельно, з потрібною швидкістю. 
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 Крапельне введення лікарських речовин використовується у випадках, коли 

необхiдно ввести велику кількість рідини чи вводити лiки протягом довгого 

часу. Пункцію вени роблять звичайним способом. Голку з’єднують з 

крапельницею, яка має спеціальне пристосування, що дозволяє регулювати 

швидкість i кiлькiсть крапель призначеного розчину. 

 Для тривалого внутрішньовенного введення лікарських препаратів 

призначені пластикові системи одноразового використання. Їх випускають у 

стерильній герметичній упаковці, де позначені: серія, дата стерилізації, термін 

придатності, розміри голки для венепункції, довжина системи. Заповнення 

системи для крапельного введення ліків проводять у такій послідовності: 

 1. Звіряють напис на флаконі з призначенням лікаря (назву, процентну 

концентрацію, кількість); перевіряють термін придатності, герметичність 



упаковки, прозорість рідини, колір. 

 2. Нестерильним пінцетом знімають з флакона центральну частину 

металевої кришки, гумовий корок обробляють стерильною ватною кулькою, 

змоченою 96 % спиртом. 

 3. Перевіряють герметичність пакета (герметичний пакет щільно облягає 

систему) і термін придатності. 

 4. Процедурна сестра обробляє руки, надягає разові рукавички. 

 5. Розкривають пакет і виймають систему. 

 6. Знявши ковпачок з голки-повітровода, її вводять через гумовий корок у 

флакон. Трубку повітровода закріплюють уздовж флакона так, щоб її вільний 

кінець був на рівні дна флакона. 

 7. Закривають гвинтовий затискач системи. Знімають ковпачок з голки, 

яка знаходиться ближче до крапельниці, і теж вводять її до упору через гумовий 

корок у флакон. 

 8. Флакон перевертають догори дном і закріплюють на штативі. 

 9. Ін’єкційну голку разом з ковпачком знімають і кладуть у підготований 

стерильний лоток. Під час роботи не можна торкатися руками до сполучної 

канюлі для насадки голки. 

 10. Повертають фільтр крапельниці в горизонтальне положення. Повільно 

відкриваючи гвинтовий затискач, заповнюють його до 1/3-1/2 об’єму, затискач 

закривають.  

 11. Повертають крапельницю у вертикальне положення, фільтр на 1/3 

повинен бути заповненим рідиною. 

 12. Відкриваючи гвинтовий затискач, повільно заповнюють довгу трубку 

системи до повного витіснення бульбашок повітря і появи краплі розчину з 

канюлі для насадки голки. Гвинтовий затискач закриваютть. 

 13. Перевіряють відсутність бульбашок повітря в системі.  

 14. Канюлю для насадки ін’єкційної голки обгортають стерильною 

серветкою, яку прикріплюють до перехідної гумової трубки (вузол для ін’єкції) 

за допомогою затискача або корнцанга. 

 15. Затискач або корнцанг за бранші підвішують на штатив. У стерильний 

лоток, де знаходиться 1-2 ін’єкційних голки, закриті ковпачками, кладуть три 

ватні кульки, змочені 96 % спиртом, три стерильні серветки. Готують 4 стрічки 

вузького (1см) липкого пластиру довжиною 4-5см, рушник, джгут.  

 В останній час при крапельних вливаннях користуються крапельницями 

разового користування, голками “метелик”, та спеціальними катетерами для 

внутрішньовенних впорскувань. Флакон з лікарською рідиною закріпляють на 

штативі. 

 Для збереження прохідності голки або катетера, якщо виникає потреба в 

тимчасовому припиненні крапельного введення, для попередження згортання 

крові роблять так званий «гепариновий замок». Для цього змішують 1 мл 

гепарина та 9 мл ізотонічного розчину хлориду натрію, вводять через канюлю 

або голку 1 мл цієї суміші і закривають муфту голки спеціальним гумовим 

ковпачком. 

 Успішне виконання процедури значною мірою залежить від правильної 



фіксації кінцівок або голови дитини. Щоб фіксувати голку в вені під її вільний 

кінець підкладають стерильний ватний тампон, і фіксують смужкою 

лейкопластиру, іншу смужку підводять  таким чином, що одним витком вона 

охоплює голку, а кінцями приклеюється до шкіри. Кут між голкою і шкірою 

обережно заповнюють стерильними марлевими серветками, які також 

фіксуються двома довгими широкими смужками лейкопластиру. Нерухомість 

кінцівки забеспечується шляхом її іммобілізації в лонгеті. 

 Внутрішньовенне крапельне введення ліків потребує суворого 

дотримання стерильності; температура розчину, що вводять, повинна 

відповідати температурі тіла хворого, а частота крапель не менше 7-8 в одну 

хвилину. 

 Основними ускладненнями ін’єкційних засобів введення лiкарських 

речовин може бути утворення твердих асептичних інфільтратів, нагноєння на 

місці уколу, ураження нервів i судин та розвиток гематоми, емболії, 

травматичного неврита, пiрогенної та алергічної реакції, флебіта. Повітряна 

емболія виникає при попаданні у вену повітря i буває найбільш важким 

ускладненням. 
 

 

 

 

 

 ПРОВЕДЕННЯ КЛІЗМ ТА ГАЗОВІДВЕДЕННЯ 

 Клізми застосовують з метою очищення кишечника (очисні клізми) або 

введення поживних чи лікарських речовин (поживні, лікарські клізми). Клізма 

підсилює перистальтику товстого (рефлекторно) і тонкого кишечника, має 

проносну дію, у деяких випадках усуває непрохідність кишечника. 

 Показання та протипоказання до проведення клізм: Очисна клізма 

призначається при запорах з метою очищення кишечнику від калу і газів, при 

отруєннях, під час підготовки до операції, рентгенівських досліджень і перед 

застосуванням глистогінної терапії. Не можна ставити очисні клізми дітям, у 

яких виявлено запальні, виразкові і гнійні процеси в ділянці вихідника і 

товстому кишечнику. Вони протипоказані також при шлунково-кишкових 

кровотечах, апендициті, перитоніті, після операцій на органах черевної 

порожнини, при колапсі та деяких інших тяжких станах. 

   Залежно від віку дитини для очисних клізм використовують гумові 

грушоподібні балони різної місткості – від 30 до 100 мл і більші. У педіатричній 

практиці не знайшли застосування балони з твердим наконечником. Дітям 5-6 

років і більш старшим для очисних клізм вже потрібні значні кількості води і її 

вводять за допомогою кухля Есмарха.  

  Усі предмети, якими користуються для очисної клізми, кип’ятять. У 

кишечник дітей раннього віку вводять переварену воду температури 28-30° С, 

старших – 25-30°С. При спастичних запорах, щоб угамувати спазми гладкої 

мускулатури кишечнику, беруть воду підвищеної температури (37-38°С). При 

анатомічних запорах застосовують прохолодну воду (22-24°С і навіть 20°С), яка 

підсилює тонус і перистальтику товстого кишечника.  



 На одну очисну клізму, залежно від віку, потрібні різні кількості води: 

новонародженим – 30 мл;  

 1-3 міс. – 60 мл; 

 3-6 міс. – 90 мл; 

 6-9 міс. – 120-150 мл; 

 9-12 міс. – 180 мл; 

 1-2 роки – 200 мл; 

 2-5 років – 300 мл; 

 6-9 років – 400 мл; 

 10-14 років – 500 мл. 

 Наповнюють балон водою, наконечник добре змазують вазеліном або 

вазеліновим маслом, потім повернувши балон наконечником у гору, обережним 

натисканням на його дно випускають повітря до появи води з наконечника. 

  Дитину кладуть на лівий бік із зігнутими в колінах і притисненими до 

тулуба ногами. 

    Накінечник гумового балону вводять у вихідник на 3-5 см залежно від 

віку, після чого плавно витискують рідину у порожнину прямої кишки. 

Протягом 8-10 хвилин утримують сідниці стуленими, щоб рідина не вилилась 

назовні. За цей час підготовлюють пелюшку, котра добре вбирає рідину, і 

закладають її між ноги, потім відпускають сідниці, щоб дитина випорожнилась. 

Малят віком понад 9-10 місяців можна посадити на горщики, щоб пряма кишка 

повністю звільнилась від води і калових мас. 

 Гіпертонічна клізма більше збуджує перистальтику кишечника, ніж 

звичайна, тому її призначають для боротьби з парезом кишечника. У пряму 

кишку; залежно від віку, вводять 25-100 мл 10% розчину кухонної солі. 

 Надто тривалі запори примушують іноді застосовувати олійні клізми. Їх 

ставлять невеличким балончиком, наконечник якого вводять на глибину 10-12 

см (щоб дитина утримала масло як можна довше) і втискають у пряму кишку 

від 30 до 100 мл якої-небудь олії (прованське, лляної, конопляної, 

соняшникової), підігрітої до 37-38° С. Після клізми дитину викладають на 

живіт, підклавши заздалегідь клейонку. 

 Якщо олійна і очисна клізма не ефективні, ставлять сифонну клізму. 

Сифонну клізму застосовують як лікувальний захід при спастичних коліках для 

промивання кишечника дезінфікуючими і в’яжучими розчинами. Інколи, 

вдаються до сифонної клізми, сподіваючись на усунення завороту кишок, а 

також з діагностичною метою при кишковій непрохідності. Перед сифонною 

треба поставити очисну клізму.  

 Для сифонної клізми треба мати: лійку об’ємом 500 мл, гумову трубку 

довжиною 1-1,5 м з наконечником, глечик на 3-5 л з теплою перевареною водою 

(35-36°C), клейонку, таз чи відро для промивання вод. 

  При проведенні сифонної клізми  хворого кладуть на бік із зігнутими 

ногами, під сідниці стелять клейонку так, щоб другий кінець її доходив до відра 

або зливного тазка, куди будуть виливатись калові маси та промивні води. 

Змащений вазеліном гнучкий накінечник обережними обертовими рухами 

вводять на глибину 20-40 см у товсту кишку. Заповнену водою лійку піднімають 



на висоту 60-80 см над хворим, потім опускають її вниз і виливають промивні 

води у відро або таз. Маніпуляцію повторюють 8-10 разів поки з кишечнику не 

буде виливатися чиста вода. На клізму потрібно 3-5 л води, іноді й більше. 

Після проведення процедури гумовий наконечник залишають у товстій кишці 

на 15-30 хв. замість газовідвідної трубки. Крім газів з кишечника через 

наконечник виливаються також рештки води.  

 Слід стежити за станом дитини. При сильному болю в животі, погіршені 

стану дитини, з’явленні крові в промивних водах процедуру негайно 

припиняють. 

 Лікувальні клізми – застосовують при необхідності ввести в пряму кишку 

лікарську речовину. Проводять відзразу ж після довільного очищення 

кишечника, або через10-15 хв. після очисної клізми. Об’єм лікарських клізм 

залежить від віку дитини: 

 до 5 років – 20-25мл; 

 5-10років – до 50 мл; 

 старше 10 років – 50-75 мл 

 Наконечник клізми вводять на глибину 10-12 см. 

 У вигляді лікарських клізм вводять: 0,5% розчин таніну; відвар ромашки 

(15 г квітів ромашки кип’ятять 2 хв. в 250 мл води і охолоджують до 40-41°С), 

масло шипшини, обліпихи. Для зменшення перистальтики кишечника часто 

роблять крохмальні клізми (5 г крохмалю розбовтують в 100 мл теплої води і 

доливають 100 мл кип’ятку, а потім остуджують до 40-42° С).  

 Газовідведення у дітей проводиться при накопиченні газів у товстому і 

тонкому кишечнику. Метеоризм викликає різкий біль у животі, посилює 

секреторну і моторну функції шлунково-кишкового тракту, обмежує екскурсію 

діафрагми і цим самим утруднює дихання.  

 Для відведення газів користуються газовідвідною трубкою різної 

довжини: для школярів 30-50 см, дошкільнят і дітей раннього віку – 15-30 см. 

Кінець трубки має бути закругленим. Його змазують вазеліном і обережними 

обертовими рухами вводять в пряму кишку якомога глибше, до сигмовидної 

кишки: грудним дітям на глибину 7-8 см;  

 від 1 до 3 років – на 8-10 см;  

 від 3 до 7 років – на 10-15 см;  

 школярам – на 20-30 см і більше.  

 Перед процедурою бажано поставити очисну клізму.  

  

 ЗАСТОСУВАННЯ ГІРЧИЧНИКІВ ТА КОМПРЕСІВ 

  

  

 Механізм дії гірчичників: Подразнювальна дія гірчичників ґрунтується на 

активації і виділені при змочуванні фермента мирозина. Гірчичники 

подразнюють шкіру, викликають прилив крові до неї. В результаті рефлекторної 

реакції поліпшується кровообіг глибше розміщених тканин та внутрішніх 

органів. Звичайно використовують гірчичники фабричного виробництва, які 

перед вживанням змочують у теплій воді (45-50°С). 



 Механізм дії компресів: Компрес – це лікувальна багатошарова пов’язка. 

Компреси бувають сухі і вологі. Вологі компреси можуть бути холодними, 

зігрівальними та гарячими. 

 Холодний компрес спричиняє місцеве охолодження тканин, звуження 

кровоносних судин, зменшує кровопостачання і біль. 

 Зігрівальний компрес найчастіше застосовують як теплову процедуру. Він 

зберігає вологе тепло протягом багатьох годин і справляє тривалий лікувальний 

вплив на шкіру і підлеглі тканини. Під компресом утворюється замкнута волога 

камера, в якій температура водяної пари довгий час підтримується на рівні 

температури шкіри. Утворене тепло спричиняє вплив крові, що, в свою чергу, 

сприяє розсмоктуванню запального процесу, зменшенню венозного застою. Це 

сприяє зменшенню спазму і болю.  

 Гарячий компрес спричиняє розширення кровоносних судин, інтенсивне 

посилення кровообігу, знімає спазм судин, має виражену розсмоктувальну та 

знеболюючу дію.  

   Підготувати інструментарій до застосування гірчичників та компресів. 

 1) марлю чи тонку пелюшку, 

 2) гірчичників фабричного виробництва, 

 3) сухої гірчиці,  

 4) пшеничного або картопляного борошна, 

 5) серветку чи кусочок тканини, 

 6) м’який рушник, 

 7) вода, 

 8) вощений папір або клейонка, 

 9) біла або сіра вата, 

 10) борний вазелін, 

 11) спирт, одеколон, горілка. 

 Показання та протипоказання до компресів та гірчичників. Холодні 

компреси рекомендуються на місце забиття, травм у перші години, укусів 

комах, на перенісся при носовій кровотечі тощо. 

 Зігрівальний компрес застосовують при найрізноманітніших гострих та 

хронічних запальних процесах у шкірі, підшкірній основі, суглобах, плеврі, 

молочній залозі, середньому вусі; при забитті (через 1 добу після травми), при 

утворені інфільтратів після ін’єкцій тощо. 

 Протипоказання: гнійничкові захворювання шкіри (фурункул, карбункул 

та ін.), алергічні висипання та пошкодження шкіри, висока температура тіла.  

 Його застосовують при головному болю внаслідок спазму судин (на 

голову), при колапсі (до кінцівок), при бронхіальній астмі (на грудну клітку), 

при спастичному болю в животі (на живіт), при болю в суглобах, м’язах (на 

уражене місце). 

 Гірчичники застосовують при гострих та хронічних захворюваннях 

органів дихання. 

     Гірчичники можна прикладати на грудну клітку (за винятком ділянки 

серця), на ділянку трахеї, потилицю, до литкових м’язів. Старшим дітям 

гірчичники прикладають безпосередньо стороною, на якій є гірчиця, а дітям 



раннього віку – через шар марлі чи тонку пелюшку. Поверх гірчичників кладуть 

рушник або пелюшку, і тримають гірчичники в середньому від 3-8 до 10 

хвилин. Після зняття гірчичників, шкіру легко протирають м’яким рушником, 

зволоженим теплою перевареною водою, змивають залишки гірчиці, витирають 

насухо і змащують почервонілу шкіру вазеліном. Якщо немає гірчичників 

фабричного виробництва, можна їх приготувати слідуючим способом: чайну 

ложку сухої гірчиці змішують з такою ж кількістю пшеничного або 

картопляного борошна: в цю суміш повільно вливають теплу воду (біля 40 С) і 

перемішують до одержання сметаноподібної маси. Одержану масу намазують 

на серветку чи кусочок тканини і прикладають до тіла дитини. 

 Для дітей молодшого віку можна використовувати гірчичне обгортання. У 

теплому гірчичному розчині (35-40 С) змочити пелюшку, віджати і загорнути в 

неї дитину, заздалегідь поклавши їй між ноги м’який рушник (щоб запобігти 

подразнення статевих органів), потім закутати маля в суху пелюшку і ковдру. 

Так триває 7-10 хвилин, після чого хворого розкутують, обливають теплою 

водою, витирають і одягають зігріту білизну і одяг, кладуть у ліжко, тепло 

вкривають ковдрою.  

 Гірчичний розчин готують з 2 столових ложок сухої гірчиці на 1 л води. 

Розчин проціджують на марлю. 

 Техніка виконання до застосування компресів: Для цього марлю або 

шматок чистого полотна складають у кілька разів, змочують холодною водою, 

відтискують і накладають на хвору ділянку. Оскільки накладений компрес 

швидко нагрівається, його треба міняти через кілька хвилин. Частіше 

користуються двома компресами: один накладають хворому, а другий 

охолоджують у воді. Для підтримання низької температури у воду кладуть лід. 

Після накладання компресу на шкіру зверху можна покласти міхур з льодом або 

снігом. Тривалість процедури 50-60 хв.  

 Примочка – різновид холодного компресу. Марлю або полотно, складене у 

кілька разів, змочують лікувальним розчином (настій ромашки, вода з оцтом – 1 

столова ложка на склянку холодної води та ін.) 

   Зігрівальний компрес складається з трьох шарів і закріпляючої пов’язки. 

Нижній шар, що накладається на хвору ділянку, - це вологі, складені 6-8 разів 

марля або полотно, змоченої водою кімнатної температури (водний компрес). 

Розміри марлі або ганчірки повинні бути трохи більші від розмірів ділянки 

шкіри, на яку накладається компрес. Змочивши марлю або ганчірку, її 

відтискають. Другий шар зігрівального компресу, що забезпечує герметизацію, - 

це вощений папір або клейонка, які з усіх боків повинні бути на 2 см більші від 

нижнього шару. Третій шар (утеплюючий) – біла або сіра вата, яку рівномірно 

накладають на клейонку так, щоб вона на 2 см виступала за її межі. Зверху 

компрес закріплюють бинтовою пов’язкою, яка має надійно втримати компрес і 

по краях притискати його до шкіри. Через 2 години перевіряють правильність 

накладання компресу, акуратно просунувши вказівний палець під усі шари 

компресу: якщо шар марлі, що прилягає до тіла, теплий і вологий, значить, 

компрес накладений правильно. Накладають зігрівальний компрес на 8-10 год. 

Після зняття компресу шкіру легенько обтирають теплою водою, висушують 



м’яким рушником і накладають суху теплу пов’язку. Якщо шкіра почервоніла і 

з’явилося свербіння, її змащують борним вазеліном. Повторно накладати 

компрес можна не раніше як через 1 год. Для запобігання мацерації, шкіру 

попередньо протирають 45% розчином етилового спирту або одеколоном і 

насухо витирають. 

 Іноді компрес роблять не з води, а з одеколону, горілки або 50% спирту 

(напівспиртовий компрес). Його дія сильніша, оскільки відбувається 

подразнення тканин. Напівспиртові компреси швидше висихають, тому їх 

знімають через 4-6 годин.  

 Є цілий ряд лікувальних компресів, при яких для змочування марлі 

користуються, за призначенням лікаря, лікувальними засобами: медичною 

жовчю, рідиною Бурова, камфорним маслом або будь-якою рослинною олією. 

Перед накладанням лікувального компресу шкіру змащують дитячим кремом. 

  Волого-висихаючий компрес накладають так само, як і зігрівальний, але 

без вощанки чи клейонки. Він складається з двох шарів – вологої марлі або 

вати. Змінювати такий компрес треба через 6 годин або навіть частіше. 

  

 Промивання шлунка за допомогою зонда. 

  Промивання шлунку проводиться при гострому отруєнні, захворюваннях 

органів травлення з накопиченням в шлунку недоброякісної їжі, слизу і т. ін. 

Промивні води збирають і відправляють в лабораторію. Промивають шлунок за 

допомогою товстого зонду та без нього. Беззондовий спосіб використовується 

для дітей дошкільного і шкільного віку. Діти випивають велику кількість води, 

поки не з’явиться блювання, процедура повторюється до отримання чистих 

промивних вод. 

 Дітям молодшого віку промивання шлунку проводиться тільки за 

допомогою зонда. 

 Для проведення зондового промивання шлунку необхідно підготувати 

зонд, на сліпому кінці якого є два бокових отвори. Зонд за допомогою скляного 

перехідника з’єднається з гумовою трубкою довжиною приблизно 70 см. 

Необхідні також роторозширювач, скляна лійка, таз для промивних вод, відро з 

чистою водою, клейончастий фартух, гумові рукавички. 

   Дітям першого півріччя можна користуватися зондом товщиною 0,5 см, 

дітям 1 року і старше — 1 см. 

 Механізм промивання шлунку грунтується на принципі сполученних 

посудин. Помічник одягає клейончатий фартух, сідає і фіксує ноги дитини між 

своїми ногами. Одною рукою він утримує руки і тулуб пацієнта, притиснувши 

його до себе, другою рукою тримає голову. 

 Якщо дитина не відкриває рота, великим і середнім пальцями натискають 

на обидві щоки. Швидко вводять роторозширювач або штапель, який 

обгортають марлею, і розкривають рота. Переварений, теплий і вологий зонд, 

кінець якого змазують вазеліновим маслом або змочують водою, вводять в рот і 

просувають за корінь язика до задньої стінки глотки. Потім хворий робить 

ковтальний рух, і зонд просувають у стравохід, а потім у шлунок. Під час 

зондування хворий повинен рівно і глибоко дихати. 



 Щоб визначити, на яку глибину треба ввести зонд, вимірюють відстань 

від різців до пупа та додають ширину 3-4 зімкнутих пальців руки і роблять 

відмітку на зонді. 

 На вільний кінець зонда надівають велику скляну лійку і опускають 

нижче колін хворого. В лійку наливають біля 500 мл води (температура 22-

24°С) потім поступово піднімають догори, на 25 см вище рота, поки майже вся 

рідина не надійде в шлунок. Коли в лійці залишаєтся мало води, її швидко 

опускають нижче колін хворого. Настає зворотна течія рідини із шлунка в лійку. 

Лійку при наповненні перевертають і виливають промивні води в таз. Так 

роблять кілька разів — до чистих промивних вод. При значному накопиченні 

слизу в шлунці рекомендують промивання теплим соляно-лужним розчином (1 

ст. ложка соди і 1 ст. ложка кухонної солі на 3 л води). Можна промивати 

мінеральними водами: Єсентуки-4, Смирновська та ін. При отруєннях для 

нейтралізації яду під час промивання в шлунок вводять антидот. 

 Техніка користування грілкою та пухирем з льодом. 

  Грілка. Грілка застосовується як місцева теплова процедура з метою 

розсмоктування запальних процесів, для зігрівання, як знеболюючий засіб.  

Протипоказання для застосування: гострі запальні процеси черевної 

порожнини( апендицит, холецистохолангіт), при підозрі на пухлину, кровотеча.  

Існують резинові та електричні грілки, але останні у дітей застосовуються лише 

при постійному контролі з боку дорослих. Резинова грілка являє собою 

резервуар ємністю 1,0—1,5 л  з притертою пробкою, що пригвинчується.    

Грілку наповнюють гарячою водою (60-70°С) на половину або третину об‘єму. 

Повітря з неї випускають натисканням руки та загвинчують, перевертають 

горловиною донизу, щоб впевнитися в герметичності. Грілку витирають та 

огортають чистим сухим рушником, потім прикладають до тіла хворого.  

 При відсутності резинової грілки можливо використовувати пляшку, що 

таксамо  міцно закривають, перевертають донизу, огортають полотенцем.  

 Ступінь нагріва електричної грілки регулюють за допомогою реостату.   

 Пухир з льодом.     Показання для застосування:       кровотечі, 

забої,початкові стадії запального процесу.  Пухир являє собою резиновий 

резервуар, особливої форми з широкою основою та широким отвором, що 

загвинчується широкою пробкою мал. 1.    В пухир накладають маленькі 

шматочки льоду, розміром 1-2 см, випускають повітря і закривають. На 

поверхню шкіри під міхур кладуть полотенце або складену в декілька раз 

тканину. При застосуванні в ділянці голови. Його підвішують над дитиною.  

  мал. 1 

  

Для лікування різних захворювань дихальної системи застосовуються 

інгалятори. Існують такі види інгаляторів: 

1/ Тепловологий  (паровий) найчастіше застосовують при лікуванні 

захворювань порожнини носа, придаточних пазух носа, запальних захворювань 



глотки та гортані. Для цих інгаляцій використовують теплі розчини, ефірні олії, 

травяні відвари. 

2/ Компресійний (небулайзерний)використовує для розпилення стиснуте 

повітря. Ці інгалятори виробляють за допомогою спейсера (камера)аерозоль з 

використання кисню, чи повітря та можуть забезпечити розмір часточок 2-5 

мкм.(такого розміру осідають в нижніх дихальних шляхах) 

3/ультразвукові за допомогою ультразвуку забезпечують однорідність та 

постійність часточок розпилюваємого аерозолю розміром 1,4-5 мкм. (осідають в 

альвеолах) 

 Перед проведенням інгаляції маски обробляють дезинфікуючим розчином 

(Хлорамін 0,1%) виконують інгаляцію по часу відповідно віку та важкості 

захворювання.  

 

 Техніка застосування карманних інгаляторів 

 Введення лікарських засобів інгаляційним шляхом частіше відбувається 

за допомогою портативного інгалятора. Маленьким дітям  при проведенні 

інгаляцій можна використати звичайний пластмасовий стаканчик затуливши 

раструбом рот і ніс, флакон з лікарською речовиною тримають суворо 

перпендикулярно, дном догори.(мал.2) 

       

  
 Мал 2 Застосування кишенькового інгалятора.  а — загальний вигляд: 1 — 

заслонка; 2 — інгалятор; 3 -- резервуар; 

 б — інгалятор в дії. 

 Дітям важко виконати всі рекомендації по застосуванню інгалятора.  Для 

зручності в цьому випадку розроблені різні пристосування. Зокрема 

використовується спейсер (пластикова трубка з насадкою для інгалятора та 

мундштуком для рота).   Ліки впорскуються   в спейсер з ингалятора, а потім 

поступово вдихуються дитиною мал. 3 

   



  
 Мал. 3. Послідовність дій при використанні спейсера 

   

  Техніка застосування дитині зволоженого кисню. 

 Використовують різні методи оксигенотерапії, яку можуть проводити 

тривало від декількох годин до декількох діб безперервно при постійній 

концентрації кисню в повітрі, що вдихується і дорівнює 24—44 %.  Можна 

використовувати стерильні носові катетери  з м‘якого пластику (подвійні 

вигнуті), їх вводять у носові ходи і фіксують лейкопластирем. Кисень має бути 

обов‘язково зволожений, для чого його пропускають через стерильну воду.  

Крім того використовують маски на обличчя, що створюють певну 

концентрацію кисню, кисневі палати, кисневі тенти для голови, що можуть мати 

дозатор кисня, що забезпечує його сталу концентрацію  (мал.4) 

  
 Мал. 4  Апарати для оксигенотерапії. 

  а- зволожувач та дозатор кисня; б — автоматичний регулятор кисня. 

  

 Техніка взяття біологічних матеріалів для дослідження. 

  Практичне значення точних лабораторних досліджень крові, сечі, калу, 

слизу, соків та іншого матеріалу загальновідомо. Достовірність їх залежить не 

лише від техніки проведення аналізу, а й від того, наскільки правильно взято ма-

теріал для дослідження. Кожна пробірка з матеріалом повинна бути підписана: 



вказується прізвище та ім’я хворої дитини, вік, назва відділення і дата забору 

матеріалу. 

  Набір для взяття мазків із зіва і носа складається із шпателя і 

стерильної пробірки, щільно закритої пробкою, через яку пропущено металевий 

стержень з ватним тампоном на кінці. Такі пробірки виготовляють в 

бактеріологічній лабораторії і вони повинні бути у відділеннях в достатній 

кількості. Для змивів із зіва на вірус аналогічним способом підготовлені 

пробірки мають містити 3 - 5 мл фізіологічного розчину. Мазки із зіва   

збирають вранці до їди, до маніпуляції дитина повинна прополоскати рот 

розчином фурациліну (1:5000), маленьким дітям протирають ротову порожнину 

ватним тампоном, змоченим фізіологічним розчином. 

  Техніка взяття мазка з носа. Дитину тримають на руках, однією рукою 

притискаючи до себе тулуб і руки дитини, другою рукою тримають голову, 

притискаючи її до своїх грудей. Медична сестра обережно вводить у ніздрю 

стерильний тампон, закріплений на кінці, металевого стержня, зробивши 

легкий обертовий рух тампоном, виймає його і кладе в стерильну пробірку. В 

другу ніздрю вводить другий тампон, маніпуляція повторюється, тампон 

опускають у іншу пробірку, не доторкуючись до її стінок. 

 Мазок із зіву беруть натще, під контролем ока, точно доторкаючись 

тампоном до мигдаликів, .плівки, гнійної пробки та ін. Щоб добре бачити зів, 

забезпечують освітлення, язик дитини притримують шпателем. Матеріал, 

взятий з носа і зіва, треба негайно передати в лабораторію. 

 Змив із зіву на вірус береться в таку ж скляну пробірку. Техніка взяття 

матеріалу така як і при взятті матеріалу на флору, але тампон з забраним 

матеріалом помішується в попередньо налитий в пробірку фізіологічний розчин 

(5 мл.). 

 Взяття сечі для аналізу Для збирання сечі для загального аналізу і за 

методом Нечипоренка потрібна суха чиста склянка, для збирання сечі на 

стерильність склянка має бути стерильною і з металевою кришкою, для 

збирання сечі за Зимницьким потрібно 8 чистих склянок. Для збору сечі 

промежину ретельно промивають теплою водою з милом. Для 

бактеріологічного дослідження перед збором сечі зовнішні статеві органи 

обробляють розчином фурациліну. Взяття сечі для аналізу у дітей першого року 

життя, особливо у новонароджених, з відомих причин пов’язане з певними 

труднощами. У хлопчиків за допомогою лейкопластиру прикріпляють до 

зовнішних статевих органів пляшечку щоб у неї стікала сеча. У дівчаток з цією 

метою застосовуються пластмасові або металеві лопаточки. Для збирання сечі у 

новонароджених і грудних дітей можна користуватися клейонкою, укладеною 

між ногами дитини, або глибокою тарілкою. Перед взяттям сечі промежину 

ретельно вимивають теплою перевареною водою. 

 Сечу для бактеріологічного дослідження беруть з середнього струмення 

при довільному сечовипусканні. Сечу в об’ємі 5-10 мл збирають у стерильну 

пробірку, закупорену стерильною ватною пробкою. Перед взяттям сечі дитину 

підмивають, зовнішні статеві органи оброблять розчином фураціліну (1:5000). 

Після того, як взяли сечу в пробірку, край пробірки та пробку обпалюють над 



спиртівкою і закупорюють пробірку. 

 З середнього струменю збирається сеча для дослідження по способу 

Нечипоренка. Дитину передчасно підмивають. Звертають увагу на якість взяття 

сечі, а не на її кількість, так як при цьому методі підраховують форменні 

елементи крові в 1 мл сечі. 

 За пробою Зимницького роблять висновок про водовидільну і 

концентраційну здатність нирок. У хворого протягом доби через кожні 3 години 

збирають сечу в окремі банки, на кожній з яких є відповідна наклейка з 

позначенням часу сечовипускання. В день дослідження дитина мочиться о 6 

годині ранку, сеча виливається, потім збирається через кожні 3 години. У 

маленьких дітей допускається вільне сечовипускання. 

  Для збирання калу треба приготувати маленьку баночку або 

коробочку, дерев‘яну або скляну паличку, для бактеріологічного аналізу – 

скляна ректальна трубка Цимана в стерільній пробірці з 3 – 5 мл фізіологічного 

розчину. 

  Перед збиранням калу для копрологічного дослідження, особливо на 

приховану кров протягом 3 – 5 днів дитина не вживає препаратів заліза, вісмуту, 

таніну, барію, атропіну, карболену, касторової олії, їй не ставлять свічок та 

клізм, не застосовують грілку та інші теплові процедури. А також не потрібно 

чистити зуби за допомогою щітки. 

  Аналіз калу на яйця глистів. Для цього з різних місць калової маси 

скляною або дерев’яною паличкою беруть маленькі шматочки калу в баночку 

чи коробочку і відсилають на аналіз.  

 Посів калу на дизентерійну та іншу патогенну кишечну флору беруть 

після природної дефекації з пелюшки, горшка та ін. за допомогою скляної 

ректальної трубки Цимана. Трубка знаходиться в стерільній пробірці з 3-5 мл 

фізіологічного розчину. Кал можна забирати безпосередньо з прямої кишки. 

Хворого кладуть на лівий бік з напівзігнутими ногами, розтуливши сідниці 

великим і вказівним пальцями лівої руки, правою вводять у пряму кишку тупий 

кінець ректальної трубки на глибину 7-8 см обертальними рухами, а потім 

такими ж рухами виймають її і опускають тим же кінцем в пробірку із 

стерильним фізіологічним розчином, щільно закупорюють. 

 Перед введенням трубки в пряму кишку необхідно уважно обстежити її 

цілістність. Якщо в трубці нічого не виявилось (немає матеріалу) треба ввести її 

знову і попросити хворого натужитись. Матеріал треба негайно доставити в 

лабораторію.  
 

  

 Матеріали для самоконтролю: 

Тести  

Варіант 1 

1. Якими бувають клізми за їх значенням:  

a. лікувальні 

b. прохолодні 



c. гіпертонічні 

d. сифонні  

e. масляні 

  

2. Примочка це:  

a. різновид  зігрівального компресу 

b. різновид  холодного компресу 

c. різновид  волого - висихаючого компресу 

d. різновид  огортання дитини 

 

3. Показанням для застосування пухиря з льодом є: 

a. кровотеча 

b. розсмоктування запальних процесів 

c. зігрівання дитини 

d. пухлини 

e. біль при спазмах кишечника 

4. Ан. сечі за Земницьким визначають: 

a. кількість формених елементів в 1 мл 

b. коливання питомої ваги сечі 

c. кількість формених елементів в полі зору 

d. рівень сечової кислоти 

e. бактерії  

 

5. Спейсер це: 

a. кінцівник для клізми 

b. насадка на інгалятор 

c. пристосування для подачі кисню 

d. резинова ємність з льодом 

e. катетер для новонароджених 

 

6. Температура води для промивання шлунка має бути : 

a. 10-15°С 

b. 22 – 24°С 

c. 25 -30°С 

d. 32-36°С 

e. 37-38°С 

 

  

7. Об‘єм лікувальної клізми у дітей від 5  до 10 років, мл:  

a. 500 

b. 200 

c. 100 

d. 50 



e. 20 

  

  

8. При анатомічних запорах застосовують очисну клізму з температурою 

води:  

a. 28-30°С 

b. 31-36°С 

c. 22-24°С 

d. 15-19°С 

e. 37 -38°С 

 

  

9. Об‘єм  однієї очисної клізми для дитини 9 -12 міс,мл : 

a. 30 

b. 90 

c. 200 

d. 180 

e. 500 

  

10. Протипоказання для застосування зігрівальних компресів: 

  

a) запальні процеси у шкірі  

b) запальні процеси у суглобах  

c) гнійничкові захворювання шкіри   

d) запальні процеси усередньому вусі;  

e) при забитті (через 1 добу після травми),   

 

Відповіді:1-a 2-b 3-a 4-b 5-b 6-b 7-d 8-c 9-d 10-c 

  Варіант 2 

1.Якими бувають клізми за температурою: 

a. прохолодні 

b. очисні 

c. лікувальні 

d. поживні 

e. гіпертонічні  

2.Показанням для застосування грілки є:   

a. апендицит,  

b. холецистохолангіт 

c. кровотеча 

d. розсмоктування запальних процесів 

e. пухлина 

3.Ан. сечі за Нечипоренко визначають: 

a. кількість формених елементів в 1 мл 



b. коливання питомої ваги сечі 

c. кількість формених елементів в полі зору 

d. рівень сечової кислоти 

e. бактерії 

4.В загальному ан. сечі визначають: 

a. кількість формених елементів в 1 мл 

b. коливання питомої ваги сечі 

c. кількість формених елементів в полі зору 

d. рівень сечової кислоти 

e. добову кількість сечі 

5.Кілкість шарів у зігрівальному компресі: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

6.Об‘єм лікувальної клізми у дітей до 5 років, мл : 

a. 500 

b. 200 

c. 100 

d. 50 

e. 20 

7.При спастичних запорах застосовують очисну клізму з температурою води:  

a. 28-30°С 

b. 31-36°С 

c. 22-24°С 

d. 15-19°С 

e. 37 -38°С 

8.Об‘єм  однієї очисної клізми для новонародженого, мл:  

a. 30 

b. 500 

c. 90 

d. 200 

e. 180 

9.Що містять підготовлені пробірки для взяття змивів з носу на вірус: 

a. формалін 

b. фізіологічний розчин 

c. фурацилін 

d. перекип‘ячену воду 

e. хлорамін 

10.Показання для застосування холодних компресів: 

a. укус  комах 

b. запальні процеси у шкірі  

c. запальні процеси у суглобах  

d. запальні процеси усередньому вусі;  



e. при забитті (через 1 добу після травми),   

 

Відповіді:1- a 2-d  3-a  4-c  5-c  6-e  7-e  8-a  9-b  10-a  

 

                      Ситуаційні завдання. 

 1.Лікар призначив дитині аналіз сечі за Земницьким. Які ємності і в якій 

кількості треба підготувати для хворого, поясніть батькам як потрібно збирати 

сечу. 

 

2. В приймальне відділення лікарні поступає новонароджена дитина, потрібно 

взяти посів на кишкову групу. Яке обладнання буде вам потрібне, якщо 

випорожнень на підгузнику у дитини немає. 

  

3. У дитини 12 років болі в животі, лікар призначив дослідження калу на 

приховану кров. Поясніть дитині як підготуватися до цього дослідження. 

 

4. Дитина забила коліно і з‘явилася невелика припухлість, що ви можете 

застосувати щоб полегшити больові відчуття? Опишіть техніку процедури. 

 

5. Новонароджена дитина переведена на штучне вигодовування сумішшю у неї 

відмічаються кишкові кольки. Чим можна допомогти дитині? Опишіть техніку 

прведення маніпуляції 

 

  Контрольні питання. 

1. Основні види клізм методика та правила їх постановки дітям різного віку.   

2. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця 

гельмінтів, приховану кров, копрограму. 

3. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, 

Нечипоренка, Аддіса – Каковського, їх діагностичне значення.  

4.Техніка взяття мазків із зіва і носа. Правила накладання зігрівального 

компресу. 

5.Техніка застосування гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом. 

6. Правила користування кишеньковим  та стаціонарним інгалятором. 

7.Методика і техніка подавання зволоженого кисню. 

8.Промивання шлунка, способи його проведення, взяття промивних вод на 

дослідження. 

9 Підготовка зондів, катетерів та кінцевиків до маніпуляцій. 
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1. Актуальність теми: 
 

В системі дитячих лікувально-профілактичних установ дитяча лікарня грає 

особливу роль. Саме сюди госпіталізують тяжкохворих, тут сконцентровано сучасне 

діагностичне обладнання, працюють висококваліфіковані лікарі і медичні сестри. 

Знання специфіки роботи, структури, функцій основних підрозділів педіатричного 

стаціонару необхідне для майбутнього лікаря.  

Оволодіння професійними навичками медичного персоналу  є відповідальним 
обов'язком як лікаря-педіатра, так і медичної сестри. По-перше, це обумовлено тим, 
що кожен лікар має вміти виконувати любу медичну маніпуляцію, щоб в разі 
надзвичайної ситуації надати невідкладну допомогу хворому По-друге, всі медичні 
маніпуляції мають юридичне значення. Майбутнім лікарям слід відповідально 
відноситись до виконання любих лікувально-діагностичних маніпуляцій і правил 
ведення медичної документації. 

 
 

2. Конкретні цілі 
 

 Знати: (а=ІІ) 
▪ Студенти повинні ознайомитись з організацією роботи дитячих лікувально-

профілактичних установ, специфікою роботи персоналу в підрозділах лікувальних 

закладів.  

▪ Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, 

процедурного кабінетів педіатричного стаціонару. 

▪ Удосконалити уміння з догляду за хворими дітьми. 

 
Вміти (а=ІІІ) 
 Поставити клізму та газовідвідну трубку, гірчичники, та компреси, 

продемонструвати техніку промивання шлунку, техніку користування грілкою та 
міхуром з льодом, техніку користування інгаляторами, вміти дати дитині 
зволожений кисень, взяти біологічний матеріал для дослідження, вміти провести 
ін’єкції,  
 

6. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчання теми 
(міждисциплінарна інтеграція) 

Назви попередніх дику користування 

грісциплін 

Отримані навички 

Латинська мова Володіти медичною термінологію, 

вміти трактувати латинську медичну 

термінологію 

Нормальна анатомія та фізіологія Знати анатомо-фізіологічні 

особливості дитячого організму 

 



7. Завдання для самостійної праці під час підготовки да заняття. 
 

 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 
студент при підготовці до заняття 

Термін Визначення 

Клізми • Види клізм: 

• Очисна, сифонна, лікувальна, 

гіпертонічна 

Компрес • Види компресів:  холодний, 

зігрівальний, гарячий, волого-

висихаючий. 

Інгалятори • Види інгаляторів: тепло вологий, 

компресійний, ультразвуковий, 

портативний 

 

Аналіз сечі • Аналіз сечі загальний, за 

Нечипоренко, за Зимницьким, бак 

посів сечі 

 

Теоретичні питання 

 

1. Техніка проведення очисної клізми 

2. Техніка проведення сифонної клізми 

3. Техніка проведення лікувальної клізми 

4. Техніка постановки газовідвідної трубки 

5. Техніка накладання зігріваючого компресу 

6. Техніка накладання гарячого компресу 

7. Техніка використання міхура з льодом 

8. Техніка проведення інгаляцій дитині різними видами інгаляторів 

9. Правила забору сечі для загального аналізу 

10. Правила забору сечі для аналізу за Нечипоренко 

11. Правила забору сечі для аналізу за Зимницьким 

12. Правила забору сечі для бактеріологічного дослідження  

13. Правила забору мазків із зіву та носа 
 

 

 

 

 Практична робота (завдання), яка виконується на занятті: 

 

2. Робота в приймальному відділенні дитячої лікарні, маніпуляційному та 
процедурному кабінеті. 

 

 



 

Зміст теми: 

 ПРОВЕДЕННЯ КЛІЗМ ТА ГАЗОВІДВЕДЕННЯ 

 Клізми застосовують з метою очищення кишечника (очисні клізми) або 

введення поживних чи лікарських речовин (поживні, лікарські клізми). Клізма 

підсилює перистальтику товстого (рефлекторно) і тонкого кишечника, має проносну 

дію, у деяких випадках усуває непрохідність кишечника. 

 Показання та протипоказання до проведення клізм: Очисна клізма 

призначається при запорах з метою очищення кишечнику від калу і газів, при 

отруєннях, під час підготовки до операції, рентгенівських досліджень і перед 

застосуванням глистогінної терапії. Не можна ставити очисні клізми дітям, у яких 

виявлено запальні, виразкові і гнійні процеси в ділянці вихідника і товстому 

кишечнику. Вони протипоказані також при шлунково-кишкових кровотечах, 

апендициті, перитоніті, після операцій на органах черевної порожнини, при колапсі 

та деяких інших тяжких станах. 

   Залежно від віку дитини для очисних клізм використовують гумові 

грушоподібні балони різної місткості – від 30 до 100 мл і більші. У педіатричній 

практиці не знайшли застосування балони з твердим наконечником. Дітям 5-6 років і 

більш старшим для очисних клізм вже потрібні значні кількості води і її вводять за 

допомогою кухля Есмарха.  

  Усі предмети, якими користуються для очисної клізми, кип’ятять. У кишечник 

дітей раннього віку вводять переварену воду температури 28-30° С, старших – 25-

30°С. При спастичних запорах, щоб угамувати спазми гладкої мускулатури 

кишечнику, беруть воду підвищеної температури (37-38°С). При анатомічних 

запорах застосовують прохолодну воду (22-24°С і навіть 20°С), яка підсилює тонус і 

перистальтику товстого кишечника.  

 На одну очисну клізму, залежно від віку, потрібні різні кількості води: 

новонародженим – 30 мл;  

 1-3 міс. – 60 мл; 

 3-6 міс. – 90 мл; 

 6-9 міс. – 120-150 мл; 

 9-12 міс. – 180 мл; 

 1-2 роки – 200 мл; 

 2-5 років – 300 мл; 

 6-9 років – 400 мл; 

 10-14 років – 500 мл. 

 Наповнюють балон водою, наконечник добре змазують вазеліном або 

вазеліновим маслом, потім повернувши балон наконечником у гору, обережним 

натисканням на його дно випускають повітря до появи води з наконечника. 

  Дитину кладуть на лівий бік із зігнутими в колінах і притисненими до тулуба 

ногами. 

    Накінечник гумового балону вводять у вихідник на 3-5 см залежно від віку, 

після чого плавно витискують рідину у порожнину прямої кишки. Протягом 8-10 

хвилин утримують сідниці стуленими, щоб рідина не вилилась назовні. За цей час 

підготовлюють пелюшку, котра добре вбирає рідину, і закладають її між ноги, потім 



відпускають сідниці, щоб дитина випорожнилась. Малят віком понад 9-10 місяців 

можна посадити на горщики, щоб пряма кишка повністю звільнилась від води і 

калових мас. 

 Гіпертонічна клізма більше збуджує перистальтику кишечника, ніж звичайна, 

тому її призначають для боротьби з парезом кишечника. У пряму кишку; залежно від 

віку, вводять 25-100 мл 10% розчину кухонної солі. 

 Надто тривалі запори примушують іноді застосовувати олійні клізми. Їх 

ставлять невеличким балончиком, наконечник якого вводять на глибину 10-12 см 

(щоб дитина утримала масло як можна довше) і втискають у пряму кишку від 30 до 

100 мл якої-небудь олії (прованське, лляної, конопляної, соняшникової), підігрітої до 

37-38° С. Після клізми дитину викладають на живіт, підклавши заздалегідь клейонку. 

 Якщо олійна і очисна клізма не ефективні, ставлять сифонну клізму. Сифонну 

клізму застосовують як лікувальний захід при спастичних коліках для промивання 

кишечника дезінфікуючими і в’яжучими розчинами. Інколи, вдаються до сифонної 

клізми, сподіваючись на усунення завороту кишок, а також з діагностичною метою 

при кишковій непрохідності. Перед сифонною треба поставити очисну клізму.  

 Для сифонної клізми треба мати: лійку об’ємом 500 мл, гумову трубку 

довжиною 1-1,5 м з наконечником, глечик на 3-5 л з теплою перевареною водою (35-

36°C), клейонку, таз чи відро для промивання вод. 

  При проведенні сифонної клізми  хворого кладуть на бік із зігнутими ногами, 

під сідниці стелять клейонку так, щоб другий кінець її доходив до відра або зливного 

тазка, куди будуть виливатись калові маси та промивні води. Змащений вазеліном 

гнучкий накінечник обережними обертовими рухами вводять на глибину 20-40 см у 

товсту кишку. Заповнену водою лійку піднімають на висоту 60-80 см над хворим, 

потім опускають її вниз і виливають промивні води у відро або таз. Маніпуляцію 

повторюють 8-10 разів поки з кишечнику не буде виливатися чиста вода. На клізму 

потрібно 3-5 л води, іноді й більше. Після проведення процедури гумовий 

наконечник залишають у товстій кишці на 15-30 хв. замість газовідвідної трубки. 

Крім газів з кишечника через наконечник виливаються також рештки води.  

 Слід стежити за станом дитини. При сильному болю в животі, погіршені стану 

дитини, з’явленні крові в промивних водах процедуру негайно припиняють. 

 Лікувальні клізми – застосовують при необхідності ввести в пряму кишку 

лікарську речовину. Проводять відзразу ж після довільного очищення кишечника, 

або через10-15 хв. після очисної клізми. Об’єм лікарських клізм залежить від віку 

дитини: 

 до 5 років – 20-25мл; 

 5-10років – до 50 мл; 

 старше 10 років – 50-75 мл 

 Наконечник клізми вводять на глибину 10-12 см. 

 У вигляді лікарських клізм вводять: 0,5% розчин таніну; відвар ромашки (15 г 

квітів ромашки кип’ятять 2 хв. в 250 мл води і охолоджують до 40-41°С), масло 

шипшини, обліпихи. Для зменшення перистальтики кишечника часто роблять 

крохмальні клізми (5 г крохмалю розбовтують в 100 мл теплої води і доливають 100 

мл кип’ятку, а потім остуджують до 40-42° С).  

 Газовідведення у дітей проводиться при накопиченні газів у товстому і 



тонкому кишечнику. Метеоризм викликає різкий біль у животі, посилює секреторну і 

моторну функції шлунково-кишкового тракту, обмежує екскурсію діафрагми і цим 

самим утруднює дихання.  

 Для відведення газів користуються газовідвідною трубкою різної довжини: для 

школярів 30-50 см, дошкільнят і дітей раннього віку – 15-30 см. Кінець трубки має 

бути закругленим. Його змазують вазеліном і обережними обертовими рухами 

вводять в пряму кишку якомога глибше, до сигмовидної кишки: грудним дітям на 

глибину 7-8 см;  

 від 1 до 3 років – на 8-10 см;  

 від 3 до 7 років – на 10-15 см;  

 школярам – на 20-30 см і більше.  

 Перед процедурою бажано поставити очисну клізму.  

  

 ЗАСТОСУВАННЯ ГІРЧИЧНИКІВ ТА КОМПРЕСІВ 

  

  

 Механізм дії гірчичників: Подразнювальна дія гірчичників ґрунтується на 

активації і виділені при змочуванні фермента мирозина. Гірчичники подразнюють 

шкіру, викликають прилив крові до неї. В результаті рефлекторної реакції 

поліпшується кровообіг глибше розміщених тканин та внутрішніх органів. Звичайно 

використовують гірчичники фабричного виробництва, які перед вживанням 

змочують у теплій воді (45-50°С). 

 Механізм дії компресів: Компрес – це лікувальна багатошарова пов’язка. 

Компреси бувають сухі і вологі. Вологі компреси можуть бути холодними, 

зігрівальними та гарячими. 

 Холодний компрес спричиняє місцеве охолодження тканин, звуження 

кровоносних судин, зменшує кровопостачання і біль. 

 Зігрівальний компрес найчастіше застосовують як теплову процедуру. Він 

зберігає вологе тепло протягом багатьох годин і справляє тривалий лікувальний 

вплив на шкіру і підлеглі тканини. Під компресом утворюється замкнута волога 

камера, в якій температура водяної пари довгий час підтримується на рівні 

температури шкіри. Утворене тепло спричиняє вплив крові, що, в свою чергу, сприяє 

розсмоктуванню запального процесу, зменшенню венозного застою. Це сприяє 

зменшенню спазму і болю.  

 Гарячий компрес спричиняє розширення кровоносних судин, інтенсивне 

посилення кровообігу, знімає спазм судин, має виражену розсмоктувальну та 

знеболюючу дію.  

   Підготувати інструментарій до застосування гірчичників та компресів. 

 1) марлю чи тонку пелюшку, 

 2) гірчичників фабричного виробництва, 

 3) сухої гірчиці,  

 4) пшеничного або картопляного борошна, 

 5) серветку чи кусочок тканини, 

 6) м’який рушник, 

 7) вода, 



 8) вощений папір або клейонка, 

 9) біла або сіра вата, 

 10) борний вазелін, 

 11) спирт, одеколон, горілка. 

 Показання та протипоказання до компресів та гірчичників. Холодні компреси 

рекомендуються на місце забиття, травм у перші години, укусів комах, на перенісся 

при носовій кровотечі тощо. 

 Зігрівальний компрес застосовують при найрізноманітніших гострих та 

хронічних запальних процесах у шкірі, підшкірній основі, суглобах, плеврі, 

молочній залозі, середньому вусі; при забитті (через 1 добу після травми), при 

утворені інфільтратів після ін’єкцій тощо. 

 Протипоказання: гнійничкові захворювання шкіри (фурункул, карбункул та 

ін.), алергічні висипання та пошкодження шкіри, висока температура тіла.  

 Його застосовують при головному болю внаслідок спазму судин (на голову), 

при колапсі (до кінцівок), при бронхіальній астмі (на грудну клітку), при 

спастичному болю в животі (на живіт), при болю в суглобах, м’язах (на уражене 

місце). 

 Гірчичники застосовують при гострих та хронічних захворюваннях органів 

дихання. 

     Гірчичники можна прикладати на грудну клітку (за винятком ділянки серця), 

на ділянку трахеї, потилицю, до литкових м’язів. Старшим дітям гірчичники 

прикладають безпосередньо стороною, на якій є гірчиця, а дітям раннього віку – 

через шар марлі чи тонку пелюшку. Поверх гірчичників кладуть рушник або 

пелюшку, і тримають гірчичники в середньому від 3-8 до 10 хвилин. Після зняття 

гірчичників, шкіру легко протирають м’яким рушником, зволоженим теплою 

перевареною водою, змивають залишки гірчиці, витирають насухо і змащують 

почервонілу шкіру вазеліном. Якщо немає гірчичників фабричного виробництва, 

можна їх приготувати слідуючим способом: чайну ложку сухої гірчиці змішують з 

такою ж кількістю пшеничного або картопляного борошна: в цю суміш повільно 

вливають теплу воду (біля 40 С) і перемішують до одержання сметаноподібної маси. 

Одержану масу намазують на серветку чи кусочок тканини і прикладають до тіла 

дитини. 

 Для дітей молодшого віку можна використовувати гірчичне обгортання. У 

теплому гірчичному розчині (35-40 С) змочити пелюшку, віджати і загорнути в неї 

дитину, заздалегідь поклавши їй між ноги м’який рушник (щоб запобігти 

подразнення статевих органів), потім закутати маля в суху пелюшку і ковдру. Так 

триває 7-10 хвилин, після чого хворого розкутують, обливають теплою водою, 

витирають і одягають зігріту білизну і одяг, кладуть у ліжко, тепло вкривають 

ковдрою.  

 Гірчичний розчин готують з 2 столових ложок сухої гірчиці на 1 л води. Розчин 

проціджують на марлю. 

 Техніка виконання до застосування компресів: Для цього марлю або шматок 

чистого полотна складають у кілька разів, змочують холодною водою, відтискують і 

накладають на хвору ділянку. Оскільки накладений компрес швидко нагрівається, 

його треба міняти через кілька хвилин. Частіше користуються двома компресами: 



один накладають хворому, а другий охолоджують у воді. Для підтримання низької 

температури у воду кладуть лід. Після накладання компресу на шкіру зверху можна 

покласти міхур з льодом або снігом. Тривалість процедури 50-60 хв.  

 Примочка – різновид холодного компресу. Марлю або полотно, складене у 

кілька разів, змочують лікувальним розчином (настій ромашки, вода з оцтом – 1 

столова ложка на склянку холодної води та ін.) 

   Зігрівальний компрес складається з трьох шарів і закріпляючої пов’язки. 

Нижній шар, що накладається на хвору ділянку, - це вологі, складені 6-8 разів марля 

або полотно, змоченої водою кімнатної температури (водний компрес). Розміри 

марлі або ганчірки повинні бути трохи більші від розмірів ділянки шкіри, на яку 

накладається компрес. Змочивши марлю або ганчірку, її відтискають. Другий шар 

зігрівального компресу, що забезпечує герметизацію, - це вощений папір або 

клейонка, які з усіх боків повинні бути на 2 см більші від нижнього шару. Третій шар 

(утеплюючий) – біла або сіра вата, яку рівномірно накладають на клейонку так, щоб 

вона на 2 см виступала за її межі. Зверху компрес закріплюють бинтовою пов’язкою, 

яка має надійно втримати компрес і по краях притискати його до шкіри. Через 2 

години перевіряють правильність накладання компресу, акуратно просунувши 

вказівний палець під усі шари компресу: якщо шар марлі, що прилягає до тіла, 

теплий і вологий, значить, компрес накладений правильно. Накладають зігрівальний 

компрес на 8-10 год. Після зняття компресу шкіру легенько обтирають теплою 

водою, висушують м’яким рушником і накладають суху теплу пов’язку. Якщо шкіра 

почервоніла і з’явилося свербіння, її змащують борним вазеліном. Повторно 

накладати компрес можна не раніше як через 1 год. Для запобігання мацерації, шкіру 

попередньо протирають 45% розчином етилового спирту або одеколоном і насухо 

витирають. 

 Іноді компрес роблять не з води, а з одеколону, горілки або 50% спирту 

(напівспиртовий компрес). Його дія сильніша, оскільки відбувається подразнення 

тканин. Напівспиртові компреси швидше висихають, тому їх знімають через 4-6 

годин.  

 Є цілий ряд лікувальних компресів, при яких для змочування марлі 

користуються, за призначенням лікаря, лікувальними засобами: медичною жовчю, 

рідиною Бурова, камфорним маслом або будь-якою рослинною олією. Перед 

накладанням лікувального компресу шкіру змащують дитячим кремом. 

  Волого-висихаючий компрес накладають так само, як і зігрівальний, але без 

вощанки чи клейонки. Він складається з двох шарів – вологої марлі або вати. 

Змінювати такий компрес треба через 6 годин або навіть частіше. 

  

 Промивання шлунка за допомогою зонда. 

  Промивання шлунку проводиться при гострому отруєнні, захворюваннях 

органів травлення з накопиченням в шлунку недоброякісної їжі, слизу і т. ін. 

Промивні води збирають і відправляють в лабораторію. Промивають шлунок за 

допомогою товстого зонду та без нього. Беззондовий спосіб використовується для 

дітей дошкільного і шкільного віку. Діти випивають велику кількість води, поки не 

з’явиться блювання, процедура повторюється до отримання чистих промивних вод. 

 Дітям молодшого віку промивання шлунку проводиться тільки за допомогою 



зонда. 

 Для проведення зондового промивання шлунку необхідно підготувати зонд, на 

сліпому кінці якого є два бокових отвори. Зонд за допомогою скляного перехідника 

з’єднається з гумовою трубкою довжиною приблизно 70 см. Необхідні також 

роторозширювач, скляна лійка, таз для промивних вод, відро з чистою водою, 

клейончастий фартух, гумові рукавички. 

   Дітям першого півріччя можна користуватися зондом товщиною 0,5 см, дітям 

1 року і старше — 1 см. 

 Механізм промивання шлунку грунтується на принципі сполученних посудин. 

Помічник одягає клейончатий фартух, сідає і фіксує ноги дитини між своїми ногами. 

Одною рукою він утримує руки і тулуб пацієнта, притиснувши його до себе, другою 

рукою тримає голову. 

 Якщо дитина не відкриває рота, великим і середнім пальцями натискають на 

обидві щоки. Швидко вводять роторозширювач або штапель, який обгортають 

марлею, і розкривають рота. Переварений, теплий і вологий зонд, кінець якого 

змазують вазеліновим маслом або змочують водою, вводять в рот і просувають за 

корінь язика до задньої стінки глотки. Потім хворий робить ковтальний рух, і зонд 

просувають у стравохід, а потім у шлунок. Під час зондування хворий повинен рівно 

і глибоко дихати. 

 Щоб визначити, на яку глибину треба ввести зонд, вимірюють відстань від 

різців до пупа та додають ширину 3-4 зімкнутих пальців руки і роблять відмітку на 

зонді. 

 На вільний кінець зонда надівають велику скляну лійку і опускають нижче 

колін хворого. В лійку наливають біля 500 мл води (температура 22-24°С) потім 

поступово піднімають догори, на 25 см вище рота, поки майже вся рідина не надійде 

в шлунок. Коли в лійці залишаєтся мало води, її швидко опускають нижче колін 

хворого. Настає зворотна течія рідини із шлунка в лійку. Лійку при наповненні 

перевертають і виливають промивні води в таз. Так роблять кілька разів — до 

чистих промивних вод. При значному накопиченні слизу в шлунці рекомендують 

промивання теплим соляно-лужним розчином (1 ст. ложка соди і 1 ст. ложка 

кухонної солі на 3 л води). Можна промивати мінеральними водами: Єсентуки-4, 

Смирновська та ін. При отруєннях для нейтралізації яду під час промивання в 

шлунок вводять антидот. 

 Техніка користування грілкою та пухирем з льодом. 

  Грілка. Грілка застосовується як місцева теплова процедура з метою 

розсмоктування запальних процесів, для зігрівання, як знеболюючий засіб.  

Протипоказання для застосування: гострі запальні процеси черевної порожнини( 

апендицит, холецистохолангіт), при підозрі на пухлину, кровотеча.  Існують резинові 

та електричні грілки, але останні у дітей застосовуються лише при постійному 

контролі з боку дорослих. Резинова грілка являє собою резервуар ємністю 1,0—1,5 л  

з притертою пробкою, що пригвинчується.    Грілку наповнюють гарячою водою (60-

70°С) на половину або третину об‘єму. Повітря з неї випускають натисканням руки 

та загвинчують, перевертають горловиною донизу, щоб впевнитися в герметичності. 

Грілку витирають та огортають чистим сухим рушником, потім прикладають до тіла 

хворого.  



 При відсутності резинової грілки можливо використовувати пляшку, що 

таксамо  міцно закривають, перевертають донизу, огортають полотенцем.  

 Ступінь нагріва електричної грілки регулюють за допомогою реостату.   

 Пухир з льодом.     Показання для застосування:       кровотечі, забої,початкові 

стадії запального процесу.  Пухир являє собою резиновий резервуар, особливої 

форми з широкою основою та широким отвором, що загвинчується широкою 

пробкою мал. 1.    В пухир накладають маленькі шматочки льоду, розміром 1-2 см, 

випускають повітря і закривають. На поверхню шкіри під міхур кладуть полотенце 

або складену в декілька раз тканину. При застосуванні в ділянці голови. Його 

підвішують над дитиною.  

  мал. 1 

  

Для лікування різних захворювань дихальної системи застосовуються інгалятори. 

Існують такі види інгаляторів: 

1/ Тепловологий  (паровий) найчастіше застосовують при лікуванні захворювань 

порожнини носа, придаточних пазух носа, запальних захворювань глотки та гортані. 

Для цих інгаляцій використовують теплі розчини, ефірні олії, травяні відвари. 

2/ Компресійний (небулайзерний)використовує для розпилення стиснуте повітря. Ці 

інгалятори виробляють за допомогою спейсера (камера)аерозоль з використання 

кисню, чи повітря та можуть забезпечити розмір часточок 2-5 мкм.(такого розміру 

осідають в нижніх дихальних шляхах) 

3/ультразвукові за допомогою ультразвуку забезпечують однорідність та постійність 

часточок розпилюваємого аерозолю розміром 1,4-5 мкм. (осідають в альвеолах) 

 Перед проведенням інгаляції маски обробляють дезинфікуючим розчином 

(Хлорамін 0,1%) виконують інгаляцію по часу відповідно віку та важкості 

захворювання.  

 

 Техніка застосування карманних інгаляторів 

 Введення лікарських засобів інгаляційним шляхом частіше відбувається за 

допомогою портативного інгалятора. Маленьким дітям  при проведенні інгаляцій 

можна використати звичайний пластмасовий стаканчик затуливши раструбом рот і 

ніс, флакон з лікарською речовиною тримають суворо перпендикулярно, дном 

догори.(мал.2) 

       



  
 Мал 2 Застосування кишенькового інгалятора.  а — загальний вигляд: 1 — 

заслонка; 2 — інгалятор; 3 -- резервуар; 

 б — інгалятор в дії. 

 Дітям важко виконати всі рекомендації по застосуванню інгалятора.  Для 

зручності в цьому випадку розроблені різні пристосування. Зокрема 

використовується спейсер (пластикова трубка з насадкою для інгалятора та 

мундштуком для рота).   Ліки впорскуються   в спейсер з ингалятора, а потім 

поступово вдихуються дитиною мал. 3 

   

  
 Мал. 3. Послідовність дій при використанні спейсера 

   

  Техніка застосування дитині зволоженого кисню. 

 Використовують різні методи оксигенотерапії, яку можуть проводити тривало 

від декількох годин до декількох діб безперервно при постійній концентрації кисню 

в повітрі, що вдихується і дорівнює 24—44 %.  Можна використовувати стерильні 

носові катетери  з м‘якого пластику (подвійні вигнуті), їх вводять у носові ходи і 

фіксують лейкопластирем. Кисень має бути обов‘язково зволожений, для чого його 

пропускають через стерильну воду.  Крім того використовують маски на обличчя, що 

створюють певну концентрацію кисню, кисневі палати, кисневі тенти для голови, що 

можуть мати дозатор кисня, що забезпечує його сталу концентрацію  (мал.4) 



  
 Мал. 4  Апарати для оксигенотерапії. 

  а- зволожувач та дозатор кисня; б — автоматичний регулятор кисня. 

  

 Техніка взяття біологічних матеріалів для дослідження. 

  Практичне значення точних лабораторних досліджень крові, сечі, калу, слизу, 

соків та іншого матеріалу загальновідомо. Достовірність їх залежить не лише від 

техніки проведення аналізу, а й від того, наскільки правильно взято матеріал для 

дослідження. Кожна пробірка з матеріалом повинна бути підписана: вказується 

прізвище та ім’я хворої дитини, вік, назва відділення і дата забору матеріалу. 

  Набір для взяття мазків із зіва і носа складається із шпателя і стерильної 

пробірки, щільно закритої пробкою, через яку пропущено металевий стержень з 

ватним тампоном на кінці. Такі пробірки виготовляють в бактеріологічній 

лабораторії і вони повинні бути у відділеннях в достатній кількості. Для змивів із 

зіва на вірус аналогічним способом підготовлені пробірки мають містити 3 - 5 мл 

фізіологічного розчину. Мазки із зіва   збирають вранці до їди, до маніпуляції дитина 

повинна прополоскати рот розчином фурациліну (1:5000), маленьким дітям 

протирають ротову порожнину ватним тампоном, змоченим фізіологічним розчином. 

  Техніка взяття мазка з носа. Дитину тримають на руках, однією рукою 

притискаючи до себе тулуб і руки дитини, другою рукою тримають голову, 

притискаючи її до своїх грудей. Медична сестра обережно вводить у ніздрю стериль-

ний тампон, закріплений на кінці, металевого стержня, зробивши легкий обертовий 

рух тампоном, виймає його і кладе в стерильну пробірку. В другу ніздрю вводить 

другий тампон, маніпуляція повторюється, тампон опускають у іншу пробірку, не 

доторкуючись до її стінок. 

 Мазок із зіву беруть натще, під контролем ока, точно доторкаючись тампоном 

до мигдаликів, .плівки, гнійної пробки та ін. Щоб добре бачити зів, забезпечують 

освітлення, язик дитини притримують шпателем. Матеріал, взятий з носа і зіва, 

треба негайно передати в лабораторію. 

 Змив із зіву на вірус береться в таку ж скляну пробірку. Техніка взяття 

матеріалу така як і при взятті матеріалу на флору, але тампон з забраним матеріалом 

помішується в попередньо налитий в пробірку фізіологічний розчин (5 мл.). 

 Взяття сечі для аналізу Для збирання сечі для загального аналізу і за методом 



Нечипоренка потрібна суха чиста склянка, для збирання сечі на стерильність 

склянка має бути стерильною і з металевою кришкою, для збирання сечі за 

Зимницьким потрібно 8 чистих склянок. Для збору сечі промежину ретельно 

промивають теплою водою з милом. Для бактеріологічного дослідження перед 

збором сечі зовнішні статеві органи обробляють розчином фурациліну. Взяття сечі 

для аналізу у дітей першого року життя, особливо у новонароджених, з відомих 

причин пов’язане з певними труднощами. У хлопчиків за допомогою лейкопластиру 

прикріпляють до зовнішних статевих органів пляшечку щоб у неї стікала сеча. У 

дівчаток з цією метою застосовуються пластмасові або металеві лопаточки. Для 

збирання сечі у новонароджених і грудних дітей можна користуватися клейонкою, 

укладеною між ногами дитини, або глибокою тарілкою. Перед взяттям сечі 

промежину ретельно вимивають теплою перевареною водою. 

 Сечу для бактеріологічного дослідження беруть з середнього струмення при 

довільному сечовипусканні. Сечу в об’ємі 5-10 мл збирають у стерильну пробірку, 

закупорену стерильною ватною пробкою. Перед взяттям сечі дитину підмивають, 

зовнішні статеві органи оброблять розчином фураціліну (1:5000). Після того, як 

взяли сечу в пробірку, край пробірки та пробку обпалюють над спиртівкою і закупо-

рюють пробірку. 

 З середнього струменю збирається сеча для дослідження по способу 

Нечипоренка. Дитину передчасно підмивають. Звертають увагу на якість взяття сечі, 

а не на її кількість, так як при цьому методі підраховують форменні елементи крові в 

1 мл сечі. 

 За пробою Зимницького роблять висновок про водовидільну і концентраційну 

здатність нирок. У хворого протягом доби через кожні 3 години збирають сечу в 

окремі банки, на кожній з яких є відповідна наклейка з позначенням часу 

сечовипускання. В день дослідження дитина мочиться о 6 годині ранку, сеча 

виливається, потім збирається через кожні 3 години. У маленьких дітей допускається 

вільне сечовипускання. 

  Для збирання калу треба приготувати маленьку баночку або коробочку, 

дерев‘яну або скляну паличку, для бактеріологічного аналізу – скляна ректальна 

трубка Цимана в стерільній пробірці з 3 – 5 мл фізіологічного розчину. 

  Перед збиранням калу для копрологічного дослідження, особливо на 

приховану кров протягом 3 – 5 днів дитина не вживає препаратів заліза, вісмуту, 

таніну, барію, атропіну, карболену, касторової олії, їй не ставлять свічок та клізм, не 

застосовують грілку та інші теплові процедури. А також не потрібно чистити зуби за 

допомогою щітки. 

  Аналіз калу на яйця глистів. Для цього з різних місць калової маси скляною 

або дерев’яною паличкою беруть маленькі шматочки калу в баночку чи коробочку і 

відсилають на аналіз.  

 Посів калу на дизентерійну та іншу патогенну кишечну флору беруть після 

природної дефекації з пелюшки, горшка та ін. за допомогою скляної ректальної 

трубки Цимана. Трубка знаходиться в стерільній пробірці з 3-5 мл фізіологічного 

розчину. Кал можна забирати безпосередньо з прямої кишки. Хворого кладуть на 

лівий бік з напівзігнутими ногами, розтуливши сідниці великим і вказівним паль-

цями лівої руки, правою вводять у пряму кишку тупий кінець ректальної трубки на 



глибину 7-8 см обертальними рухами, а потім такими ж рухами виймають її і 

опускають тим же кінцем в пробірку із стерильним фізіологічним розчином, щільно 

закупорюють. 

 Перед введенням трубки в пряму кишку необхідно уважно обстежити її 

цілістність. Якщо в трубці нічого не виявилось (немає матеріалу) треба ввести її 

знову і попросити хворого натужитись. Матеріал треба негайно доставити в 

лабораторію.  

Тестові питання 

 

1.Якими бувають клізми за температурою: 

f. прохолодні 

g. очисні 

h. лікувальні 

i. поживні 

j. гіпертонічні  

2.Показанням для застосування грілки є:   

f. апендицит,  

g. холецистохолангіт 

h. кровотеча 

i. розсмоктування запальних процесів 

j. пухлина 

3.Ан. сечі за Нечипоренко визначають: 

f. кількість формених елементів в 1 мл 

g. коливання питомої ваги сечі 

h. кількість формених елементів в полі зору 

i. рівень сечової кислоти 

j. бактерії 

4.В загальному ан. сечі визначають: 

f. кількість формених елементів в 1 мл 

g. коливання питомої ваги сечі 

h. кількість формених елементів в полі зору 

i. рівень сечової кислоти 

j. добову кількість сечі 

5.Кілкість шарів у зігрівальному компресі: 

f. 1 

g. 2 

h. 3 

i. 4 

j. 5 

6.Об‘єм лікувальної клізми у дітей до 5 років, мл : 

f. 500 

g. 200 

h. 100 

i. 50 

j. 20 



Ситуаційні задачі: 

1. Дитина забила коліно і з‘явилася невелика припухлість, що ви можете застосувати 

щоб полегшити больові відчуття? Опишіть техніку процедури. 

 

2. Новонароджена дитина переведена на штучне вигодовування сумішшю у неї 

відмічаються кишкові кольки. Чим можна допомогти дитині? Опишіть техніку 

прведення маніпуляції 
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Актуальність теми: 
 

Гармонійний фізичний розвиток та розумовий розвиток дитини висока 

опірність її організму до різних захворювань та стійкість до несприятливих 

факторів навколишнього середовища забезпечуються раціональним 

харчуванням та дотриманням особистої гігієни хворих. Оволодіння навиками 

годування дітей першого року життя та гігієнічними навичками дає можливість 

майбутнім лікарям  забезпечити високий рівень життя та благополуччя дитини. 

 

Конкретні цілі 
 

 Знати: (а=ІІ) 

1. Техніку проведення: 

– -природного вигодовування дітей; 

– -прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні; 

- змішаного вигодовування дітей; 

- штучного вигодовування дітей; 

– годування дитини із пляшечки при штучному та змішаному 

вигодовуванні  

 

Вміти (а=ІІІ) 

Продемонструвати техніку прикладання дітей до грудей та годування з 

пляшечки. 

 

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчання теми 

(міждисциплінарна інтеграція) 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

 

1. Нормальна анатомія  

 

2.  Гістологія 

 

3. Нормальна фізіологія 

 

 

 

 

 

4. Фізика 

 

 

 

 

Визначати  закономірності змін 

пропорцій тіла у дітей різного 

віку 

Застосовувати знання про будову 

органів травлення 

Застосовувати співвідношення 

основних параметрів фізичного 

розвитку (розмірів) в процесі 

онтогенезу.  Застосовувати знання 

про функціювання органів 

травлення 

  

Розраховувати параметри 

фізичного розвитку дитини на 



 5.Неорганічна хімія 

 

 

 

6. Біохімія 

 

7. Латинська мова  

 

8. Фармакологія  

9.Пропедевтична педіатрія 

основі математичних формул 

 

Розраховувати необхідну кількість 

речовини та розчинника для 

приготування розчинів різної 

концентрації 

Описувати склад грудного та 

коров’ячого молока 

Застосовувати термінологію з  

латинською основою. 

 Вміти застосовувати очні та 

вушні краплі 

Застосувати знання про анатомо-

фізіологічні особливості кістково-

м’язевої системи та органів 

травлення , особливості фізичного 

розвитку дітей різних вікових 

груп, вигодовування дітей 

першого року життя. 
 
 
 

Завдання для самостійної праці під час підготовки да заняття. 
 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен 

засвоїти студент при підготовці до заняття 

Термін Визначення 

Фізичний розвиток • Динамічний процес росту та 

біологічного дозрівання дитини в різні 

періоди дитинства 

Перелік основних антропометричних 

показників 

• Маса тіла, довжина тіла, обвід 

голови, обвід грудної клітки 

Види вигодовування дітей першого 

року життя 

• Природнє, штучне, змішане 

 
 

Теоретичні питання до заняття: 

 

1. Методика і правила природного вигодовування дітей; 

2. Методика прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні; 

3. Методика і правила змішаного вигодовування дітей; 

4. Методика і правила штучного вигодовування дітей;  



5. Методика годування дитини із пляшечки при штучному та 

змішаному вигодовуванні. 

 

Практична робота (завдання), яка виконується на занятті: 

 

1. Спостереження за грудним вигодовуванням немовлят  

2. Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні. 

3. Техніка годування дитини із пляшечки при штучному та змішаному 

вигодовуванні. 

4. Техніка змішаного вигодовування дітей.. 

      5. Проведення контрольного вигодовування (зважування). 

      6. Приготування молочної суміші. 

      7. Годування немовлят з пляшечки та ложечки. 

8. Обробка пляшечок, сосок, ложечок після годування немовлят 

Зміст теми: 

 

Раціональне харчування дітей є важливим чинником у справі охорони 

здоров'я дитини. Материнське грудне молоко є ідеальним харчовим 

продуктом. Процес вигодовування і склад грудного молока є 

найважливішими чинниками, що сприятливо впливають на організм дитини 

й матері. 

 

Природне вигодовування 

Вигодовування дитини в першому півріччі життя лише грудним молоком 

або грудним молоком і догодовування (донорським грудним молоком або 

молочними сумішами в разі нестачі молока у матері), кількість якого 

становить менш як 1/5 необхідної добової кількості їжі, називається 

природним. 

Чинники, що ускладнюють процес грудного вигодовування 

З боку дитини: 

1. Природжені дефекти (щілина верхньої губи і твердого піднебіння, 

недорозвинення нижньої щелепи тощо). 

2. Неактивне ссання дитини (у недоношених і кволих новонароджених, 

«ледачих» сисунів). 

3. Захворювання порожнини рота і носоглотки (виразки на слизовій 

оболонці, садна, кандидозний стоматит, нежить). 

З боку матері: 

1. Втягнуті або плоскі соски. 

2. Туга грудь. 

3. Тріщини сосків. 

4. Мастит, гіпогалактія. За наявності втягнутих і плоских сосків потрібно 

за кілька тижнів до пологів їх готувати (періодично витягувати протягом 

дня), а в разі тріщин сосків і маститу — проводити відповідне лікування. 



Режим, техніка і правила природного вигодовування. Важливим 

моментом природного вигодовування є перше прикладання дитини до груді, 

яке потрібно проводити якомога раніше (відразу або протягом 30—60 хв) 

після народження дитини. Раннє прикладання до груді позитивно впливає на 

рівень чинників неспецифічного й імунного захисту, контамінацію дитини 

нормальною мікрофлорою, становлення і тривалість лактації. 

Здоровим доношеним дітям установлюють 6-разовий режим годування 

через 3,5 год із нічною перервою протягом 6,5 год. Тривалість годування 

становить 20—25 хв. Дітям, що народилися з низькою масою тіла, 

недоношеним, ослабленим, а також у разі недостатньо активної лактації у 

матері призначають 7-разовий режим годування через 3 год із нічною 

перервою протягом 6 год. 

За наявності глибокої недоношеності, загальної кволості, частого 

зригування тощо призначають годування через 2—2,5 год. У подальшому із 

нормалізацією стану дитини і встановленням лактації у матері 

рекомендується переходити на 6-разове вигодовування. 

Якщо дитина неспокійна, у проміжках між годуваннями їй із перших днів 

життя дають пити воду для дитячого харчування  або кип’ячену воду (без 

цукру або трохи підсолоджену). Деякі діти відмовляються від води, оскільки 

повністю задовольняють свої потреби у рідині молоком. 

Вигодовування груддю в перші 3 місяці життя може проводитись на 

вимогу дитини, тобто кількість годувань може становити 7—10 разів на добу. 

Таке вигодовування, за якого режим і кількість з’їденої їжі встановлюється 

дитиною, називають вільним. Ознакою голоду є голосний крик, активний 

пошуковий рефлекс за відсутності інших причин для неспокою. Такий режим 

годування дитини має певні недоліки. Так, неспокій дитини може бути не 

лише проявом голоду, а й ознакою захворювання, поганого догляду. У 

зв’язку з цим вільне вигодовування може легко перейти у безладне 

годування. 

Прикладання дитини до груді із проміжками менш як 2 год зумовлює 

пригнічення секреції пролактину передньою часткою гіпофіза, що 

призводить до зниження секреції молока. 

Із введенням першого підгодовування кількість годувань скорочують до 

п’яти. 

Дотримання режиму харчування й інтервалів між окремими годуваннями 

впливає на апетит дитини, діяльність травних органів і стан нервової 

системи, а також кількість грудного молока матері. 

Якщо немовля не прокидається в потрібний час, то можна зачекати 15—20 

хв, а потім розбудити його і погодувати. 

Під час годування дитини мати має дотримуватися таких правил: 

1. Перед годуванням вимити руки з милом, потім обидві грудні залози і 

обережно просушити рушником (не розтираючи). 

2. Протягом перших 3—4 днів після пологів проводити годування, лежачи 

у ліжку на тому чи іншому боці (залежно від того, до якої груді прикладають 

дитину). При цьому рукою, яка спирається на постіль, мати тримає дитину, а 



іншою підтримує грудь і стежить, щоб вона не закривала носові ходи дитини 

і не порушувала її дихання. У подальшому годувати дитину слід, сидячи на 

стільці або в кріслі з підставленим під ногу ослінчиком. Голова дитини при 

цьому лежить на руці матері, а тулуб спирається на її стегно, вільною рукою 

мати підтримує грудь. 

3. Другим і третім пальцями протилежної руки взяти грудь за краї 

навколососкового кружальця зверху і знизу від соска й максимально 

витягнути вперед. Зцідити кілька крапель молока за появи сильного 

струмочка для видалення випадкових бактерій, що містяться у периферичних 

відділах вивідних залозистих проток, а потім торкнутися соском до губ 

дитини і швидко ввести в рот сосок і всю ділянку навколососкового 

кружальця до підтримуючих пальців. 

4. Годувати дитину з однієї груді, чергуючи протягом дня годування лівою 

і правою груддю. Якщо молока мало, допускається годування з обох грудей. 

5. Тримати дитину біля груді близько 20 хв. Якщо дитина лінується 

смоктати і засинає, потрібно її будити і змушувати смоктати належний час. 

6. Віднімати дитину від груді після припинення смоктальних рухів. Після 

чого тримати її вертикально кілька хвилин до зригування повітря. 

7. Після кожного годування зціджувати навіть незначні залишки молока 

рукою або молоковідсмоктувачем. Якщо цього не робити, переповнені 

молочні ходи через барорецептори і центральні механізми будуть 

зумовлювати зменшення продукції пролактину, що призводить до зменшення 

секреції молока (гіпогалактії). Спочатку молоко зціджують після кожного 

годування, а коли лактація встановлюється і дитина добре ссе, зцідження 

залишків молока проводять 2—3 рази на добу. 

8. Після закінчення годування і зцідження залишків молока грудь 

обмивати кип’яченою водою, просушувати чистою м’якою серветкою, а 

сосок змащувати вазеліном або ланоліном. 

9. Привчати немовля спати до годування, а не після нього. Такий режим 

створює добрий настрій дитини і вона рідко плаче. 

Методика введення підгодовування. 1. Підгодовування починають 

уводити з 1—2 чайних ложок (5—10 г), поступово збільшуючи його кількість 

під час кожного годування майже вдвічі. Через 10—14 днів повністю 

замінюють одне годування груддю. Підгодовування дають дитині до 

годування груддю. 

2. Перше підгодовування дають уранці перед другим годуванням. Воно 

має бути однорідне. Краще використовувати овочеве пюре (картопляне, 

морквяне, змішане). Відповідно до віку потрібно поступово переходити до 

густішої їжі. Підгодовувати дитину слід із ложечки. 

3. Друге підгодовування можна дати через 2 тижні після введення першого 

в повному об’ємі й адаптації дитини до нього перед четвертим годуванням. 

Рекомендації щодо віднімання дитини від груді. Віднімати здорову 

дитину від груді рекомендується таким чином: спочатку заміняють вранішнє, 

а потім і вечірнє годування груддю на кисломолочні суміші (кефір, 

ацидофільне молоко, ацидофільно-дріжджове молоко тощо) або на коров’яче 



молоко з печивом або сухарем. У випадку одноразового годування лактація 

зникає протягом 1,5—2 тижнів. Для прискорення згасання лактації 

накладають на грудь стисну пов’язку, обмежують пиття, завдяки чому 

лактація згасає через 3—4 дні. 

Не рекомендується віднімати дитину від груді влітку, особливо в спеку, 

коли знижується функція травних залоз і гірше переноситься чужорідна їжа. 

У такому випадку грудне вигодовування можна продовжити до 1,5 року. 

Період віднімання від груді іноді супроводжується неприємними 

фізичними і емоційними відчуттями у матері й дитини. Дитина в цей час 

може відмовлятися від їжі, плакати, часто прокидатися вночі. Такий стан 

триває 3—5 днів. 

За наявності болісних відчуттів у матері внаслідок застою молока 

необхідні легкий масаж грудних залоз, зціджування невеликої кількості 

молока, обмеження пиття й туге бинтування груді. Можна застосовувати 

компрес із камфорним маслом. 

 

 

 

  Штучне вигодовування 

Штучне вигодовування — це такий вид вигодовування, за якого дитина в 

першому півріччі життя зовсім не отримує грудного молока або його 

кількість становить менш як 1/5 добової потреби. 

Показання до штучного вигодовування: 

1. Агалактія у матері й відсутність можливості забезпечити дитину 

донорським грудним молоком. 

2. Постійні протипоказання до вигодовування грудним молоком з боку 

дитини: деякі спадкові захворювання обміну речовин (фенілкетонурія, 

галактоземія та ін.). 

3. Постійні протипоказання до вигодовування грудним молоком з боку 

матері (тяжкі захворювання нирок з їхньою недостатністю, природжені або 

набуті вади серця з вираженою серцево-судинною недостатністю, злоякісні 

пухлини, тяжкі хвороби крові й ендокринної системи, гострі психічні 

розлади, сифіліс у матері у випадках зараження протягом останніх місяців 

вагітності) за неможливості забезпечити дитину донорським грудним 

молоком. 

Для штучного вигодовування застосовують численні молочні суміші, які 

поділяють на дві групи: неадаптовані й адаптовані. Неадаптовані суміші 

готують із коров’ячого молока шляхом його розведення. Вони істотно 

відрізняються за якістю від грудного молока. Адаптовані суміші за своїм 

складом наближаються до грудного молока, хоч і мають істотні біологічні 

відмінності. У кожній із цих груп можна виділити дві підгрупи: солодкі й 

кисломолочні суміші. 

Методика і правила штучного вигодовування 

1. Перед годуванням суміш обов’язково підігрівають до температури 40—

42 °С, а потім виливають у стерильну мірну пляшечку. Її можна підігрівати 



також у пляшечці на водяній бані з розрахунку на одне годування. 

Температура суміші для годування — 35—40 °С. Отвір у сосці має бути 

невеликим, щоб порцію суміші дитина ссала 10—15 хв. Під час годування 

дитина лежить на колінах особи, що годує, а голову її при цьому 

підтримують рукою. Шийка пляшечки, яку тримають у вільній руці, має бути 

весь час заповнена молоком для того, щоб дитина не заковтнула повітря. 

Після кожного годування соску миють і кип’ятять. 

2. Дитину годують у певні години, що регулює апетит. 

3. У разі штучного вигодовування дитині потрібно звикати до кожної нової 

суміші й тому не можна часто замінювати одні суміші іншими. Часта зміна 

сумішей може спричинити дисфункцію кишок, порушення обміну речовин. 

Харчові добавки, а також перший і наступні підгодовування вводять на 2 

тижні раніше, ніж у разі природного вигодовування (див. табл. 6). 

  

 Змішане вигодовування 

Змішане вигодовування — це такий вид вигодовування, коли дитина крім 

грудного молока отримує догодовування (у вигляді молочної суміші), об’єм 

якого перевищує 1/5, а грудне молоко становить не менше ніж 1/5 добової 

потреби. 

Залежно від кількості молочної суміші, що дають дитині, змішане 

вигодовування може наближатися до природного, якщо кількість грудного 

молока в раціоні дитини становить 2/3—3/4 добової потреби, або до 

штучного, коли дитина отримує менше ніж 1/3 добового раціону грудного 

молока. 

Показання до переведення на змішане вигодовування 

1. Недостатня кількість молока у матері (гіпогалактія). 

2. Тимчасове обмеження годування груддю (однобічний мастит, 

погіршення стану здоров’я матері, застосування фармакологічних засобів, 

тяжка анемія та ін.). 

3. Соціальні чинники, коли мати у зв’язку з роботою та з інших причин 

вимушена відлучатися з дому, а кількість зцідженого грудного молока не дає 

змоги повністю задовольнити потреби дитини. 

Призначаючи дитині змішане вигодовування, потрібно визначити точну 

кількість грудного молока, яку вона має отримувати протягом доби. Це 

робиться шляхом проведення 3—4 контрольних годувань. Якщо є 

можливість, краще провести контроль всіх годувань протягом доби. За 

різницею між кількістю молока, яку має отримувати дитина (див. підрозділ 

«Природне вигодовування») за добу і фактичною визначають кількість 

молока, якої не вистачає дитині. 

Для змішаного вигодовування застосовують ті самі суміші, в такі самі 

строки, що і для штучного. 

Методика і правила змішаного вигодовування 

1. Молочну суміш слід давати тільки після годування груддю. Для 

стимулювання лактації і максимального використання грудного молока 

залишки його після годування груддю потрібно зцідити і давати разом із 



молочною сумішшю. 

2. У разі швидкого зменшення кількості грудного молока в матері, 

молочну суміш потрібно давати не відразу в повній кількості, а дрібними 

порціями, збільшуючи їх об’єм протягом 3—5 днів до потрібної норми. 

3. Не допускати тривалих (понад 3—6 год) інтервалів між годуваннями 

груддю. 

4. Давати догодовування краще з ложечки. Якщо його дають із мірної 

пляшечки, то отвір у сосці має бути малим, щоб суміш надходила краплями. 

Таким чином, процес годування з пляшечки наближається до ссання молока 

із груді матері, щоб дитина не відмовилася від неї. 

5. Кальцифероли (віт. D) призначають дитині з урахуванням їхнього вмісту 

в молочній суміші. 

Змішане вигодовування можна проводити двома методами: класичним 

(догодовування) і чергування. 

Класичний метод — дитину під час кожного годування прикладають до 

груді, а потім догодовують замінником грудного молока до необхідного 

об’єму. Частіше цей метод застосовують до 3-місячного віку. 

Метод чергування — годування груддю чергують із самостійним 

годуванням штучною сумішшю. Його застосовують з 4-го місяця життя 

дитини. 

Пр а в ил а  с те р ил і за ц і ї  с ос ок  і  пл я шок . Брудні соски 

ретельно миють спочатку в проточній воді, а потім теплою водою з содою (0,5 

чайної ложки питної соди на стакан води), при цьому їх вивертають навиворіт. 

Потім соски кип'ятять протягом 10—15 хв. Стерилізація сосок проводиться 

раз на день, звичайно в нічний час. Проводить її палатна медична сестра. 

Чисті гумові соски зберігають сухими в закритому (скляному або 

емальованому) посуді з маркіровкою "Чисті соски". Чисті соски дістають 

стерильним пінцетом, а потім чисто вимитими руками надягають на пляшку. 

Використані соски збирають в посуд з маркіровкою "Брудні соски". 

Стерилізація пляшок проводиться в буфетній. Спочатку пляшки 

обезжирюють в гарячій воді з гірчицею (50 г сухої гірчиці на 10 л води), потім 

миють за допомогою йоржа, промивають проточною водою зовні і зсередини 

(використовують пристрій у вигляді фонтанчиків для обполіскування пляшок) 

і обполіскують. Чисті пляшки шийкою вниз поміщають в металеві сітки, а 

коли стечуть залишки води, пляшки в сітках ставлять в сухожарову шафу на 

50—60 хв (температура в шафі 120—150 °С). 

Пляшки можна стерилізувати кип'яченням. Для цього їх поміщають в 

спеціальний посуд (бак, каструлю), заливають теплою водою і кип'ятять 10 хв. 

Зберігають стерильні пляшки з горловиною, закритими стерильними ватяно-

марлевими тампонами, в окремо виділених для цього шафах. 

  

Оцінка харчування дитини. Найдоступніші об’єктивні методи 

ґрунтуються на порівнянні маси тіла та інших антропометричних показників. 

Оптимальним методом такої оцінки є точні (каліперні) вимірювання товщини 

підшкірного жирового шару і порівняння отриманих результатів із даними 



відповідних таблиць. За відсутності таких таблиць можна користуватися 

таблицями стандартів параметричного (сигмального) і непараметричного 

(центильного) типу. Ці таблиці дають змогу без будь-яких розрахунків і з 

великою точністю виявити порушення співвідношення зросту і маси тіла в 

дітей. 

Особливий інтерес становить оцінка співвідношень зросту і маси тіла 

дитини за центильними таблицями. Якщо значення маси тіла знаходять у 

середній зоні таблиці (25—75-й центилі), то її оцінюють як таку, що 

відповідає середнім характеристикам; у зоні від 25-го до 10-го центиля як 

таку, що має тенденцію до зниження; від 10-го до 3-го центиля — як явно 

знижену; більш крайні положення можна трактувати як патологічний стан. 

Так, показники маси тіла у зоні від 75-го до 90-го центиля вказують на 

перевищення маси тіла, а від 90-го до 97-го центиля — на її явний надлишок. 

Центильні характеристики є більш об’єктивними і точними, ніж 

параметричні (сигмальні). 

    

Тестові завдання.  

1. Щомісячне збільшення маси на першому півріччі складає: 

А. 400 г 

-Б. 600 г  

В. 800 г. 

С. 200 г 

Д. 300 г. 

 

. 2. У дитини 1 місяця зригування, що виникають щоразу, як тільки після 

годування груддю малюка вкладають у ліжечко. Огляд педіатра відхилень у 

стані дитини не виявив. Виникнення зригувань лікар пояснив особливостями 

травної системи у даному віці та дав поради з догляду за дитиною. В чому 

полягають ці поради? 

А. Масаж живота 

В. Укладення дитини на живіт після годування 

С. Вертикальне положення дитини зразу після годування 

D. Дача соски зразу після годування груддю 

             Е. Теплові процедури на живіт 

 3. При годуванні грудьми дитина повинна: 

       А.  Добре захопити ротом сосок. 
    В. Добре захопити ротом не тільки сосок, але й велику частину 
ореоли, не торкаючись грудей підборіддям. 
  С. Дитина повинна добре захопити ротом не тільки сосок, але й 
велику частину ореоли щільно доторкнувшись до грудей підборіддям, 
нижня губа вивернута назовні. 
 

4.Молочна суміш з пляшечки повинна витікати: 



      А. Струменем. 
 В.Частими краплями. 
 С. Рідкими краплями. 

    - Д.Немає значення 

5.Класичний метод змішаного вигодовування – це коли дитина 

А.Прикладається до грудей через годування. 

В.Прикладається до грудей в кожне вигодовування, а потім 
догодовується. 

С. Вільне вигодовування. 

 

  6.При природньому вигодовуванні ІІІ підгодовування це: 

   А.Терте яблуко. 

В.Жовток. 

С. Овочеве пюре. 

Д. Молочна каша. 

Е.М’ясо. 

7. Після бесіди з матір'ю 7-місячного хлопчика, який знаходиться на 

природному вигодовуванні, медична сестра  з'ясувала, що годують його 7 

разів на добу. Яка кількість годувань установлена для дитини даного віку? 

А. 7 разів  

В. Зрази  

С. 4 рази  

D. 6 разів  

Е.  5 разів 

 

 8. Вказати оптимальний термін відлучення від грудей:  

А. 4 місяців  

В.  6 місяців  

C. 9 місяців  

D.  10 місяців 

-Е.   12 місяців 

 

9. При природньому вигодовуванні І підгодовування є: 

               А.Овочевим. 
               В.Каша. 
               С.М’ясо . 

 

 10.Класичний метод змішаного вигодовування – це коли дитина 

А.Прикладається до грудей через годування. 

-В..Прикладається до грудей в кожне вигодовування, а потім 
догодовується. 

        С. Вільне вигодовування 
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