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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

 

ТЕМА 17. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку 

1. Актуальність теми:  

Щорічно більше 10 млн дітей помирає віком до 5 років. Більшість цих смертей визвано 

лише чотирма станами: пневмонія, діарея, лихоманка з петехіальним висипом, порушенням 

вгодованості. В 1995 році Департамент охорони здоров‘я і розвитку дітей та підлітків ВООЗ разом 

із Дитячим фондом ООН закінчив розработку Стратегії Інтегрованого Ведення Хвороб Дитячого 

Віку (ІВХДВ), яка направлена на покращення профілактики і ведення хвороб дитячого віку. 

2. Конкретні цілі: 

- виявляти загальні ознаки небезпеки стану дитини 

- визначати тактику ведення хворої дитини при кашлі, ускладненому диханні, діареї, 

проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при наявності ВІЛ-

інфекції у дітей віком від 2-х міс до 5 років життя 

- вміння ведення медичної документації хворих дітей 

- проводити оцінку стану, диференційну діагностику та ставити попередній клінічний 

діагноз, лікування, консультування та наступне спостереження за дітьми віком до 2-х міс з 

жовтяницею, діареєю, проблемами годування та низькою масою тіла, вкрай тяжким та місцевою 

бактеріальною інфекцією 

- планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при кашлі, 

ускладненому диханні, діареї, проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення 

та анемії, при наявності ВІЛ-інфекції у дітей віком від 2-х міс до 5 років життя 

- ставити діагноз і надавати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

Нормальна анатомія 

 

Гістологія та ембріологія людини 

 

Нормальна фізіологія 

 

Пропедевтика педіатрії 

 

 

Клінічна фармакологія 

 

 

Факультетська педіатрія, 

неонатологія, медична генетика, 

дитяча хірургія. 

Описувати будову органів та систем організму людини. 

Застосовувати знання про ембріогенез органів та 

систем у дітей 

Застосовувати знання про функціонування систем та 

органів 

Знати анатомо-фізіологічні особливості систем та 

органів у дітей віком до 5 років. . Вміти обстежувати 

дітей. 

Знати фармакокінетику та фармакодинаміку 

лікарських препаратів, що застосовуються в 

педіатричній практиці 

Клініка, класифікація, діагностика, диференційна 

діагностика захворювань які супроводжуються 

кашлем, болем у горлі, діареєю, лихоманкою, 

порушенням живлення, жовтяницею, анемією, ВІЛ-

інфекцією, місцевою бактеріальною інфекцією. 

Призначення лікування, надання невідкладної 

допомоги. 
 

4. Завдання для самостійної підготовки до заняття. 

 

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

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 
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Інтегроване ведення 

хвороб дитячого віку 

(ІВХДВ) 

Це інтегрований підхід до охорони здоров’я дітей, спрямований 

на досягнення задовільного стану здоров’я дитини в цілому. 

Оскільки багато дітей мають не одне захворювання, а декілька, 

потрібен інтегрований підхід до ведення дітей. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку та її мета 

2. Провідні клінічні симптоми та синдроми небезпечного стану дитини 

3. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при кашлі, 

ускладненому диханні у дітей від 2-х міс. До 5 років 

4. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при діареї у дітей 

від 2-х міс. До 5 років 

5. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при проблемах з 

вухом, болі в горлі, лихоманці у дітей від 2-х міс. До 5 років 

6. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при порушеннях 

живлення та анемії у дітей від 2-х міс. До 5 років 

7. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при наявності 

ВІЛ-інфекції у дітей віком від 2-х міс. До 5 років 

8. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при кашлі, ускладненому диханні, 

діареї, проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при 

наявності ВІЛ-інфекції у дітей віком від 2-х міс. До 5 років 

9. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей у віці до 2-

х міс з проблемами годування та низькою масою тіла 

10. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей з вкрай 

тяжким захворюванням та місцевою бактеріальною інфекцією 

11. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей у віці до 2-

х міс з діареєю 

12.  Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей у віці до 2-

х міс з жовтяницею 

13. Надання невідкладної допомоги дітям віком до 5 років 

4.3. Зміст теми. 

Інтегроване Ведення Хвороб Дитячого Віку (ІВХДВ) - це стратегія зниження смертності та 

захворюваності, пов’язаних з основними причинами захворювань дитячого віку. 

ІВХДВ – це інтегрований підхід до охорони здоров’я дітей, спрямований на досягнення 

задовільного стану здоров’я дитини в цілому. 

Мета – зниження смертності, захворюваності та інвалідизації, а також покращення фізичного 

та психічного розвитку дітей віком до 5 років. Стратегія ІВХДВ включає профілактичний та 

лікувальний елементи, що застосовуються сім’ями, медичними закладами. 

Стратегія ІВХДВ сприяє точному визначенню захворювань дитячого віку, забезпечує 

інтегроване ведення всіх значних захворювань, сприяє посиленню консультативних навичок 

медперсоналу, а також визначає потребу в направленні важкохворої дитини до стаціонару. 

Більшість хворих дітей мають ознаки та симптоми декількох захворювань, отже єдиний 

діагноз часом буває неможливим або не є правильним, а лікування потребують одразу декілька 

хвороб. Тому і потрібен інтегрований підхід до ведення хворих дітей. Медпрацівник повинен 

оцінювати не окреме захворювання, а здоров’я дитини в цілому. 

Стратегія ІВХДВ також сприяє профілактиці захворювань (імунізація, покращення 

вигодовування грудних дітей та після року тощо). 

Стратегія ІВХДВ передбачає ефективне ведення наступних станів: гострі респіраторні 

інфекції, пневмонії, анемії, діареї, інфекції вуха, горла, ВІЛ/СНІД, місцеві бактеріальні інфекції, 

сепсис, менінгіт, порушення живлення, жовтяниці новонароджених. Крім того, підтримка грудного 

вигодовування, імунізація, консультування щодо харчування. 
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Стратегія ІВХДВ підходить медичним закладам першого рівня допомоги, наприклад, 

амбулаторіям, поліклінікам. 

Процес інтегрованого ведення складається з кроків, які повинен виконувати медичний 

працівник для забезпечення ефективного ведення захворювання. 

Крок 1. Оцініть. 

Під час прийому дитини в амбулаторії лікар оцінює стан її. Запитує у матері про стани, які 

шкодять здоров’ю дитини, після цього оглядає дитину. 

Крок 2. Класифікуйте захворювання. 

Після огляду та оцінки стану, лікар з’ясовує, яке із захворювань (якщо їх декілька у дитини) 

вимагає негайної допомоги до направлення в стаціонар, направлення в стаціонар чи лікування 

вдома після консультації. 

Крок 3. Визначте лікування. 

Після класифікації всіх станів дитини лікар визначає специфічне лікування в стаціонарі, 

амбулаторно чи вдома, якщо немає серйозного захворювання. Мати отримає консультацію по 

лікуванню та догляду за хворою дитиною. 

Крок 4. Лікуйте дитину. 

Після огляду лікар чи медсестра виконує певні процедури відповідно до стану; навчає матір 

давати пероральні препарати, радить дієту, питний режим, догляд, просить матір прийти в 

амбулаторію з метою повторного огляду в певний день. 

Крок 5. Консультуйте матір. 

Якщо дитину необхідно оглянути повторно, медпрацівник пояснює матері, коли вона має 

прийти повторно, навчає маму розпізнавати симптоми, які вимагають звернення до лікаря. 

Крок 6. Проведіть наступний огляд. 

Процес інтегрованого ведення хворих допомагає виявити дітей, які потребують повторного 

огляду лікаря. При цьому оцінюється повторно стан хворого, виникнення нових проблем, 

проводиться корекція лікування тощо. Отже, лікар має чітко дотримуватись стратегії та 

тактики ведення здорових та хворих дітей, визначених правилами Інтегрованого Ведення 

Хвороб Дитячого Віку. 

Оцінка невідкладних станів та пріоритетних ознак. 

Невідкладні стани: 

Потрібно оцінити прохідність дихальних шляхів і стан функції дихання: 

Чи затруднене дихання у дитини? Потрібно виявити по візуальним ознакам і на слух наявність 

перешкоди для дыхания. 

Чи є дихальна недостатність тяжкого ступеня? Дихання явно забруднено, в акті дихання приймає 

участь допоміжна мускулатура (дитини нібито киває головою). Дитина дише часто, швидко 

втомлюється. Внаслідок порушення дихання дитина не може їсти. 

Чи є центральній ціаноз? Язик та слизові оболонки мають синюшний чи багровий колір? 

Оцініть стон кровообігу (з метою діагностики шоку): 

Потрібно перевірити, холодні чи ні руки дитини? Якщо холодні тоді необхідно перевірити час 

капілярного наповнення більше 3с чи ні. Якщо капілярний час наповнення більше 3 с, потрібно 

перевірити пульс (наповнення, частоту). Якщо пульс на променевій артерії має добре наповнення і 

не відмічається тахікардія, це значить, що дитина не знаходиться в шоковому стані. Якщо не 

можна про пальпувати пульс на променевій артерії (при віці менше 1 року), потрібно пальпувати 

пульс на плечовій артерії чи, новонароджений лежить, - на стегновій артерії. Якщо не вдається 

відчути пульс на променевій артерії дитини старше 1 року, то потрібно визначити пульс на сонній 

артерії. Оцінка пульсу при діагностиці шокового стану має першочергове значення, якщо в 

приміщенні дуже холодно. 

Визначте наявність судом, коматозного стану чи інші порушення свідомості: 

Чи знаходиться дитина в комі? Потрібно оцінити рівень свідомості по шкалі AVPU: 

A (alert) дитина активна, жвава 

V (voice) реагує на голос 

P (pain) реагує лише на біль 
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U (unconcious) без свідомості. 

Якщо дитина не активна , потрібно привернути її увагу, розмовляючи з дитиною, чи потрясти за 

руку. Якщо дитини не активна, але реагує на голос, такий стан називається  загальмованість 

(сомнолентність). При відсутності реакції на звукові подразники, потрібно спитати мати , чи не 

спостерігалась у дитини ненормальна сонливість, чи його було важко розбудити. Потрібно 

перевірити чи реагує дитина на біль. Якщо ні, це значить, що дитина знаходиться в комі (без 

свідомості) і потребує екстрене лікування.  

Чи є у дитини судоми? Спостерігаються у дитини з порушенням свідомості судмні, 

стереотипні рухи? 

Потрібно оцінити стан дитини з діареєю на предмет тяжкого зневоднення.  

Западіння очних яблук. Потрібно спитати мати, чи очні яблука у дитини завжди мали такий 

вигляд, чи стали більш запавшими. 

Сповільнене розправляння шкірної складки (більше 2с)?  

Пріоритетні ознаки: 

порушення дихання (не тяжке) 

дитина загальмована чи, навпаки, неспокійна та роздратована 

вік дитини до2-х міс 

дуже висока температура тіла 

дитина поступила по негайному направленню іншої медичної установи 

порушення харчування: видимі ознаки тяжкого виснаження 

виражена блідість 

сильна біль 

отруєння (в анамнезі) 

опіки (значні) 

набряклість обох стоп 

Кашель чи утруднене дихання 

Кашель та утруднене дихання - найбільш часто виникаючі проблеми у дітей віком до 5 років. 

Найчастіше кашель спостерігається при нежиті, нерідко по декілька епізодів на рік у однієї 

дитини. Серед серйозних захворювань, що супроводжуються кашлем чи утрудненим диханням, 

найбільш часто зустрічається пневмонія, яку слід підозрювати в першу чергу при проведенні 

диференційного діагнозу. 

Дитина з кашлем 

Анамнез. Потрібно звернути увагу на наступні ознаки: 

- тривалість кашлю 

- пароксизмальний кашель, з характерним судомним вдохом, чи з блюванням, чи з 

центральним ціанозом 

- контакт з членом родини хворим туберкульозом ( чи у якого є хронічний кашель) 

- наявність в анамнезі миттєвої механічної обструкції дихальних шляхів 

- підтверджена ВІЛ-інфікування дитини 

- перелік зроблених щеплень БЦЖ, АКДС, кір, Hib 

- астма у дитини чи сімейному анамнезі 

Об‘єктивно: 

загальний огляд: 

- центральний ціаноз 

- кряхтяще дихання. Роздування крилів носу, астмоїдне дихання, стридор, кивальні рухи 

головою 

- підвищення тиску в яремній вені 

- виражена блідість ладоней 

Грудна клітка 

- втяжіння нижньої частини грудної клітки під час дихання 

- зміщення верхівкового поштовху (зміщення трахеї з середньої лінії) 

- при аускультації легень – вологі хрипи чи бронхіальне дихання 



 

6 

 

- при аускультації серця – ритм галопу 

- при перкусії – ознаки випота в плевральній порожнині (тупий перкуторний звук) чи 

пневмотораксу (коробковий чи тимпанічний звук) 

ЧД 

прискорене дихання:  

менше 2 міс – ЧД ≥ 60  

2-11 міс : ЧД ≥ 50 

1-5 років: ЧД ≥ 40 

 

- пальпується утворення, наприклад збільшені лімфавузли 

- збільшення печінки та селезінки 

Додаткові дослідження:  

- пульсоксиметрія 

- рентгенографія ОГП 

Таблиця 1. Диференціальний діагноз у дитини з кашлем чи утрудненим диханням 

Диагноз  Симптомы  

Пневмония Кашель и учащенное дыхание 

Втяжение нижней части грудной клетки 

Лихорадка 

Влажные хрипы при аускультации 

Раздувание крыльев носа 

Кряхтящее дыхание 

Кивательные движения 

Тяжелая анемия Выраженная бледность ладоней 

Гемоглобин <6 г/дл 

Сердечная  

недостаточность 

Отсутствие патологических признаков при 

аускультации легких 

Повышение давления в яремной вене 

Смещение верхушечного толчка влево 

Ритм галопа 

Шумы в сердце 

Мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах легких 

Увеличенная печень при пальпации 

 

Врожденный порок 

сердца 

Цианоз 

Трудности при кормлении или грудном вскармливании 

Увеличенная печень 

Шумы в сердце 

Туберкулез Хронический кашель (более 30 дней) 

Плохое развитие / отставание в весе или потеря веса 

Положительная реакция Манту 

Контакт с больным туберкулезом в анамнезе 

Рентгенологическое исследование грудной клетки может 

выявить первичный комплекс или милиарный туберкулезСимптомы 

Обнаружение микобактерий туберкулеза при 

исследовании мокроты у детей более старшего возраста 

 

Коклюш Пароксизмальный кашель, сопровождающийся характерным 

судорожным вдохом, рвотой, цианозом или апноэ 

Хорошее самочувствие между приступами кашля 

Отсутствие лихорадки 

Отсутствие вакцинации AКДС в анамнезе 
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Инородное тело Внезапное развитие механической обструкции дыхательных путей 

(ребенок «подавился») 

Внезапное развитие стридора или дыхательной 

недостаточности 

Очаговые области астмоидного или ослабленного 

дыхания при аускультации 

Выпот/эмпиема плевры Каменная» тупость перкуторного звука 

Отсутствие дыхательных шумов 

Пневмоторакс  

 Внезапное начало 

Тимпанический звук при перкуссии с одной стороны 

грудной клетки 

Смещение средостения 

Пневмонія 

Пневмонія звичайно визивається вірусами та бактеріями. По клінічному перебігу пневмонія 

класифікується як вкрай тяжка, тяжка та нетяжка. Во всіх випадках необхідна антибіотико терапія. 

Тяжка та дуже тяжка пневмонія потребує додаткового лікування, наприклад, киснєтерапія, що 

проводиться в умовах стаціонару 

Таблиця 2. Класифікація тяжкості пневмонії 

Симптоми  Класифікація  Лікування  

Центральний ціаноз 

Тяжка дихальна  

Недостатність 

Не може пити 

Дуже тяжка пневмонія Госпіталізація 

Антибіотико терапія 

Кисень 

Прохідність дихальних 

шляхів 

жарознижуючі препарати 

(при необхідності) 

 

Участь допоміжною  

мускулатури 

в акті дихання 

Пневмонія тяжкого 

ступеня 

Госпіталізація 

Антибіотико терапія 

Кисень 

Прохідність дихальних 

шляхів 

жарознижуючі препарати 

(при необхідності) 

Прискорене дихання:  

менше 2 міс – ЧД ≥ 60  

2-11 міс : ЧД ≥ 50 

1-5 років: ЧД ≥ 40 

Чіткі вологі хрипи  

в легенях 

Пневмонія  Лікування в домашніх умовах 

Антибіотико терапія 5 днів 

Зм‘якшити горло і полегшити кашель,  

безпечним методом 

Провести інструктаж з матір‘ю,  

в якій ситуації необхідно викликати 

лікаря 

повторний огляд через 2 дні  

Ніяких ознак пневмонії не 

відмічаються 

Пневмонії не має, кашель 

чи нежить 

Лікування в домашніх умовах 

Зм‘якшити горло і полегшити кашель, 

безпечним методом 

Провести інструктаж з матір‘ю,  

в якій ситуації необхідно викликати 

лікаря 

Повторний огляд через 5 дні 

Якщо кашель триває більше 30 днів, 

вести як хронічний 
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Аспірація чужорідним тілом. 

Аспірація чужорідним тілом найчастіше спостерігається і дітей віком 4-х років 

Чужорідне тіло звичайно потрапляє в бронх (частіше в правий) і може визвати колапс чи 

ущільнення частини легені до периферії від місця блокади. Часті першочергові прояви - симптоми 

раптової обструкції дихальних шляхів 

Діагноз аспірація чужорідним тілом слід підозрювати у дитини з наступними ознаками: 

- раптова поява ознак обструкції дихальних шляхів (дитина подавилася), кашель чи 

астмоїдне дихання, чи 

- сегментарна чи дольова пневмонія, що не реагує на антибіотико терапію. 

Потрібно обстежити дитину на предмет: 

- одностороннього астмоїдного дихання 

- ділянки ослабленого дихання, над якими визначається перкуторно тупість, чи посилення 

перкуторного звуку 

- зміщення трахей чи верхівкового поштовху 

Потрібно провести рентгенографію ОГП при повному видосі для визначення ділянки чрезмірного 

розширення чи колапсу, зміщення середостіння, чи присутності чужорідного тіла, якщо воно 

рентген контрастне. 

Лікування 

Екстрене надання першої медичної допомоги дитині із раптовою механічною обструкцією 

дихальних шляхів (дитина подавилася). 

Потрібно намагатися змістити та видалити чужорідне тіло. Характер втручань залежить від віку. 

Для новонароджених 

- положить дитину на руку чи стегно, опустивши її голову донизу 

- ударте 5 раз по спинці дитини основою ладоні 

- якщо перешкода залишається, переверніть дитину і надавить 5 раз товчкоподібним рухом 

двох пальців на грудну клітку дитини по середній лінії, в точці на ширину пальця нижче 

рівня сосків 

- якщо перешкода залишається, перевірте чи не має чужорідного тіла в ротовій порожнині 

- при необхідності, повторіть послідовно всю процедуру, починаючи з похлопування по 

спинці 

Для дітей більш старшого віку 

- ударте дитину по спині основою ладоні 5 раз  в положенні дитини сидячи, на колінах чи 

льожа 

- якщо перешкода залишається, встаньте позаду дитини та обхватить її тулуб, стисніть одну 

руку в кулак відразу нижче грудини дитини, другу руку потрібно покласти на кулак і різко 

нажмить на живіт в напрямку косо догори, повторяти процедуру 5 разів 

- якщо перешкода залишається, перевірте чи не має чужорідного тіла в ротовій порожнині 

- при необхідності, повторіть послідовно всю процедуру, починаючи з похлопування по 

спинці 

Після виконання цих мір важно оцінити прохідність дихальних шляхів, для чого необхідно:  

- візуально оцінити рух грудної клітки 

- визначити наявність дихальних шумів при аускультації легень 

тактильно відчути рух повітря при вдосі і видосі дитини 

Діарея  

Зменшення споживання їжі і всмоктування речовин при діареї, а також збільшення потреб в 

мікроелементах часто поєднується і стають причиною втрати ваги та зупинку в рості. В свою 

чергу, на фоні недостатності харчування діарея може протікати більш тяжко, тривати більше часу і 

виникати частіше, ніж у дітей з нормальним статусом харчування. Це порочне коло можна 

розірвати, даючи дітям багату на мікроелементи їжу під час діареї і коли дитина здорова. 

Антибіотики не слід давати рутинно. Вони достовірно ефективні тільки при діареї з кров‘ю, при 

підозрі на холеру з тяжким зневодненням, а також при інших серйозних інфекціях, наприклад при 

пневмонії. 
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Анамнез 

- характер діареї 

- частота стільця 

- число днів, протягом яких продовжується діарея 

- кров в стільці 

- відомості про місцеві спалахи холери 

- нещодавно лікування антибіотиками чи іншими препаратами 

- приступи плача з розвитком блідості 

Обстеження 

Вияснити: 

- чи є ознаки помірного чи тяжкого зневоднення 

- неспокій чи підвищена збудливість 

- загальмованість 

- запавши очі 

- шкірна складка розправляється повільно чи вкрай повільно 

- дитина п‘є з жадністю чи, напроти, п‘є погано, чи не може пити 

- кров в стільці 

- ознаки тяжкого зневоднення 

- вздуття живота 

- утворення в черевній порожнині, що пальпуються 

проводити у всіх дітей з діареєю бак. посіви проб стільця не має необхідності 

Таблиця 3. Диференційний діагноз діареї 

Діагноз  Симптоми  

Гостра (водяниста) 

діарея 

Стілець більше 3 разів на день 

Стілець без крові 

Холера  Діарея з тяжким зневодненням під час спалаху 

холери 

позитивний посів стільця на V. Cholerae О1 чи О139 

Дизентерія  Кров в стільці 

Затяжна діарея Триває 14 днів і більше 

Діарея з тяжким порушенням 

харчування 

Будь-яка діарея з ознаками тяжкого порушенням 

харчування 

Діарея, пов‘язана з нещодавним  

прийомом антибіотиків 

Нещодавно проведений курс лікування  

пероральними антибіотиками широкого спектру 

Інвагінація кишківника Кров в стільці 

Ущільнення в черевній порожнині 

Приступи плача з побліднінням дитини 

У всіх обстежених дітей потрібно визначити, чи є зневоднення, і при необхідності провести 

відповідне лікування. 

Класифікація Симптоми  Лікування  

Зневоднення 

тяжкого ступеня 

Два чи більше ознак: 

Загальмованість/відсутність 

свідомості 

Не може пити чи п‘є погано 

Шкірна складка розправляється  

повільно (>2с)  

Проводити регідратацію в умовах 

стаціонару 

Зневоднення 

помірне 

Неспокій, підвищена дратівливість 

Запавши очі 

Жадно п‘є 

Шкірна складка розправляється  

повільно 

Проводити регідратацію в умовах 

стаціонару 

Після регідратації пояснити мати, як 

проводити лікування дома і в яких 

випадках потрібно негайно 

повернутися 
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Зневоднення не 

має 

Ознаки, що є недостатньо для 

тяжкого чи помірного зневоднення 

Проводити лікування в дома 

Пояснити матері в яких випадках 

потрібно негайно повернутися 

При відсутності покращення 

наступне спостерігати через 5 днів 

Гіпертермічний синдром 

Причини: 

Неінфенкційні: 

діти до трьох місяців: 

-вододефіцитне зневоднення 

-гіпернатрійемія 

діти з 6міс до 3 років: 

-кропив’янка 

-медикаментозна алергія 

-сироваткова хвороба 

шкільний вік: 

-хвороби сполучної тканини 

-ендокринні захворювання 

-діабет 

-імунокомпетентні захворювання 

-ужалення комах 

-гострі отруєння (атропін, саліцилати) 

Інфекціїні: 

-ГРВІ 

-бронхіти, пневмонії 

-ангіни тощо 

В залежності від величини підйому температуру ділять на: 

-субфебрильну (37-37,9 град.) 

-фебрильну (38,0-39,5 град.) 

-високу (гіпертермія > 41 град.)  

 

Диференційна діагностика лихоманок 

Симптоми Рожева лихоманка Бліда лихоманка 

Загальний стан Середньої важкості або 

важкий по основному 

захворюванню 

Дуже важкий, значна 

інтоксикація 

Скарги Відчуття жару Відчуття холоду, 

пропасниця 

Тривалість підвищення 

температури 

Поступове, постійне Стрімке  

Слизові оболонки Рожеві  Ціанотичні  

Шкірні покриви Рожеві, теплі Ціанотичні, мармурові, 

холодні 

Нігті  Рожеві  Синюшні  

Свідомість  Збережена, зрідку порушена  Сопор, судомна готовність, 

судоми  

ССС, пульс При підвищенні 

температури на 1 град. 

частішае на 20 уд/хв, 

напружений 

Значна тахікардія, пульс 

нитковидний 

Гемодинаміка Непорушенка  Зниження АТ до шоку 
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Дихання  Частішае на 4дих/хв на 

кожен градус вище 37 град. 

Поверхневе, часто 

форсоване 

Алгоритм терапії гіпертермичного синдрому 

Рожева лихоманка Бліда лихоманка 

Антипіретики Зняття спазму судин мікро циркуляції 

Фізичні методи охолодження  Зменшення теплопродукції 

(центральна регуляція) 

Лікування основного захворювання Поліпшення метаболізму клітин 

 Зменшення судинної проникності 

 ІТ патологічних станів 

 Лікування основного захворювання 

 

Порушення живлення 

Діагностичні ознаки включають: 

- вага/ріст 70% 

- набряк обох ступней  

Анамнез: 

- характер харчування та прийом рідини за останній час 

- звичайний раціон харчування 

- грудне вигодовування 

- тривалість і частота діареї, блювання 

- тип діареї (водянистий чи з кров‘ю) 

- втрата апетиту 

- сімейні умови 

- хронічний кашель 

- контакт з хворим на туберкульоз 

- контакт з хворим на кір 

- ВІЛ-інфекція 

При обстеженні зверніть увагу на: 

- ознаки зневоднення 

- шок 

- виражену блідість ладоней 

- очні симптоми гіповітамінозу А 

- суху кон’юнктиву чи рогівку 

- виразки рогівки 

- кератомаляцію 

- локальні ознаки інфекції, що включають інфекції вуха, глотки, шкіри, а також пневмонію, 

ознаки ВІЛ-інфекцію 

- лихоманку чи гіпотермію 

- виразки в ротовій порожнині 

- гіпо- та гіперпігментація 

- шелушиння епітелія 

- ексудативні ураження шкіри 

Із лабораторних досліджень показано визначення рівня гемоглобіну чи гематокриту при наявності 

вираженої блідості ладоней 

 

 

Надання допомоги 

Після госпіталізації дитина в стаціонар з тяжким порушенням харчування необдно ізолювати від 

дітей з інфекційними хворобами, розмістити в теплому приміщенні (25-30град), де не має 

протягів, і забезпечити постійне спостереження. Умивання необхідно звести до мінімуму. Повинні 

бути певні умови і достатній персонал для забезпечення правильного приготування відповідної 
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їжі, а також для регулярного годування дітей днем та вночі. Необхідно мати точні ваги і вести 

облік їжи, що з‘їла литина і регулярно зважувати дитину для оцінки динаміки стану хворого. 

При тяжкій анемії в деяких випадках потрібне переливання крові: 

Hb <4 г/дл; 

Hb 4–6 г/дл +ознаки дихальної недостатності 

При тяжкому порушенні харчування переливання крові повинно проводитися повільно і в 

меншому об‘єму. Вводять цільну кров – 10мл/кг повільно протягом 3 год, фуросемід – 1 мг/кг 

в/в, на початку переливання. Під час переливання необхідно контролювати ЧСС, ЧД кожні 15 

хв. 

6. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті. 

6.1. Підготовчий етап. 

1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття. 

2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом письмового 

тестування за стандартизованим переліком питань. 

3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів. 

6.2. Основний етап 

1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на занятті, дати 

вказівки щодо часу і місця їх виконання.  

2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача. 

3. Організувати  та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного випадку із 

студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної діяльності студентів.  

4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні. 

5. Розвязання клінічних задач. 

6.3. Заключний етап.  
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття; 

2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами ситуаційних задач; 

3. Провести  аналіз успішності студентів; 

4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал обліку відвідувань 

і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності 

і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом. 

5. Коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо 

підготовки до нього. 

7. Додатки. 

Матеріали для самоконтролю: 

1. В приймальне відділення привезли пацієнта в непритомному стані з симетрично 

звуженими зіницями. Це характерно для наступних станів: 

A. кома, що спричинена атропіном 

B. крововилив в області моста 

C. метаболічна кома 

D. кома, що спричинена героїном 

E. передозування фенобарбіталу 

2. Що є диференційно-діагностичною ознакою, притаманною набряку мозку, на відміну від 

коми: 

A. наявність патологічних рефлексів 

B. гіпорефлексія 

C. гіперрефлексія 

3.Об‘єм рідини для проведення форсованого діурезу: 

A. відповідає фізіологічній потребі 

B. в 1,5 рази перебільшує фізіологічну потребу 

C. в 3 рази перебільшує фізіологічну потребу 

А. Задачі для самоконтролю: 

Задача 1. 



 

13 

 

Дитина 5 міс. Мати звернулася до лікаря зі скаргами на неспокій, поганий апетит дитини. 

Народилася від другої недоношеної вагітності з масою 1800г. З 2-х місячного віку знаходиться на 

штучному вигодовуванні. При огляді дитина неспокійна, млява. Шкіра бліда, суха, місцями 

відмічається лущення. Слизові оболонки бліді. ЧД-40за 1 хв. ЧСС – 144 за 1 хв. Тони серця 

ослаблені, ритмічні, систолічний шум в У точці функціонального характеру. В легенях пуерильне 

дихання. Живіт м”який, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3 см, селезінка – на 1.5см. 

Аналіз крові: ер. 2,7•10¹²/л, Hb 72 г/л, кол.пок. 0,70, лейк. 7,2•109/л, е-1%, с-38%, л-58%, м-1%, 

ШОЕ-9мм/год. 

Завдання: 

1. Поставте попередній діагноз. 

2. Які обстеження треба провести з метою уточнення діагнозу. 

       3. Призначте лікування. 

Задача 2. Дівчинка О., 2 міс, госпіталізована в стаціонар. Мати пред’являє скарги на в’ялість, 

сонливість дитини, відмову від груді, жовтушність шкіри. З анамнезу відомо, що дитина від першої 

вагітності, що проходила з токсикозом у першій половині, оперативне втручання на 4 місяці з 

приводу гостро апендициту. Пологи вчасні. Маса тіла при народженні 3100 г, довжина 51 см. Оцінка 

за шкалою Апгар 8 - 9 балів. Закричала відразу, до груді прикладена через 2 години після 

народження, смоктала добре . На 4 добу з’явилась іктеричність шкіри, яка пройшла до 14 доби без 

лікування.  

При огляді стан дитини середньої важкості: дитина сонлива, в’яла. Шкіра та слизові оболонки 

чисті, іктеричні, пупкова ранка чиста. Печінка при пальпації виступає з-під краю реберної дуги на 

2 см, край щільний. Селезінка не пальпується. Випорожнення світло жовтого кольору, сеча темна. 

Фізіологічні рефлекси викликаються, м’язовий тонус знижений. 

Група крові матері А (ІІ) Rh (+). Група крові дитини О (ІІ) Rh (+). 

Загальний аналіз крові: Hb - 126 г/л, еритроцити – 4,9* 1012 /л , ретикулоцити – 0,5%,К.П. – 

0,94, лейкоцити 9,0*109/л п.-5%, с – 25%, е- 1%, л-63%, м- 5%, ШОЕ – 2мм\год 

Загальний аналіз сечі: колір – темно – жовтий, реакція – кисла, питома вага – 1,004, білок 

відсутній, епітелій плоскій небагато, лейкоцити 2 - 3 в п/з, еритроцити – немає, циліндри – немає, 

жовчні пігменти «+». 

Біохімічний аналіз крові: загальний білок – 52,4г/л, білірубін 120 мкмоль/л: непрямий – 30 

мкмоль/л, прямий – 90 мкмоль/л, сечовина – 4,2 ммоль/л, холестерин – 3,6 ммоль/л, калій – 6,1 

ммоль/л, натрій – 141 ммоль/л, АЛТ – 158 ммоль/л, Аст – 126 ммоль/л. 

Завдання: 

1. Поставте діагноз. 

2. Оцініть результати лабораторних аналізів. 

3. Скласти план до обстеження.  

5. Призначити схему лікування для даної дитини. 

6. Призначити адекватне годування. 

Література. 

1. Наказ «Про затвердження та впровадження медико-технічних документів зі стандартизації 

інтегрованого ведення хвороб дитячого віку». – Наказ МОЗ №438 від 12.05.2016.  

2. «Невідклані стани в педіатрії». Навч. посібник. / За ред. Проф. О.П. Волосовця та Ю.В. 

Марушка- Х.: Прапор. – 2008. – 200 с. 

3. Невідкладні стани в педіатрії : навчальний посібник / Р. І. Поцюрко, Л. С. Леськів, 

Р. І. Ніколаєвська [та ін.] ; за ред. Р. І. Поцюрка. – 5-те вид., перероблено та доповнено. – К. 

: Медицина, 2013. – 191 с. 

Додаткова: 

1. Протокол надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних 

станів". – Наказ МОЗ № 34 України від 15.01.2014. 

 

 

https://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=3146
https://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=3146
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 18. Організація невідкадної допомоги дітям в амбулаторних умовах 

1. Актуальність теми:  

Невідкладні стани є дуже важливою і невід'ємною частиною станів, які можуть розвинутися 

у дітей в умовах поліклініки. 

Надання кваліфікованої медичної допомоги вимагає відповідного рівня знань, уміння в 

стислі терміни визначити основні патологічні синдроми, які представляють загрозу життя, а також 

знати і використовувати на практиці алгоритми необхідних лікувальних заходів, направлених на 

поліпшення стану хворої дитини. 

Правильно встановлений ведучий клінічний синдром або попередній діагноз, визначає 

можливість ефективної невідкладної допомоги. От чому на цьому етапі важливі хороші знання 

диференціальної діагностики, уміння швидко і чітко орієнтуватися в скаргах і об'єктивних 

симптомах невідкладного стану (або захворювання), не маючи можливості використання необхідної 

апаратури або лабораторних даних. 

2. Конкретні цілі: 

- виявляти загальні ознаки небезпеки стану дитини 

- визначати тактику ведення хворої дитини при кашлі, ускладненому диханні, діареї, 

проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при наявності ВІЛ-

інфекції у дітей віком від 2-х міс до 5 років життя 

- вміння ведення медичної документації хворих дітей 

- проводити оцінку стану, диференційну діагностику та ставити попередній клінічний 

діагноз, лікування, консультування та наступне спостереження за дітьми віком до 2-х міс з 

жовтяницею, діареєю, проблемами годування та низькою масою тіла, вкрай тяжким та місцевою 

бактеріальною інфекцією 

- планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при кашлі, 

ускладненому диханні, діареї, проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення 

та анемії, при наявності ВІЛ-інфекції у дітей віком від 2-х міс до 5 років життя 

- ставити діагноз і надавати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

Нормальна анатомія 

 

Гістологія та ембріологія людини 

 

Нормальна фізіологія 

 

Пропедевтика педіатрії 

 

 

Клінічна фармакологія 

 

 

Факультетська педіатрія, 

неонатологія, медична генетика, 

дитяча хірургія. 

Описувати будову органів та систем організму людини. 

Застосовувати знання про ембріогенез органів та 

систем у дітей 

Застосовувати знання про функціонування систем та 

органів 

Знати анатомо-фізіологічні особливості систем та 

органів у дітей віком до 5 років. . Вміти обстежувати 

дітей. 

Знати фармакокінетику та фармакодинаміку 

лікарських препаратів, що застосовуються в 

педіатричній практиці 

Клініка, класифікація, діагностика, диференційна 

діагностика захворювань які супроводжуються 

кашлем, болем у горлі, діареєю, лихоманкою, 

порушенням живлення, жовтяницею, анемією, ВІЛ-

інфекцією, місцевою бактеріальною інфекцією. 

Призначення лікування, надання невідкладної 

допомоги. 
 



 

16 

 

4. Завдання для самостійної підготовки до заняття. 

 

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

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Інтегроване ведення 

хвороб дитячого віку 

(ІВХДВ) 

Це інтегрований підхід до охорони здоров’я дітей, спрямований 

на досягнення задовільного стану здоров’я дитини в цілому. 

Оскільки багато дітей мають не одне захворювання, а декілька, 

потрібен інтегрований підхід до ведення дітей. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

14. Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку та її мета 

15. Провідні клінічні симптоми та синдроми небезпечного стану дитини 

16. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при кашлі, 

ускладненому диханні у дітей від 2-х міс. До 5 років 

17. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при діареї у дітей 

від 2-х міс. До 5 років 

18. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при проблемах з 

вухом, болі в горлі, лихоманці у дітей від 2-х міс. До 5 років 

19. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при порушеннях 

живлення та анемії у дітей від 2-х міс. До 5 років 

20. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при наявності 

ВІЛ-інфекції у дітей віком від 2-х міс. До 5 років 

21. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при кашлі, ускладненому диханні, 

діареї, проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при 

наявності ВІЛ-інфекції у дітей віком від 2-х міс. До 5 років 

22. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей у віці до 2-

х міс з проблемами годування та низькою масою тіла 

23. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей з вкрай 

тяжким захворюванням та місцевою бактеріальною інфекцією 

24. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей у віці до 2-

х міс з діареєю 

25.  Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження дітей у віці до 2-

х міс з жовтяницею 

26. Надання невідкладної допомоги дітям віком до 5 років 
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4.3. Зміст теми: 

"Організація невідкладної допомоги дітям в умовах поліклініки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні питання, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності, 

витікають з графа логічної структури теми: 

1. Гостра лихоманка і гіпертермічний синдром  у дітей. Причини, патогенез, клінічні прояви. 

2. Диференціальна діагностика лихоманки і гіпертермічного синдрому у дітей. 

3. Невідкладна допомога при лихоманці і гіпертермічному синдромі у дітей. Свідчення до 

госпіталізації хворих. 

4. Алергічні реакції. Види поствакцинальних ускладнень у дітей. Клінічні прояви 

алергічного набряку гортані, ангіоневротичного набряку, кропив'янки  і анафілактичного шоку. 

5. Принципи надання невідкладної допомоги при алергічних реакціях у дітей. Показання до 

госпіталізації хворих 

6. Синдром ацетонемічної блювоти у дітей. Клінічні прояви, диференціальна діагностика 

блювоти у дітей. Алгоритм невідкладної допомоги, тактики педіатра. 

7. Судорожний синдром у дітей. Причини, патогенез, клінічні прояви. 

8. Диференціальна діагностика, невідкладна допомога при судорожному синдромі у дітей. 

9. Тактика при спостереженні за дитиною, що перенесла невідкладний стан.  

  

Після засвоєння перерахованих питань ознайомтеся з алгоритмом "Лікування 

анафілактичного шоку у дітей в умовах поліклініки" 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Дівчинка 4 років спостерігається дільничним педіатром з приводу нервово-

артритичного діатезу. Вранці після вживання вершкового масла у дитини спостерігалися повторні 

блювота, відмова від їжі, запах ацетону з рота, кашкоподібні випорожнення. На прийомі: не 

лихоманить, млява, шкірні покриви бліді, помірна тахікардія. Який патологічний стан можна 

припустити у дитини? 

A. Ацетонемічний стан 

B. Кетонемічний стан, пов'язаний з дебютом цукрового діабету 

C. Гостра кишкова інфекція 

ОСНОВНІ СИНДРОМИ при невідкладних станах у дітей 

Гіпертермічний 

синдром 

Синдром ацетонемічної 

блювоти 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ 

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРОГО 

ДИСПАНСЕРНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Анафілактичний 

шок 

ПОПЕРЕДНІЙ КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ 

Судорожний 

синдром 
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D. Гострий гастроентероколіт 

E. Гостра нейроінфекція 

Завдання 2. У дитини з нервово-артритичною аномалією конституції на фоні ГРВІ виникла 

повторна блювота, визначається запах ацетону в повітрі, що видихається. Яке лабораторне 

дослідження слід вважати першочерговим? 

A. Визначення гематокриту і рівня гемоглобіну 

B. Визначення змісту глюкози в добовій сечі 

C. Визначення концентрації сечової кислоти в сироватці крові 

D. Визначення в крові кетонових тіл і ацетону 

E. Визначення змісту глюкози в крові  

Завдання 3. При огляді хлопчика 5 років вдома дільничний педіатр виявив прояви 

ацетонемичної блювоти. Викликав машину швидкої медичної допомоги для госпіталізації. Яким 

чином в домашніх умовах лікар зміг надати невідкладну допомогу? 

A. Внутрішньовенне ведення поляризуючої суміші 

B. Внутрішньовенне краплинне введення 10% розчину глюкози і фізіологічного розчину 

C. Прийом всередину розчину Рінгера 

D. Промивання шлунку 1-2% розчином натрію гідрокарбонату, пиття лужної мінеральної 

води 

E. Внутрішньовенне введення 10% розчину натрію хлориду (0,5 мл/кг) 

Завдання 4. Прибувши по виклику, дільничний виявив у однорічної дитини, що хворіє на 

ГРВІ, наступні симптоми: температура тіла 40,2оС, тахипноэ, збудження, сухість шкірних покривів 

і слизистих, порушення периферичного кровообігу. Встановлений діагноз гіпертермічного 

синдрому. Які невідкладні дії слід провести хворому до госпіталізації? 

A. Внутрішньом'язове введення нейролептиків у складі літичної суміші 

B. Забезпечення доступу свіжого повітря і пиття, призначення антипіретику всередину, 

фізичні методи охолоджування 

C. Призначення нейролептиків і транквілізаторів 

D. Внутрішньом'язове введення ведення 50% розчину анальгіну 

E. Призначення ацетилсаліцилової кислоти всередину 

Завдання 5. У дитини 6 місяців з проявами перинатальної енцефалопатії і вродженою вадою 

серця в ізоляторі поліклініки зареєстрована температура тіла 37,8оС. При огляді - катаральні явища, 

озноб, блідий колір шкірних покривів. Який рівень температури тіла є свідченням для призначення 

антипіретиків даній дитині? 

A. 37,0оС і більш 

B. 37,5оС і більш 

C. 38,0оС і більш 

D. 38,5оС і більш 

E. 39,0оС і більш 

Завдання 6. У дитини 4-х місяців в прищепному кабінеті через 12 хвилин після проведення 

2-ої вакцинації АКДС з'явилися ознаки набряку Квінке у області обличчя. Який препарат Ви 

використовуєте для надання дитині невідкладної допомоги? 

A. Папаверин 

B. Седуксен 

C. Преднізолон 

D. Сірчанокисла магнезія 

E. Анальгін 

Завдання 7. У дитини 6 років з атопією, незабаром після вакцинації в поліклініці  з'явилися 

відчуття страху, давлення в грудній клітці, блювота, шум у вухах, розвинулася задишка, яка гостро 

перейшла в задуху, ціаноз, порушення свідомості. Який невідкладний стан розвинувся у дитини? 

A. Астматичний статус 

B. Напад бронхіальної астми 

C. Бронхоспазм 
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D. Анафілактичний шок 

E. Гострий менінгоенцефаліт 

 

Еталон відповідей: 1А, 2Е, 3D, 4В, 5С, 6С, 7D. 

 

Основні невідкладні стани: 

Потрібно оцінити прохідність дихальних шляхів і стан функції дихання: 

Чи затруднене дихання у дитини? Потрібно виявити по візуальним ознакам і на слух наявність 

перешкоди для дыхания. 

Чи є дихальна недостатність тяжкого ступеня? Дихання явно забруднено, в акті дихання приймає 

участь допоміжна мускулатура (дитини нібито киває головою). Дитина дише часто, швидко 

втомлюється. Внаслідок порушення дихання дитина не може їсти. 

Чи є центральній ціаноз? Язик та слизові оболонки мають синюшний чи багровий колір? 

Оцініть стон кровообігу (з метою діагностики шоку): 

Потрібно перевірити, холодні чи ні руки дитини? Якщо холодні тоді необхідно перевірити час 

капілярного наповнення більше 3с чи ні. Якщо капілярний час наповнення більше 3 с, потрібно 

перевірити пульс (наповнення, частоту). Якщо пульс на променевій артерії має добре наповнення і 

не відмічається тахікардія, це значить, що дитина не знаходиться в шоковому стані. Якщо не 

можна про пальпувати пульс на променевій артерії (при віці менше 1 року), потрібно пальпувати 

пульс на плечовій артерії чи, новонароджений лежить, - на стегновій артерії. Якщо не вдається 

відчути пульс на променевій артерії дитини старше 1 року, то потрібно визначити пульс на сонній 

артерії. Оцінка пульсу при діагностиці шокового стану має першочергове значення, якщо в 

приміщенні дуже холодно. 

Визначте наявність судом, коматозного стану чи інші порушення свідомості: 

Чи знаходиться дитина в комі? Потрібно оцінити рівень свідомості по шкалі AVPU: 

A (alert) дитина активна, жвава 

V (voice) реагує на голос 

P (pain) реагує лише на біль 

U (unconcious) без свідомості. 

Якщо дитина не активна , потрібно привернути її увагу, розмовляючи з дитиною, чи потрясти за 

руку. Якщо дитини не активна, але реагує на голос, такий стан називається  загальмованість 

(сомнолентність). При відсутності реакції на звукові подразники, потрібно спитати мати , чи не 

спостерігалась у дитини ненормальна сонливість, чи його було важко розбудити. Потрібно 

перевірити чи реагує дитина на біль. Якщо ні, це значить, що дитина знаходиться в комі (без 

свідомості) і потребує екстрене лікування.  

Чи є у дитини судоми? Спостерігаються у дитини з порушенням свідомості судмні, 

стереотипні рухи? 

Потрібно оцінити стан дитини з діареєю на предмет тяжкого зневоднення.  

Западіння очних яблук. Потрібно спитати мати, чи очні яблука у дитини завжди мали такий 

вигляд, чи стали більш запавшими. 

Сповільнене розправляння шкірної складки (більше 2с)?  

Пріоритетні ознаки: 

порушення дихання (не тяжке) 

дитина загальмована чи, навпаки, неспокійна та роздратована 

вік дитини до2-х міс 

дуже висока температура тіла 

дитина поступила по негайному направленню іншої медичної установи 

порушення харчування: видимі ознаки тяжкого виснаження 

виражена блідість 

сильна біль 

отруєння (в анамнезі) 

опіки (значні) 
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набряклість обох стоп 

Кашель чи утруднене дихання 

Кашель та утруднене дихання - найбільш часто виникаючі проблеми у дітей віком до 5 років. 

Найчастіше кашель спостерігається при нежиті, нерідко по декілька епізодів на рік у однієї 

дитини. Серед серйозних захворювань, що супроводжуються кашлем чи утрудненим диханням, 

найбільш часто зустрічається пневмонія, яку слід підозрювати в першу чергу при проведенні 

диференційного діагнозу. 

Дитина з кашлем 

Анамнез. Потрібно звернути увагу на наступні ознаки: 

- тривалість кашлю 

- пароксизмальний кашель, з характерним судомним вдохом, чи з блюванням, чи з 

центральним ціанозом 

- контакт з членом родини хворим туберкульозом ( чи у якого є хронічний кашель) 

- наявність в анамнезі миттєвої механічної обструкції дихальних шляхів 

- підтверджена ВІЛ-інфікування дитини 

- перелік зроблених щеплень БЦЖ, АКДС, кір, Hib 

- астма у дитини чи сімейному анамнезі 

Об‘єктивно: 

загальний огляд: 

- центральний ціаноз 

- кряхтяще дихання. Роздування крилів носу, астмоїдне дихання, стридор, кивальні рухи 

головою 

- підвищення тиску в яремній вені 

- виражена блідість ладоней 

Грудна клітка 

- втяжіння нижньої частини грудної клітки під час дихання 

- зміщення верхівкового поштовху (зміщення трахеї з середньої лінії) 

- при аускультації легень – вологі хрипи чи бронхіальне дихання 

- при аускультації серця – ритм галопу 

- при перкусії – ознаки випота в плевральній порожнині (тупий перкуторний звук) чи 

пневмотораксу (коробковий чи тимпанічний звук) 

ЧД 

прискорене дихання:  

менше 2 міс – ЧД ≥ 60  

2-11 міс : ЧД ≥ 50 

1-5 років: ЧД ≥ 40 

 

- пальпується утворення, наприклад збільшені лімфавузли 

- збільшення печінки та селезінки 

Додаткові дослідження:  

- пульсоксиметрія 

- рентгенографія ОГП 
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Таблиця 1. Диференціальний діагноз у дитини з кашлем чи утрудненим диханням 

Диагноз  Симптомы  

Пневмония Кашель и учащенное дыхание 

Втяжение нижней части грудной клетки 

Лихорадка 

Влажные хрипы при аускультации 

Раздувание крыльев носа 

Кряхтящее дыхание 

Кивательные движения 

Тяжелая анемия Выраженная бледность ладоней 

Гемоглобин <6 г/дл 

Сердечная  

недостаточность 

Отсутствие патологических признаков при 

аускультации легких 

Повышение давления в яремной вене 

Смещение верхушечного толчка влево 

Ритм галопа 

Шумы в сердце 

Мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах легких 

Увеличенная печень при пальпации 

 

Врожденный порок 

сердца 

Цианоз 

Трудности при кормлении или грудном вскармливании 

Увеличенная печень 

Шумы в сердце 

Туберкулез Хронический кашель (более 30 дней) 

Плохое развитие / отставание в весе или потеря веса 

Положительная реакция Манту 

Контакт с больным туберкулезом в анамнезе 

Рентгенологическое исследование грудной клетки может 

выявить первичный комплекс или милиарный туберкулезСимптомы 

Обнаружение микобактерий туберкулеза при 

исследовании мокроты у детей более старшего возраста 

 

Коклюш Пароксизмальный кашель, сопровождающийся характерным 

судорожным вдохом, рвотой, цианозом или апноэ 

Хорошее самочувствие между приступами кашля 

Отсутствие лихорадки 

Отсутствие вакцинации AКДС в анамнезе 

Инородное тело Внезапное развитие механической обструкции дыхательных путей 

(ребенок «подавился») 

Внезапное развитие стридора или дыхательной 

недостаточности 

Очаговые области астмоидного или ослабленного 

дыхания при аускультации 

Выпот/эмпиема плевры Каменная» тупость перкуторного звука 

Отсутствие дыхательных шумов 

Пневмоторакс  

 Внезапное начало 

Тимпанический звук при перкуссии с одной стороны 

грудной клетки 

Смещение средостения 
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Пневмонія 

Пневмонія звичайно визивається вірусами та бактеріями. По клінічному перебігу пневмонія 

класифікується як вкрай тяжка, тяжка та нетяжка. Во всіх випадках необхідна антибіотико терапія. 

Тяжка та дуже тяжка пневмонія потребує додаткового лікування, наприклад, киснєтерапія, що 

проводиться в умовах стаціонару 

Таблиця 2. Класифікація тяжкості пневмонії 

Симптоми  Класифікація  Лікування  

Центральний ціаноз 

Тяжка дихальна  

Недостатність 

Не може пити 

Дуже тяжка пневмонія Госпіталізація 

Антибіотико терапія 

Кисень 

Прохідність дихальних 

шляхів 

жарознижуючі препарати 

(при необхідності) 

 

Участь допоміжною  

мускулатури 

в акті дихання 

Пневмонія тяжкого 

ступеня 

Госпіталізація 

Антибіотико терапія 

Кисень 

Прохідність дихальних 

шляхів 

жарознижуючі препарати 

(при необхідності) 

Прискорене дихання:  

менше 2 міс – ЧД ≥ 60  

2-11 міс : ЧД ≥ 50 

1-5 років: ЧД ≥ 40 

Чіткі вологі хрипи  

в легенях 

Пневмонія  Лікування в домашніх умовах 

Антибіотико терапія 5 днів 

Зм‘якшити горло і полегшити кашель,  

безпечним методом 

Провести інструктаж з матір‘ю,  

в якій ситуації необхідно викликати 

лікаря 

повторний огляд через 2 дні  

Ніяких ознак пневмонії не 

відмічаються 

Пневмонії не має, кашель 

чи нежить 

Лікування в домашніх умовах 

Зм‘якшити горло і полегшити кашель, 

безпечним методом 

Провести інструктаж з матір‘ю,  

в якій ситуації необхідно викликати 

лікаря 

Повторний огляд через 5 дні 

Якщо кашель триває більше 30 днів, 

вести як хронічний 

Аспірація чужорідним тілом. 

Аспірація чужорідним тілом найчастіше спостерігається і дітей віком 4-х років 

Чужорідне тіло звичайно потрапляє в бронх (частіше в правий) і може визвати колапс чи 

ущільнення частини легені до периферії від місця блокади. Часті першочергові прояви - симптоми 

раптової обструкції дихальних шляхів 

Діагноз аспірація чужорідним тілом слід підозрювати у дитини з наступними ознаками: 

- раптова поява ознак обструкції дихальних шляхів (дитина подавилася), кашель чи 

астмоїдне дихання, чи 

- сегментарна чи дольова пневмонія, що не реагує на антибіотико терапію. 

Потрібно обстежити дитину на предмет: 

- одностороннього астмоїдного дихання 

- ділянки ослабленого дихання, над якими визначається перкуторно тупість, чи посилення 

перкуторного звуку 
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- зміщення трахей чи верхівкового поштовху 

Потрібно провести рентгенографію ОГП при повному видосі для визначення ділянки чрезмірного 

розширення чи колапсу, зміщення середостіння, чи присутності чужорідного тіла, якщо воно 

рентген контрастне. 

Лікування 

Екстрене надання першої медичної допомоги дитині із раптовою механічною обструкцією 

дихальних шляхів (дитина подавилася). 

Потрібно намагатися змістити та видалити чужорідне тіло. Характер втручань залежить від віку. 

Для новонароджених 

- положить дитину на руку чи стегно, опустивши її голову донизу 

- ударте 5 раз по спинці дитини основою ладоні 

- якщо перешкода залишається, переверніть дитину і надавить 5 раз товчкоподібним рухом 

двох пальців на грудну клітку дитини по середній лінії, в точці на ширину пальця нижче 

рівня сосків 

- якщо перешкода залишається, перевірте чи не має чужорідного тіла в ротовій порожнині 

- при необхідності, повторіть послідовно всю процедуру, починаючи з похлопування по 

спинці 

Для дітей більш старшого віку 

- ударте дитину по спині основою ладоні 5 раз  в положенні дитини сидячи, на колінах чи 

льожа 

- якщо перешкода залишається, встаньте позаду дитини та обхватить її тулуб, стисніть одну 

руку в кулак відразу нижче грудини дитини, другу руку потрібно покласти на кулак і різко 

нажмить на живіт в напрямку косо догори, повторяти процедуру 5 разів 

- якщо перешкода залишається, перевірте чи не має чужорідного тіла в ротовій порожнині 

- при необхідності, повторіть послідовно всю процедуру, починаючи з похлопування по 

спинці 

Після виконання цих мір важно оцінити прохідність дихальних шляхів, для чого необхідно:  

- візуально оцінити рух грудної клітки 

- визначити наявність дихальних шумів при аускультації легень 

тактильно відчути рух повітря при вдосі і видосі дитини 

Діарея  

Зменшення споживання їжі і всмоктування речовин при діареї, а також збільшення потреб в 

мікроелементах часто поєднується і стають причиною втрати ваги та зупинку в рості. В свою 

чергу, на фоні недостатності харчування діарея може протікати більш тяжко, тривати більше часу і 

виникати частіше, ніж у дітей з нормальним статусом харчування. Це порочне коло можна 

розірвати, даючи дітям багату на мікроелементи їжу під час діареї і коли дитина здорова. 

Антибіотики не слід давати рутинно. Вони достовірно ефективні тільки при діареї з кров‘ю, при 

підозрі на холеру з тяжким зневодненням, а також при інших серйозних інфекціях, наприклад при 

пневмонії. 

Анамнез 

- характер діареї 

- частота стільця 

- число днів, протягом яких продовжується діарея 

- кров в стільці 

- відомості про місцеві спалахи холери 

- нещодавно лікування антибіотиками чи іншими препаратами 

- приступи плача з розвитком блідості 

Обстеження 

Вияснити: 

- чи є ознаки помірного чи тяжкого зневоднення 

- неспокій чи підвищена збудливість 

- загальмованість 
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- запавши очі 

- шкірна складка розправляється повільно чи вкрай повільно 

- дитина п‘є з жадністю чи, напроти, п‘є погано, чи не може пити 

- кров в стільці 

- ознаки тяжкого зневоднення 

- вздуття живота 

- утворення в черевній порожнині, що пальпуються 

проводити у всіх дітей з діареєю бак. посіви проб стільця не має необхідності 

Таблиця 3. Диференційний діагноз діареї 

Діагноз  Симптоми  

Гостра (водяниста) 

діарея 

Стілець більше 3 разів на день 

Стілець без крові 

Холера  Діарея з тяжким зневодненням під час спалаху 

холери 

позитивний посів стільця на V. Cholerae О1 чи О139 

Дизентерія  Кров в стільці 

Затяжна діарея Триває 14 днів і більше 

Діарея з тяжким порушенням 

харчування 

Будь-яка діарея з ознаками тяжкого порушенням 

харчування 

Діарея, пов‘язана з нещодавним  

прийомом антибіотиків 

Нещодавно проведений курс лікування  

пероральними антибіотиками широкого спектру 

Інвагінація кишківника Кров в стільці 

Ущільнення в черевній порожнині 

Приступи плача з побліднінням дитини 

У всіх обстежених дітей потрібно визначити, чи є зневоднення, і при необхідності провести 

відповідне лікування. 

Класифікація Симптоми  Лікування  

Зневоднення 

тяжкого ступеня 

Два чи більше ознак: 

Загальмованість/відсутність 

свідомості 

Не може пити чи п‘є погано 

Шкірна складка розправляється  

повільно (>2с)  

Проводити регідратацію в умовах 

стаціонару 

Зневоднення 

помірне 

Неспокій, підвищена дратівливість 

Запавши очі 

Жадно п‘є 

Шкірна складка розправляється  

повільно 

Проводити регідратацію в умовах 

стаціонару 

Після регідратації пояснити мати, як 

проводити лікування дома і в яких 

випадках потрібно негайно 

повернутися 

Зневоднення не 

має 

Ознаки, що є недостатньо для 

тяжкого чи помірного зневоднення 

Проводити лікування в дома 

Пояснити матері в яких випадках 

потрібно негайно повернутися 

При відсутності покращення 

наступне спостерігати через 5 днів 

Гіпертермічний синдром 

Причини: 

Неінфенкційні: 

діти до трьох місяців: 

-вододефіцитне зневоднення 

-гіпернатрійемія 

діти з 6міс до 3 років: 

-кропив’янка 
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-медикаментозна алергія 

-сироваткова хвороба 

шкільний вік: 

-хвороби сполучної тканини 

-ендокринні захворювання 

-діабет 

-імунокомпетентні захворювання 

-ужалення комах 

-гострі отруєння (атропін, саліцилати) 

Інфекціїні: 

-ГРВІ 

-бронхіти, пневмонії 

-ангіни тощо 

В залежності від величини підйому температуру ділять на: 

-субфебрильну (37-37,9 град.) 

-фебрильну (38,0-39,5 град.) 

-високу (гіпертермія > 41 град.)  

 

Диференційна діагностика лихоманок 

Симптоми Рожева лихоманка Бліда лихоманка 

Загальний стан Середньої важкості або 

важкий по основному 

захворюванню 

Дуже важкий, значна 

інтоксикація 

Скарги Відчуття жару Відчуття холоду, 

пропасниця 

Тривалість підвищення 

температури 

Поступове, постійне Стрімке  

Слизові оболонки Рожеві  Ціанотичні  

Шкірні покриви Рожеві, теплі Ціанотичні, мармурові, 

холодні 

Нігті  Рожеві  Синюшні  

Свідомість  Збережена, зрідку порушена  Сопор, судомна готовність, 

судоми  

ССС, пульс При підвищенні 

температури на 1 град. 

частішае на 20 уд/хв, 

напружений 

Значна тахікардія, пульс 

нитковидний 

Гемодинаміка Непорушенка  Зниження АТ до шоку 

Дихання  Частішае на 4дих/хв на 

кожен градус вище 37 град. 

Поверхневе, часто 

форсоване 

Алгоритм терапії гіпертермичного синдрому 

Рожева лихоманка Бліда лихоманка 

Антипіретики Зняття спазму судин мікро циркуляції 

Фізичні методи охолодження  Зменшення теплопродукції 

(центральна регуляція) 

Лікування основного захворювання Поліпшення метаболізму клітин 

 Зменшення судинної проникності 

 ІТ патологічних станів 

 Лікування основного захворювання 

 

Порушення живлення 

Діагностичні ознаки включають: 
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- вага/ріст 70% 

- набряк обох ступней  

Анамнез: 

- характер харчування та прийом рідини за останній час 

- звичайний раціон харчування 

- грудне вигодовування 

- тривалість і частота діареї, блювання 

- тип діареї (водянистий чи з кров‘ю) 

- втрата апетиту 

- сімейні умови 

- хронічний кашель 

- контакт з хворим на туберкульоз 

- контакт з хворим на кір 

- ВІЛ-інфекція 

При обстеженні зверніть увагу на: 

- ознаки зневоднення 

- шок 

- виражену блідість ладоней 

- очні симптоми гіповітамінозу А 

- суху кон’юнктиву чи рогівку 

- виразки рогівки 

- кератомаляцію 

- локальні ознаки інфекції, що включають інфекції вуха, глотки, шкіри, а також пневмонію, 

ознаки ВІЛ-інфекцію 

- лихоманку чи гіпотермію 

- виразки в ротовій порожнині 

- гіпо- та гіперпігментація 

- шелушиння епітелія 

- ексудативні ураження шкіри 

Із лабораторних досліджень показано визначення рівня гемоглобіну чи гематокриту при наявності 

вираженої блідості ладоней 

 

 

Надання допомоги 

Після госпіталізації дитина в стаціонар з тяжким порушенням харчування необдно ізолювати від 

дітей з інфекційними хворобами, розмістити в теплому приміщенні (25-30град), де не має 

протягів, і забезпечити постійне спостереження. Умивання необхідно звести до мінімуму. Повинні 

бути певні умови і достатній персонал для забезпечення правильного приготування відповідної 

їжі, а також для регулярного годування дітей днем та вночі. Необхідно мати точні ваги і вести 

облік їжи, що з‘їла литина і регулярно зважувати дитину для оцінки динаміки стану хворого. 

При тяжкій анемії в деяких випадках потрібне переливання крові: 

Hb <4 г/дл; 

Hb 4–6 г/дл +ознаки дихальної недостатності 

При тяжкому порушенні харчування переливання крові повинно проводитися повільно і в 

меншому об‘єму. Вводять цільну кров – 10мл/кг повільно протягом 3 год, фуросемід – 1 мг/кг 

в/в, на початку переливання. Під час переливання необхідно контролювати ЧСС, ЧД кожні 15 

хв. 

6. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті. 

6.1. Підготовчий етап. 

1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття. 

2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом письмового 

тестування за стандартизованим переліком питань. 
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3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів. 

6.2. Основний етап 

1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на занятті, дати 

вказівки щодо часу і місця їх виконання.  

2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача. 

3. Організувати  та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного випадку із 

студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної діяльності студентів.  

4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні. 

5. Розвязання клінічних задач. 

6.3. Заключний етап.  
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття; 

2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами ситуаційних задач; 

3. Провести  аналіз успішності студентів; 

4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал обліку відвідувань 

і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності 

і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом. 

5. Коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо 

підготовки до нього. 

7. Додатки. 

Матеріали для самоконтролю: 

1. В приймальне відділення привезли пацієнта в непритомному стані з симетрично 

звуженими зіницями. Це характерно для наступних станів: 

F. кома, що спричинена атропіном 

G. крововилив в області моста 

H. метаболічна кома 

I. кома, що спричинена героїном 

J. передозування фенобарбіталу 

2. Що є диференційно-діагностичною ознакою, притаманною набряку мозку, на відміну від 

коми: 

D. наявність патологічних рефлексів 

E. гіпорефлексія 

F. гіперрефлексія 

3.Об‘єм рідини для проведення форсованого діурезу: 

D. відповідає фізіологічній потребі 

E. в 1,5 рази перебільшує фізіологічну потребу 

F. в 3 рази перебільшує фізіологічну потребу 

 

А. Задачі для самоконтролю: 

Задача 1. 

Дитина 5 міс. Мати звернулася до лікаря зі скаргами на неспокій, поганий апетит дитини. 

Народилася від другої недоношеної вагітності з масою 1800г. З 2-х місячного віку знаходиться на 

штучному вигодовуванні. При огляді дитина неспокійна, млява. Шкіра бліда, суха, місцями 

відмічається лущення. Слизові оболонки бліді. ЧД-40за 1 хв. ЧСС – 144 за 1 хв. Тони серця 

ослаблені, ритмічні, систолічний шум в У точці функціонального характеру. В легенях пуерильне 

дихання. Живіт м”який, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3 см, селезінка – на 1.5см. 

Аналіз крові: ер. 2,7•10¹²/л, Hb 72 г/л, кол.пок. 0,70, лейк. 7,2•109/л, е-1%, с-38%, л-58%, м-1%, 

ШОЕ-9мм/год. 

Завдання: 

1. Поставте попередній діагноз. 

2. Які обстеження треба провести з метою уточнення діагнозу. 

       3. Призначте лікування. 
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Задача 2. Дівчинка О., 2 міс, госпіталізована в стаціонар. Мати пред’являє скарги на в’ялість, 

сонливість дитини, відмову від груді, жовтушність шкіри. З анамнезу відомо, що дитина від першої 

вагітності, що проходила з токсикозом у першій половині, оперативне втручання на 4 місяці з 

приводу гостро апендициту. Пологи вчасні. Маса тіла при народженні 3100 г, довжина 51 см. Оцінка 

за шкалою Апгар 8 - 9 балів. Закричала відразу, до груді прикладена через 2 години після 

народження, смоктала добре . На 4 добу з’явилась іктеричність шкіри, яка пройшла до 14 доби без 

лікування.  

При огляді стан дитини середньої важкості: дитина сонлива, в’яла. Шкіра та слизові оболонки 

чисті, іктеричні, пупкова ранка чиста. Печінка при пальпації виступає з-під краю реберної дуги на 

2 см, край щільний. Селезінка не пальпується. Випорожнення світло жовтого кольору, сеча темна. 

Фізіологічні рефлекси викликаються, м’язовий тонус знижений. 

Група крові матері А (ІІ) Rh (+). Група крові дитини О (ІІ) Rh (+). 

Загальний аналіз крові: Hb - 126 г/л, еритроцити – 4,9* 1012 /л , ретикулоцити – 0,5%,К.П. – 

0,94, лейкоцити 9,0*109/л п.-5%, с – 25%, е- 1%, л-63%, м- 5%, ШОЕ – 2мм\год 

Загальний аналіз сечі: колір – темно – жовтий, реакція – кисла, питома вага – 1,004, білок 

відсутній, епітелій плоскій небагато, лейкоцити 2 - 3 в п/з, еритроцити – немає, циліндри – немає, 

жовчні пігменти «+». 

Біохімічний аналіз крові: загальний білок – 52,4г/л, білірубін 120 мкмоль/л: непрямий – 30 

мкмоль/л, прямий – 90 мкмоль/л, сечовина – 4,2 ммоль/л, холестерин – 3,6 ммоль/л, калій – 6,1 

ммоль/л, натрій – 141 ммоль/л, АЛТ – 158 ммоль/л, Аст – 126 ммоль/л. 

Завдання: 

1. Поставте діагноз. 

2. Оцініть результати лабораторних аналізів. 

3. Скласти план до обстеження.  

5. Призначити схему лікування для даної дитини. 

6. Призначити адекватне годування. 

 

Література. 

Основна: 

4. Протокол надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів". – 

Наказ МОЗ № 34 України від 15.01.2014. 

5. «Невідклані стани в педіатрії». Навч. посібник. / За ред. Проф. О.П. Волосовця та Ю.В. 

Марушка- Х.: Прапор. – 2008. – 200 с. 

Додаткова: 

1. Невідкладні стани в педіатрії : навчальний посібник / Р. І. Поцюрко, Л. С. Леськів, 

Р. І. Ніколаєвська [та ін.] ; за ред. Р. І. Поцюрка. – 5-те вид., перероблено та доповнено. – К. 

: Медицина, 2013. – 191 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

 

ТЕМА 19. Медичне спостереження за дітьми перших трьох років життя в поліклініці 

1. Актуальність теми:  

Медична допомога дітям на амбулаторно-поліклінічному етапі має велике значення. У 

практичній діяльності лікар-педіатр часто спостерігає хронічні захворювання, які виникають у 

дитячому й підлітковому віці. 

 

2. Конкретні цілі:  

- визначати тактику ведення дітей при диспансерному нагляді за здоровими та хворими дітьми 

в поліклініці 

- демонструвати вміння ведення медичної документації при диспансерному нагляді за 

здоровими та хворими дітьми в поліклініці 

- планувати обстеження дитини та інтерпретувати отримані результати диспансерному нагляді 

за здоровими та хворими дітьми в поліклініці 

- проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз дітям, які 

знаходяться на диспансерному нагляді в поліклініці 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Нормальна анатомія 

 

2. Нормальна фізіологія 

 

3. Пропедевтика педіатрії 

 

 

4.Клінічна фармакологія 

Описувати будову органів та систем організму людини. 

Визначити особливості функціонування органів та 

систем у дітей. 

Знати анатомо-фізіологічні особливості систем та 

органів у дітей. Вміти обстежувати дітей. 

Знати фармакокінетику та механізми дії лікарських 

препаратів, що застосовуються в педіатричній практиці 

 

4. Завдання для самостійної підготовки до заняття. 

 

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

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Індекс здоров‘я Відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому 

році життя до числа дітей, що досягнули одного року життя*100 

Диспансеризація  Активний, динамічний нагляд за виявленими хворими, 

своєчасне кваліфіковане лікування із залученням вузьких 

спеціалістів, обов‘язкове планове лікування в стаціонарі. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. Удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні  

2. Структура та обов‘язки дитячої поліклініки  

3. Структура денного стаціонару 

4. Організація медичної допомоги дітям в умовах стаціонару вдома 

5. Правила заповнення журналу обліку перебування хворих в денному стаціонарі, 

стаціонарі вдома 

6. Кабінет здорової дитини, структура та функції 

7. Відділення відновного лікування дитячої міської поліклініки 
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8. Експертної оцінки якості диспансеризації хворих дітей 

9. Групи здоров‘я дітей 

4.3. Зміст теми. 

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям забезпечуються широкою мережею 

лікувально-профілактичних установ для дітей, до яких відносяться: дитячі міські лікарні, дитячі 

лікарні на залізничному транспорті, дитячі обласні (крайові), окружні лікарні, спеціалізовані дитячі 

лікарні (інфекційні, психіатричні і т.д.), денні стаціонари, дитячі консультативно-діагностичні 

центри, центри перинатології, диспансери, дитячі міські поліклініки, дитячі стоматологічні 

поліклініки, будинку дитини, родильні будинки, дитячі бальнеологічні і грязелікарні, дитячі 

санаторій, спеціалізовані санаторні табори річної дії, дитячі відділення стаціонарів і поліклінік 

загального профілю, дитячі клініки НДІ, ВУЗів та ін. 

Основний обсяг первинної лікувально-профілактичної допомоги дітей виконують дитячі міські 

поліклініки.  

Організація роботи дитячої поліклініки.  

Основними принципами роботи дитячої поліклініки є: 

1. Принцип дільничності (800 дітей на одній територіальній ділянці). 

2. Наступність у роботі лікарів, що проводять лікувально-профілактичну допомогу дітям. 

3. Етапність у лікуванні. 

4. Безперервність активного динамічного спостереження за здоров'ям дитини, починаючи з 

антенатального періоду. 

Дитяча поліклініка (поліклінічне відділення лікарні, в тому числі дитячої) є лікувально-

профілактичним закладом, що в районі своєї діяльності забезпечує: 

1. Організацію і проведення комплексу профілактичних заходів щодо охорони здоров'я 

прикріпленого дитячого населення віком 0-18 років. 

2. Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане й у повному обсязі обстеження та лікування 

хворих дітей. 

3. Проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання населення, пропаганди 

здорового способу життя, у тому числі раціонального харчування, посилення рухової активності, 

боротьби з палінням і іншими шкідливими звичками. 

4. Надання лікарської та долікарської допомоги удома хворим дітям, що за станом здоров'я і 

характером захворювання не можуть відвідати поліклініку, організація стаціонарів вдома. 

5. Своєчасну госпіталізацію осіб, що потребують стаціонарного лікування, з попереднім 

максимальним обстеженням хворих, відповідно до профілю захворювання. 

6. Надання в повному обсязі невідкладної медичної допомоги дітям при гострих 

захворюваннях, травмах, отруєннях і інших нещасних випадках. 

7. Організацію і проведення диспансеризації дитячого населення. 

8. Реабілітаційне лікування хворих із залученням лікарів-спеціалістів. 

9. Направлення дітей на консультації та лікування в лікувально-профілактичні заклади всіх 

рівнів (за показаннями). 

10. Динамічне спостереження за станом здоров'я дітей: в тому числі працюючих, учнів 

професійно-технічних училищ, учнів середніх спеціальних закладів і студентів вищих навчальних 

закладів, вивчення їхніх умов праці і побуту; здійснення лікувально-оздоровчих заходів. 

11. Забезпечення протиепідемічних заходів спільно з спеціалістами санітарно-

епідеміологічної служби: профілактика інфекційних захворювань, виявлення інфекційних хворих, 

динамічне спостереження за особами, що були в контакті із заразним хворим і за 

реконвалесцентами, інформування санітарно-епідеміологічної станції про випадки інфекційних 

захворювань у встановленому порядку та інше. 

12. Видачу і продовження листків непрацездатності, інших документів, що засвідчують 

тимчасову непрацездатність. 

13. Відбір і направлення дітей на санаторно-курортне лікування та в оздоровчі табори. 

Забезпечення дитячих оздоровчих закладів медичними кадрами у встановленому порядку. 
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14. Лікувально-профілактичну роботу у навчальних закладах в т.ч. у спеціалізованих, які 

розташовані на території обслуговування. 

15. Встановлення інвалідності дітям до 16 років та оформлення і подання документів до 

МСЕКів щодо встановлення інвалідності дітям старше 16 років. 

16. Забезпечення проведення обов'язкових медичних оглядів дітей будинків дитини, дитячих 

будинків, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх, інших закладів для дітей - сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування за погодженням з регіональними органами освіти та науки, 

опіки та піклування, праці та соціальної політики, сім'ї та молоді, опікунами, тощо. 

17. Передачу дітей по досягненні 18 річного віку у амбулаторно-поліклінічну мережу для 

дорослого населення. 

18. Забезпечити організацію проведення попередніх медичних оглядів та оформлення 

медичної документації для первинної постановки юнаків на військовий облік та медичної 

підготовки їх до призову на військову службу. 

19. Ведення обліково-звітної документації за формами, встановленими МОЗ, аналіз 

статистичних даних, що характеризують діяльність поліклініки, зокрема, загальної захворюваності, 

смертності, інвалідності дитячого населення. 

20. Залучення громадського активу району для надання допомоги в роботі поліклініки. 

21. Заходи щодо підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу 

поліклініки. 

Структура дитячої поліклініки будується відповідно до поставлених перед нею задачами і 

включає: 

- фільтр з окремим входом і ізолятори з боксами; 

- кабінети лікарів-педіатрів і лікарів вузьких спеціальностей; 

- кабінет по профілактичній роботі з дітьми (кабінет здорової дитини); 

- відділення відновного лікування; 

- лікувально-діагностичні кабінети (рентгенівський, фізіотерапевтичний, лікувальної 

фізкультури, прищеплювальний і ін.); 

- реєстратура, гардероб і інші допоміжні приміщення, холи для чекання; 

- адміністративно-господарська частина (у самостійних поліклініках). 

Відповідно до діючого нормативів у дитячій поліклініці працюють: 

1. Лікарський персонал (на 10 тисяч дітей); 

- лікар-педіатр (дільничний) - 12,5 посади. 

- лікарі вузьких спеціальностей - 4,64 посади  

II. Лікарі дитячих установ: 

- дитячі ясла - лікар-педіатр на 180-200 дітей; 

-  дитячий сад - лікар-педіатр на 600 дітей; 

- школа - лікар-педіатр на 2000 учнів.  

III. Зав. педіатричним відділенням: 

- при наявності в штаті відділення 6,5 посади лікарів - усього 0,5 посади 

- при наявності більш 9 зазначених посад - одна ставка. 

IV. Середній медичний персонал: 

- посади дільничних медсестер - 1,5 посади на кожну посаду лікаря-педіатра; 

- медсестри по профілактичній роботі зі здоровими дітьми; 

- у поліклініці, що обслуговує до 10 тис. дітей, - 1 посада, понад 10 тис. дітей-2 посади. 

Організація профілактичної роботи 

Головною метою профілактичної діяльності дільничного педіатра є проведення заходів, що 

сприяють правильному фізичному і нервово-психічному розвитку дітей, широке упровадження 

гігієнічних норм у повсякденне життя родини. 

Основним методом у профілактичній роботі є диспансерний метод - активне динамічне 

спостереження не тільки за хворими, але і за здоровими дітьми. 

Організація профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я дитини, фактично 

починається до його народження. Спостереження за здоров'ям вагітної жінки здійснюється спільно 
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з жіночою консультацією і дитячою поліклінікою. З моменту узяття вагітної жінки на облік 

поліклініка організує проведення патронажів вагітної жінки, разом з жіночою консультацією 

проводить заняття школи молодих матерів. 

За вказівкою і під керівництвом дільничного лікаря-педіатра, дільнична медсестра дитячої 

поліклініки повинна провести не менш двох допологових патронажів. Проведення допологових 

патронажів мають на меті: 

- з'ясувати стан здоров'я вагітної, соціальний стан і психологічний клімат у родині, умови 

життя майбутньої дитини; 

- дати необхідні рекомендації з режиму праці, відпочинку, харчування, по підготовці куточка 

немовляти, навчити правилам уходу за дитиною і вигодовування. 

Перший допологовий патронаж проводиться після надходження інформації про вагітну з 

жіночої консультації, другий - звичайно на 32-36 тижнях вагітності. 

У випадку обтяженого акушерського анамнезу, несприятливого протікання вагітності, 

дільничний педіатр проводить третій допологовий патронаж, безпосередньо перед пологами. 

Вагітна жінка повинна відвідати кабінет здорової дитини, де дільничний педіатр і медична 

сестра проводять індивідуальні і групові бесіди. 

Відповідно до існуючого положення, лікар-педіатр і медична сестра дитячої поліклініки 

відвідують немовлят в перші 3 дня після виписки з пологового будинку. Якщо в родині народилася 

перша дитина, чи двійня, чи в матері немає молока, патронажне відвідування рекомендується 

зробити в перший же день після виписки. Надалі дільнична медсестра відвідує дитину вдома через 

1-2 дні протягом першого тижня і щотижня - протягом першого місяця життя. 

Усі діти недоношені, народжені з великою масою тіла, що одержали пологову травму, що 

народилися в матерів з патологією вагітності чи пологів в матерів що перенесли інфекційні 

захворювання під час вагітності, діти, виписані з відділень патології немовлят, а також діти, які 

народилися в несприятливих соціально-побутових умовах відносяться до груп ризику і знаходяться 

під особливим спостереженням дільничного педіатра за індивідуальним планом. 

Дільничний педіатр спостерігає здорову дитину на на першому місяці життя 1 раз на 

тиждень, на першому році життя дитини - 1 раз на місяць, на другому році життя - 1 раз на півроку, 

на третьому році життя - 1 раз у віці 3 років, бажано в умовах поліклініки. Під час прийому лікар 

здійснює контроль за правильним фізичним і нервово-психічним розвитком дитини, дає необхідні 

рекомендації матері по вигодовуванню, організації режиму дня, загартовуванню, фізичному 

вихованню, профілактиці рахіту і з інших питань.  

Медичне спостереження за розвитком дітей цієї вікової групи повинний вестися з обліком як 

індивідуальних особливостей дитини, так і найбільш відповідальних періодів у житті дітей першого 

року життя, а саме: 

- виписка з пологового будинку; 

- початок специфічної профілактики рахіту; 

- проведення профілактичних щеплень; 

- вступ-введення прикорму (у 4,5 місяці); 

- припинення грудного вигодовування; 

- вихід матері на роботу; 

- оформлення дитини до дитячої установи. 

У віці 3, 6, 9, 12 місяців (декретований вік) дільничний лікар після ретельного огляду дитини, 

проведення антропометричних вимірів, бесіди з матір'ю, аналізу захворюваності складає докладний 

епікриз, у якому дає оцінку стану здоров'я дитини, його фізичного і нервово-психічного розвитку в 

динаміку, а також складає план спостереження й оздоровчих заходів, якщо в цьому є необхідність 

на наступний період.  
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Диспансерне спостереження за дітьми першого року життя в умовах дитячої поліклініки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісячний огляд 

дитини (у 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 10, 11 міс.) 

Мета огляду 

педіатра 
  

Частота 

додаткового 

обстеження 

Частота 

консультацій 

фахівців 

Профілактичні 

заходи 
  

Динаміка маси тіла, 

зростання, оцінка 

нервово-психічного 

і фізичного 

розвитку дитини. 
 Стан кістково-

м'язової системи, 

внутрішніх органів, 

наявність 

природжених 

захворювань, 

аномалій розвитку. 

Характер 

вигодовування, 

організація режиму. 

Оцінка знаку БЦЖ. 
 

 

Антропометрія 1 раз 

на місяць, клінічний 

аналіз крові 1 раз в 2-

м півріччі, за 

показаннями в 1-м 

півріччі 
  
 

 

Хірург-ортопед 1 раз 

на перші 3 місяці 

життя. 
 Офтальмолог і 

невролог протягом 

року. 
 Інші фахівці за 

показаннями. 
  

 

 

Організація 

раціонального 

вигодовування і 

режиму дня 

дитини, 

перебування на 

свіжому повітрі, 

масаж, 

гімнастика, 

процедури, що 

гартують, 

специфічна 

профілактика 

рахіту починаючи 

з 3-тижневого 

віку, профілактика 

анемії за 

показаннями, 
Огляд в 6 місяців 
  
 

 

Огляд по органах та 

системах. Звернути 

особливу увагу на 

огляд тазостегнових 

суглобів, наявність 

гриж, яєчок в 

мошонці. Оцінка 

знаку БЦЖ. Оцінка 

вигодовування, 

введення 

адекватного 

прикорму. 

Антропометрія 
  
 

 

Хірург-ортопед. 
Уролог і 

ендокринолог за 

показаннями. 
Невролог  
  
 

 

Огляд в 9 місяців 
  
 

Огляд по органах і 

системах. 

Проведення 

скринінгового 

обстеження з метою 

виявлення анемії. 

Профілактика 

травматизму і 

нещасних випадків.  

Клінічний аналіз крові  
  
 

 

Хірург-ортопед. 
 Уролог і 

ендокринолог за 

показаннями. 
 Невролог  

 

Огляд в 12 місяців 
  
 

Анамнез за перший 

рік життя. Оцінка 

стану здоров'я. 

Огляд по органах і 

системах. Кількість 

зубів, терміни їх 

прорізання, оцінка 

формування 

прикусу. 

Оформлення 

етапного епікризу. 

Профілактика 

травматизму і 

нещасних випадків.  

Клінічний аналіз 

крові, сечі, аналіз калу 

на яйця гельмінтів  
  
 

 

Хірург-ортопед. 
 Уролог і 

ендокринолог за 

показаннями. 
 Невролог  

Офтальмолог 

Стоматолог  
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Дільничний лікар-педіатр спостерігає дитину 2-го року життя один раз на півроку (із 

проведенням антропометричних вимірів), при цьому він дає докладний висновок про стан його 

здоров'я, оцінює фізичний і нервово-психічний розвиток. Це висновок необхідно довести до відома 

батьків, звертаючи увагу на недоліки у вихованні дитини, виконанні тих чи інших призначень, 

рекомендацій з подальшого виховання й оздоровлення дитини. 

На 3-му році життя педіатр оглядає дитину з профілактичною метою 1 раз у півроку, 

патронажна сестра також 1 раз у 3 роки. Основна увага при проведенні огляду дітей даної вікової 

групи приділяють організації режиму, проведенню заходів, що гартують, фізичному вихованню, 

раціональному харчуванню, розвитку рухів, нервово-психічному і фізичному розвитку дитини. 

Проводяться антропометричні виміри. Лікар підводить підсумки трирічної профілактичної роботи 

з дитиною, оцінює стан здоров'я, динаміку фізичного і нервово-психічного розвитку, складає план 

оздоровчих заходів на наступний період, а при необхідності і план лікування. 

Дільничний лікар-педіатр забезпечує профілактичне спостереження за неорганізованими 

дітьми у віці від 3 до 7 років. У цей період лікар оглядає дітей не рідше 1 раз на рік із заключною 

диспансеризацією перед надходженням у школу. Антропометрію проводять у дітей у віці 5 років і 

6-7 років. Особливу увагу в цей період звертають на організацію режиму, нервово-психічний і 

фізичний розвиток дитини, готовність дітей до школи. 

Для здійснення профілактичної роботи зі здоровими дітьми раннього віку в складі дитячої 

поліклініки організується кабінет профілактичної роботи з дітьми (кабінет здорової дитини). 

У кабінеті здорової дитини працює, фельдшер чи медична сестра, які пройшли підготовку по 

профілактичній роботі з дітьми і санітарно-просвітницькій роботі з населенням. Керівництво 

роботою кабінету здійснює завідувач одним з педіатричних відділень. Медичний персонал кабінету 

здорової дитини працює під контролем головної (старшої) медичної сестри дитячої міської 

поліклініки. Основними задачами кабінету здорової дитини є: 

- пропаганда здорового способу життя в родині; 

- навчання батьків основним правилам виховання здорової дитини (режим, харчування, 

фізичне виховання, загартовування і ін.); 

- санітарна освітня робота з батьками з питань гігієнічного виховання дітей, 

профілактики захворювань і відхилень у розвитку дитини. 

У цих цілях медичний персонал кабінету здорової дитини: 

- допомогає дільничним лікарям-педіатрам у проведенні у кабінеті занять шкіл 

молодих матерів, батьків; 

- проводить індивідуальні і колективні бесіди з батьками дітей раннього віку, видає їм 

пам'ятки і методичну літературу з питань охорони здоров'я дитини; 

- навчає батьків методиці уходу за дітьми, організації режиму дня, віковим комплексам 

масажу, гімнастики, проведенню процедур, що гартують, технології готування 

дитячого харчування, правилам введення прикорму; 

- проводить роботу з профілактики рахіту в дітей, видає вітамін «Д» на будинок чи 

видає його в кабінеті, ставить пробу Сулковича по призначенню лікаря; 

- спільно з дільничним педіатром і дільничною медичною сестрою проводять 

індивідуальну підготовку дітей до надходження в дитячу дошкільну установу; 

- навчає дільничних медичних сестер питанням профілактичної роботи з дітьми, 

методиці масажу, гімнастики, процедурам, що гартують і ін.; 

- повідомляє дільничним лікарям-педіатрам і медичним сестрам про виявлені 

порушення в розвитку дитини і помилках, що допускаються батьками при уході за 

дітьми; 

- здійснює зв'язок з центром здоров'я для вивчення і поширення нових матеріалів з 

питань розвитку й виховання здорової дитини; 

- комплектує матеріали для оформлення кабінету, що містить санітарно-просвітню 

літературу, таблиці, плакати, посібники, пам'ятки, виставки по основних питань 

профілактичної роботи зі здоровими дітьми; 
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- веде необхідну робочу документацію й облік інструктивно-методичних матеріалів по 

розвитку і вихованню дітей раннього віку. 

В основі профілактичної роботи з дітьми лежить диспансерний нагляд.| 

Диспансерний нагляд являє собою синтез лікувальної і профілактичної діяльності в медичній 

практиці. Це вища організаційна форма медичного забезпечення населення. Метою диспансерного 

нагляду є: 

1. Попередження захворювання (первинна чи соціально-гігієнічна профілактика). 

2. Попередження ускладнень, загострень захворювань (вторинна чи медична 

профілактика). 

Диспансеризація є основною формою роботи дитячих поліклінік. Показання до узяття дітей 

на диспансерне спостереження надзвичайно широкі. У нашій країні диспансеризація дітей 

проводиться, по-перше, по віковій ознаці (не залежно від стану дитини), по-друге, у залежності від 

наявного захворювання. 

Найважливішою ланкою диспансеризації дитячого населення є організація профілактичних 

оглядів. Виділяють наступні види профілактичних оглядів: 

- профілактичний огляд, що проводить дільничний лікар за місцем проживання  

- профілактичний огляд, що проводиться в дитячій установі; більш детальний 

профілактичний огляд, якому передує проведення необхідних функціонально-

діагностичних досліджень; комплексні профілактичні огляди, при яких здоров'я 

дитини оцінюється бригадою лікарів-фахівців. 

В даний час при проведенні оглядів широко впроваджуються в практику автоматизовані 

системи профілактичних оглядів дитячого населення. 

У поліклініках виділяють 3 групи дітей, що підлягають профілактичним оглядам: 

- діти до 7-літнього віку, що не відвідують дитячі дошкільні установи; 

- діти, що відвідують дитячі дошкільні установи; 

- школярі. 

Для першої групи дітей найбільш доцільним є виділення в поліклініках профілактичних днів, 

коли усі фахівці в поліклініках приймають тільки здорових дітей. Число таких днів роботи багато в 

чому залежить від потужності поліклініки. 

Частота профілактичних оглядів лікарями-фахівцями передбачена так, щоб вчасно виявити 

відхилення в стані здоров'я дітей і організувати необхідні лікувальні й оздоровчі заходи. 

В даний час профілактичні огляди дітей, що відвідують освітні установи, проводяться у виді 

обов'язкових заглиблених обстежень відповідно до декретованих вікових груп. 

Таких груп нараховується 7: 

1. перед надходженням у дошкільну установу; 

2. за рік до надходження в школу; 

3. перед надходженням у школу; 

4. кінець першого року навчання; 

5. перехід до предметного навчання; 

6. пубертатний період (14-15 років); 

7. перед закінченням загальноосвітньої установи-10-11 клас (16-17 років). 

У зазначених заглиблених оглядах обов'язково повинні бути передбачені 3 етапи: 

долікарський, педіатричний, спеціалізований. 

По завершенні профілактичних оглядів проводиться комплексна оцінка здоров'я дітей. На 

кожну дитину з виявленими захворюваннями, що підлягають диспансерному спостереженню, 

заводиться «Контрольна карта диспансерного хворого» (форма 030/о). «Контрольна карта» поряд з 

виконанням сигнальних функцій (контроль за диспансерними відвідуваннями) відбиває такі дані 

про хворого, що допомагають лікарю в проведенні диспансерного спостереження. 

Організація лікувальної роботи в поліклініці: 

Положення про денний стаціонар для дітей 
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1. Денний стаціонар (відділення, палати) організується для надання медичної допомоги хворим 

дітям шляхом їх госпіталізації на денний час за відсутності показів до цілодобового лікарського 

нагляду. 

2. Денний стаціонар організовується у самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при 

поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів. 

3. Денний стаціонар використовує у своїй роботі лікувальну та діагностичну бази лікувально-

профілактичного закладу, у складі якого він організований. 

Основні завдання денного стаціонару для дітей: 

1. Здійснення лікувально-діагностичних заходів дітям при гострих захворюваннях або загостренні 

хронічних хвороб за умови відсутності показів до цілодобового лікарського нагляду. 

2. Надання кваліфікованої медичної допомоги дітям в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу 

та за наявності показань – забезпечення їх госпіталізації до лікарняного закладу. 

3. Доліковування хворих та проведення їх реабілітації у стадії регресії, загострення захворювання, 

неповної ремісії, в післяопераційному періоді тощо, після виписки із стаціонару. 

4. Проведення профілактичних, лікувальних і реабілітаційних заходів дітям, які перебувають на 

диспансерному обліку. 

5. Забезпечення наступності щодо надання медичної допомоги дітям з іншими відділеннями та 

лікувально-профілактичними закладами. 

5. Потужність денного стаціонару визначається керівником лікувально-профілактичного закладу 

за погодженням з територіальним органом охорони здоров’я. 

6. Чисельність штатних посад медичного персоналу денного стаціонару встановлюється згідно з 

діючими штатними нормативами. 

До складу денного стаціонару входять: 

– палати для денного перебування хворих; 

– операційно-перев’язувальний блок; 

– маніпуляційна; 

– буфет; 

– кімнати медичного персоналу; 

– ізолятор; 

– допоміжні приміщення. 

Керівництво денним стаціонаром здійснює завідуючий денним стаціонаром або завідуючий 

одним з педіатричних відділень поліклініки, в складі якого організовано денний стаціонар. 

Режим роботи денного стаціонару (одна чи дві зміни) визначається керівником лікувально-

профілактичного закладу. Відбір хворих для денного стаціонару здійснюється лікарями-

педіатрами дільничними та іншими лікарями-спеціалістами за погодженням з завідуючими 

педіатричними відділеннями та завідуючим денним стаціонаром. 

Протипоказаннями до направлення у денний стаціонар є: 

– гострі інфекційні захворювання; 

– туберкульоз; 

– хронічні гепатити з активною реплікацією вірусу; 

– захворювання, які потребують цілодобового лікарського спостереження; 

– венеричні хвороби; 

– грибкові та паразитарні хвороби шкіри. 

У разі необхідності (погіршення стану, відсутність позитивної динаміки) хвора дитина 

підлягає госпіталізації у профільне відділення стаціонару. 

Медична облікова документація денного стаціонару: 

– карта хворого денного стаціонару, поліклініки, стаціонару вдома (ф.003-2/о), яка заповнюється 

згідно з наказом МОЗ України від 03.07.2001 № 258); 

– історія розвитку дитини (ф. № 112/о), медична карта амбулаторного хворого (025/о) де лікуючий 

лікар щоденно записує динаміку стану хворої дитини та лікувально-діагностичних заходів; лікарі-

консультанти здійснюють аналогічний запис з рекомендаціями в день проведення консультації; 

– журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома (ф. № 001-3/о). 
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Звіт про роботу денного стаціонару для дітей подається у встановлені терміни і у 

встановленому порядку. Після закінчення лікування в денному стаціонарі лікуючий лікар 

оформляє епікриз в історії розвитку дитини (ф. № 112/о), в медичній карті амбулаторного хворого 

(025/о). При необхідності догляду за хворою дитиною в денному стаціонарі дитині або особі, яка 

здійснює цей догляд, видаються документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність в 

установленому порядку. Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та 

харчування здійснюється за рахунок асигнувань лікувально-профілактичного закладу, в якому 

функціонує денний стаціонар. 

Положення про організацію медичної допомоги дітям в умовах стаціонару вдома 

Стаціонар вдома організується для надання кваліфікованої медичної допомоги в домашніх 

умовах хворим дітям при відсутності необхідності або можливості госпіталізації за умов 

щоденного медичного нагляду. 

Основні завдання стаціонару вдома включають проведення заходів щодо діагностики та 

лікування хворих дітей при гострих захворюваннях або загостренні хронічних хвороб, 

доліковування після виписки із стаціонару. Відбір хворих дітей для лікування в стаціонарі вдома 

здійснює лікар-педіатр дільничний за погодженням з завідувачем педіатричним відділенням 

поліклініки. Керівництво стаціонаром вдома здійснює завідуючий педіатричним відділенням 

поліклініки, у ЦРЛ, при відсутності зазначеної посади – районний педіатр, у дільничних лікарнях і 

лікарських амбулаторіях – головний лікар.  

Режим роботи стаціонару вдома визначається керівником лікувально-профілактичного 

закладу, виходячи з потреб хворих та з урахуванням можливостей закладу. 

Забезпечення лікарськими засобами хворих дітей для лікування у стаціонарі вдома може 

здійснюватися за рахунок асигнувань лікувально-профілактичного закладу, при якому він 

створений. У випадку несприятливого перебігу захворювання хворого госпіталізують у профільне 

відділення лікарняного закладу. При потребі лікуючий лікар залучає до обстеження і лікування 

хворої дитини лікарів-спеціалістів і діагностичні відділення лікувально-профілактичного закладу, 

в складі якого функціонує стаціонар вдома, або за домовленістю – інших лікувально-

профілактичних закладів. 

Медична облікова документація стаціонару вдома для дітей: 

– карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (ф.003-2/о), яка заповнюється 

згідно з наказом МОЗ України від 03.07.2001 № 258); 

– історія розвитку дитини (ф.112/о), медична карта амбулаторного хворого (ф. 025/о), де лікуючий 

лікар (лікар-педіатр дільничний, сімейний лікар) і медична сестра стаціонару вдома (медична 

сестра дільнична) щоденно до одужання дитини записують динаміку стану її здоров’я та 

лікувально-діагностичних заходів, а лікарі-спеціалісти здійснюють запис з рекомендаціями в день 

проведення консультації дитини; 

– журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома (ф. № 001-3/о). 

Звіт про роботу стаціонару вдома для дітей подається у встановлені терміни і у 

встановленому порядку. На час перебування хворої дитини в стаціонарі вдома, дитині або особі, 

яка здійснює догляд за нею, видаються документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність в 

установленому порядку. При потребі, засідання лікарсько-консультативної комісії проводиться 

вдома у хворої дитини у встановленому порядку. 

Журналу обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома 

«Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома» (форма 003-3/о) 

призначений для реєстрації хворих, які перебувають на лікуванні в денному стаціонарі поліклініці, 

або стаціонарі вдома. Записи в журналі дають можливість проводити аналіз даних щодо хворих, 

які лікувались у вказаних стаціонарах. Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі 

поліклініки, стаціонарі вдома ведеться старшою медичною сестрою в поліклініці. В журнал 

записується кожний хворий, який перебував на лікуванні у денному стаціонарі поліклініки, або у 

стаціонарі вдома. Графи 2-5 заповнюються на підставі даних ф.112/о, 025/о. Графи 6,8 

заповнюються при виписці хворого. У графі «Примітка» відмічається місце лікування хворого 

(денний стаціонар поліклініки, стаціонар вдома). Термін зберігання - 3 роки. 
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Положення про відділення відновного лікування дитячої міської поліклініки 

Педіатричне відділення відновного лікування організовується у складі дитячої міської 

поліклініки для здійснення комплексу реабілітаційних заходів дітям в амбулаторних умовах. 

На посаду завідуючого педіатричним відділенням відновного лікування призначається лікар-

педіатр зі стажем роботи за спеціальністю не менше 3 років, який має організаційні здібності. 

Режим роботи відділення відновного лікування встановлюється керівником лікувально-

профілактичного закладу. 

Основні завдання відділення: 

1. використання комплексу всіх необхідних методів відновного лікування; 

2. безперервність, спадкоємність, послідовність та етапність, індивідуальний підхід в організації та 

проведенні лікування. 

Відповідно до завдань відділення організує та проводить: 

1. реабілітацію хворих за індивідуальними програмами; 

2. впровадження в практику нових методів відновного лікування; 

3. надання консультативної допомоги хворим, організаційно-методичної допомоги з питань 

відновного лікування лікарям дитячої поліклініки; 

4. взаємозв’язок та спадкоємність у роботі з іншими підрозділами поліклініки, лікарні, які 

направляють хворих на лікування; 

5. експертиза якості відновного лікування; 

6. підвищення кваліфікації співробітників відділення та лікарів поліклініки з питань відновного 

лікування; 

7. ведення обліково-звітної документації в установленому порядку; 

8. аналіз діяльності відділення. 

Відбір дітей для направлення на лікування до відділення відновного лікування здійснюють лікарі-

педіатри дільничні та профільні спеціалісти. 

Рекомендована структура відділення відновного лікування: 

1. Фізіотерапевтичний відділ з кабінетами: мікрохвильової терапії, ультразвукової терапії, елек- 

тросвітлолікування, фотарій, бальнеотерапії, грязетерапії, нетрадиційних методів лікування 

(голкоре-флексотерапії, фітотерапії), інгаляторій, камери штучного мікроклімату тощо. 

2. Денний стаціонар. 

3. Кабінет відновлення зору. 

4. Відділ лікувальної фізкультури, кабінети масажу. 

5. Інші. 

Дані про проведені курси лікування, стан хворого, рекомендації по подальшому лікуванню 

відображаються в історії розвитку дитини (ф. № 112/о), медичній карті амбулаторного хворого (ф. 

№ 025/о). 

 

4.4. Матеріали для самоконтролю: 

Матеріали для самоконтролю: 

А. Тести для самоконтролю. 

1.Оптимальна кратність відвідування кабінету здорової дитини є (виберіть всі правильні 

відповіді): 

A. на першому місяці життя-щомісяця 

B. на першому місяці життя-один раз у квартал 

C. на другому році життя-4 рази на рік 

D. на третьому році життя-2 рази на рік 

E. старше 3-х років та підліткам-не менше ніж 1 раз на рік та перед оформленням дитини 

в дошкільний чи загальноосвітній заклад 

2. Що включено в поняття «здоров‘я» по визначенню ВООЗ(виберіть всі правильні 

відповіді): 

A. психічне благополуччя 

B. наявність ушкоджень чи патологічного стану 
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C. соціальне благополуччя 

D. фізичне боагополуччя 

3. До критеріїв стану здоров‘я належить (виберіть всі правильні відповіді): 

A. фізичний та нервово-психічний розвиток 

B. резистентність 

C. наявність хронічного захворювання  

D. гостра респіраторна інфекція 

4. Якою частотою перенесених гострих респіраторних захворювань за рік визначається 

середня резистентність дітей молодшого віку: 

A. 1-3 рази 

B. 4-7 раз 

C. 8-10 раз 

D. 11 і більше 

5. Контроль за станом диспансеризації на лікарській дільниці здійснює: 

A. дільничний лікар 

B. головний лікар 

C. завідуючий поліклінічним відділенням 

 

 

 

Б. Задачі для самоконтролю: 

1. Дівчинка 13 років, пред'являє скарги на тупі болі в животі, ниючого характеру, що 

виникають через 30-45 хвилин після прийому їжі, а також слабкість, швидку втомлюваність, 

часті головні болі. Вперше перераховані вище скарги з'явилися б місяців назад, однак обстеження 

і лікування не проводилося. 

Дитина від 1 нормальної вагітності, термінових пологів. З 10 років знаходиться на 

диспансерному обліку в невропатолога з приводу вегето-судинної дисфункції. Мати - 40 років, 

страждає на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Батько - 42 роки - на хронічний 

гастродуоденіт. 

Об'єктивно: зріст 138 см, маса 32 кг. Шкірні покриви бліді, помірної вологості. Живіт не 

збільшений. При поверхневій і глибокій пальпації в правому підребер'ї визначається напруженість 

м'язів і болісність, а також болісність в епігастрії. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 

1,5 см, край печінки м'який, еластичний, безболісний. Симптом Ортнера-Грекова (+). З боку легень 

і серця -Ібез патології. Випорожнення регулярні, оформлені, іноді дуже світлі. 

Загальний аналіз крові: НЬ - 130 г/л, К.П. - 0,93, еритроцити – 4,6х1012/л, лейкоцити - 7,0х 

109/л: п - 2%, с - 66%, є - 2%, л - 25%, м - 5%, Ш0Е-7мм/год. 

Загальний аналіз сечі: колір - світло-жовтий, прозора, рН - 5,7, відносна щільність - 1,020, білок 

- немає, цукор - немає, епітелій - невелика кількість, лейкоцити - 1-2 в п/з, еритроцити - 0-1 в п/з, 

слиз - небагато, солі - немає, бактерії - немає. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білок - 72 г/л, АЛТ - 19 Од/л, АСТ -24 Од/л, ЛФ - 138 Од/л 

(норма 70-140), амілаза - 100 Од/л (норма 0-120), тимолова проба - 4 Од, загальний білірубін - 

15 мкмоль/л, прямий - 3 мкмоль/л. 

Копрограма: колір - коричневий, оформлений, рН - 7,3, м'язові волокна - у невеликій кількості, 

крохмаль внутрішньоклітинний - небагато, йодофільна флора - незначна кількість, рослинна 

клітковина - помірна кількість, слиз -небагато, лейкоцити -1-2 в п/з. 

УЗД органів черевної порожнини: печінка - контури рівні, паренхіма гомогенна, ехогенність 

посилена, судини не розширені, портальна вена не змінена. Жовчний міхур 85x37 мм (норма 

75x30), стінки не потовщені. Холедох - до 3,5 мм (норма 4), стінки не потовщені. Після 

жовчогінного сніданку - жовчний міхур скоротився на 10%.  

Завдання: 

1. Сформулюйте діагноз і обгрунтуйте його.  

2. Назвіть обтяжливі фактори захворювання. 
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3. Призначте додаткові методи дослідження. 

4. Призначте лікування даній дитині. 

5. Тактика спостереження за хворим після виписки зі стаціонару. 

6. Чи існує спадкова схильність до даного захворювання? 

2. Хлопчик, 13 років, поступив у гастроентерологічне відділення зі скаргами на болі в животі, що 

локалізуються в епігастрії та виникають через 15-20 хвилин після прийому їжі і тривають від ЗО 

хвилин до декількох годин; зниження апетиту, нудоту, гіркоту в роті. Хворіє протягом 2 років, 

коли вперше з'явилися перераховані вище скарги, однак лікування не проводилося. За 2 тижні 

до надходження в стаціонар у хлопчика підсилився абдомінальний синдром, що стало причиною 

госпіталізації. 

У 8 років дитина перенесла кишкову інфекцію. Харчується нерегулярно, любить 

копченості, смажену, жирну їжу, торти. Мати - 40 років, страждає на хронічний холецистит. 

Батько - 42 роки, хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Бабуся (по матері) має 

калькульозний холецистит. 

Об'єктивно: на шкірних покривах грудей і спини - поодинокі елементи у вигляді судинних 

зірочок. Живіт не збільшений, болісний в епігастрії при глибокій пальпації. Печінка виступає з-під 

краю реберної дуги на 2 см, край м'який, еластичний, злегка болісний. Симптом Ортнера (+). По 

інших органах - без особливостей. 

Загальний аналіз крові: НЬ - 140 г/л, К.П. - 0,93, еритроцити -4,5х1012/л, лейкоцити - 9,5х 

109/л: п - 2%, с - 64%, є - 1%, л - 26%, м - 7%, ШОЕ -15 мм/год. 

Загальний аналіз сечі: колір світло-жовтий, прозора, рН - 5,5, відносна щільність - 1,020, білок 

- немає, цукор - немає, епітелій - невелика кількість, 

лейкоцити - 0-1 в п/з, еритроцити - немає, слиз - небагато, солі - немає, бактерії - немає. 

Біохімічне аналіз крові: загальний білок - 72 г/л, АЛТ - 19 Од/л, АСТ - 24 Од/л, ЛФ - 138 Од/л 

(норма 70-140), амілаза - 100 Од/л (норма 0-120), тимолова проба - 4 Од, загальний білірубін -15 

мкмоль/л, прямий - 3 мкмоль/л. 

ФЕГДС: слизова оболонка стравоходу рожева, кардія стуляється. Слизова оболонка шлунка в 

антральному відділі гіперемована, цибулина середніх розмірів, набрякла, гіперемована. 

Постбульбарні відділи не змінені. 

УЗД органів черевної порожнини: печінка - контури рівні, паренхіма гомогенна, ехогенність 

не посилена, судинна сітка не розширена, портальна вена не змінена. Жовчний міхур звичайної 

форми, стінки - до 5-6 мм (норма 2 мм), виражена шаруватість стінок, внутрішні контури нерівні. 

Холедох - до 5,5 мм (норма 4), стінки потовщені. 

Завдання 

1. Поставте клінічний діагноз, обґрунтуйте його. 

2. Назвіть додаткові методи дослідження. 

3. Призначте лікувальне харчування. 

4. Призначте лікування даній дитині 

5. Тактика диспансерного спостереження. 

6. Як Ви розцінюєте перебіг хвороби і які фактори тому сприяють?  

 

Література. 

Основна: 

6. «клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 

років» МОЗ України, № 149 від 20.03.2008 р. 
7. Наказ від 29.11.2002 №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям 

в Україні» 

Додаткова: 

1. Тарасюк В.С. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник. – К.: Медицина, 2010. – 

488 с.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 20. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. 

 

1. Актуальність теми:   

Медичне спостереження за дітьми підліткового віку здійснюється лікарем-педіатром або 

лікарем-терапевтом підлітковим підліткового кабінету. Основним завданням є координація та 

контроль за проведенням заходів щодо медичного забезпечення дітей підліткового віку та 

підготовки юнаків до первинної постановки на військовий облік і призову на військову  службу. 

2. Конкретні цілі: 

1. Засвоїти перелік обов’язкової медичної документації та якість її ведення; 

2. Визначити порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей 

підліткового віку.  

3. Складати план раціонального харчування дітям підліткового віку, враховуючи їх 

пластичні та енергетичні потреби. 

4. Проводити оцінку статевого дозрівання.  

5. Проводити медичне та психологічне консультування. 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Нормальна фізіологія 
Знати фізіологічні особливості процесів метаболізму у 

підлітковому віці, періоди статевого дозрівання. 

2. Медична психологія 
Знати психологічні особливості підліткового періоду, основи 

психологічного консультування підлітків. 

3. Ендокринологія 
Знати ендокринні механізми регуляції статевого дозрівання, 

статеву формулу та стадії статевого розвитку підлітків. 

6. Пропедевтика педіатрії 

Знати анатомо-фізіологічні особливості підліткового віку, 

показники маси, зросту, індекс маси тіла, вторинні статеві 

ознаки та методику оцінки статевого та фізичного розвитку. 

Проводити опитування та об’єктивне  обстеження дітей 

підліткового віку; 

 

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

4.1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. Перерахувати основну облікову і звітну документацію, яку веде лікар підліткового 

кабінету. 

2. Сформулювати основні завдання, лікаря підліткового кабінету. 

3. План обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей підліткового віку. 

4. Порядок передачі дітей під нагляд амбулаторно-поліклінічного закладу загальної 

мережі 

5. Методика оцінка статевого розвитку дівчаток. Статева формула та стадії статевого 

розвитку за Таннером. 

6. Методика оцінка статевого розвитку хлопчиків. Статева формула та стадії статевого 

розвитку за Таннером. 

7. Принципи раціонального харчування дітей підліткового віку (профілактика ожиріння та 

цукрового діабету). 

8. Медичне та психологічне консультування підлітків. 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 

1. збір анамнезу; 
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2. огляд дитини підліткового віку; 

3. оцінка статевого розвитку підлітка за Таннером; 

4. складання плану обов’язкових медичних оглядів; 

5. медичне та психологічне консультування підлітків; 

6. ведення медичної документації. 

5. Зміст теми 

Положення про підлітковий кабінет: 

Підлітковий кабінет створюється у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах. У табл. 1 

наведена облікова і звітна документація, яку веде лікар підліткового кабінету. 

Табл. 1 

Основна облікова і звітна документація кабінету 

№ 

п/п 

 

Назва форми 

 

№ форми 

 

1. Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного 

хворого 
025-1/0 

2. Іменний список призовників 054/0 

3. Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти 

призовника 
053/0 

4. Талон на прийом до лікаря 025-4/0 

5. 

 

Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) 

діагнозів 
025-2/0 

6. Консультативний висновок спеціаліста 028/0 

7. 

 

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, гостре 

професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 
058/0 

8. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення  038/0 

9. Рецепт (дорослий, дитячий) Ф-1 

10. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), 

диспансері, консультації, вдома 
039/0 

11. Талон амбулаторного пацієнта 025-6/0 

12. Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 122/0 

Завданнями лікаря підліткового кабінету: 

- здійснення обліку юнаків та дівчат підліткового віку, які обслуговуються поліклінікою за 

місцем проживання на основі даних перепису; 

- координація та контроль за проведенням заходів щодо організації медичної допомоги 

дітям підліткового віку; 

- надання консультативної та методичної допомоги лікарям-педіатрам та спеціалістам 

інших профілів в організації лікувально-профілактичних заходів дітям підліткового віку та їх 

профорієнтації; 

- участь у підготовці та проведенні обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей 

підліткового віку у навчальних закладах  
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-  

Схема кратності обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей підліткового віку 

Вік 

дитини 

Лікар-

педіатр 

Медична 

сестра, 

фельдшер 

Лікарі-спеціалісти 

Лабораторні та 

інструментальні методи 

досліджень 

юнаки:  

15, 16, 17 р. 

дівчата:  

15 і 17 р. 

1 раз 

на рік 

1 раз 

на рік 

Офтальмолог 

Отоларинголог 

Хірург (андрологічний огляд) 

Ортопед-травматолог 

Стоматолог 

Гінеколог 

Ендокринолог  

Психолог (у 15 років) 

Невролог 

- флюорографія 

- загальний аналіз крові 

- загальний аналіз сечі 

- аналіз калу на яйця 

глистів 

- аналіз крові на групу та 

Rh-фактор (у віці 15 років) 

дівчата: 

16 років 

1 раз 

на рік 

1 раз 

на рік 

Стоматолог 

Гінеколог 
- флюорографія 

- участь у розробці плану лікувально-профілактичних заходів за результатами обов'язкових 

медичних профілактичних  оглядів дітей підліткового віку у навчальних закладах, контроль за їх 

виконанням; 

- забезпечення взаємозв’язку між лікувально-профілактичними закладами щодо  

інформування лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання дитини про результати 

проведених профілактичних оглядів та щеплень дітям підліткового віку у навчальних закладах; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи стосовно пропаганди здорового способу 

життя; 

- проведення спільно з дільничними педіатрами та іншими фахівцями аналізу ефективності 

диспансерного нагляду дітей підліткового віку; 

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм при організації та здійсненні 

навчального процесу, санітарно-епідеміологічного стану, організацією харчування та фізичного 

виховання дітей підліткового віку у навчальних закладах; 

- участь у організації та проведенні протиепідемічних заходів у навчальних закладах району 

обслуговування; 

- участь у розробленні комплексного плану медичного забезпечення підготовки юнаків до 

постановки на первинний військовий облік та призову на військову службу; 

- підготовка медичної документації на юнаків для військових комісаріатів згідно з діючими 

нормативними документами; 

- спільно з військовими комісаріатами проведення  аналізу стану медичного забезпечення 

підготовки юнаків до військової служби; 

- забезпечення наступності у роботі між дитячими лікувально-профілактичними закладами 

та військовими комісаріатами щодо медичного забезпечення підготовки юнаків до призову на 

військову службу ; 

- здійснення контролю за виконанням плану лікувально-оздоровчих заходів з підготовки 

юнаків району обслуговування до призову на військову службу; 

- інформування керівника лікувально-профілактичного закладу та лікарської комісії 

військкомату про випадки відмови юнаків підліткового віку від обстеження та лікування; 

- облік та аналіз причин повернень призовників зі збірних пунктів військкоматів за станом 

здоров’я та молодих солдатів зі Збройних сил України і розробка заходів щодо запобігання цим 

випадкам. 

Передача дітей під нагляд амбулаторно-поліклінічного закладу загальної мережі 

Передача дітей під нагляд амбулаторно-поліклінічного закладу загальної 

мережі здійснюється при досягненні 18 років. 
Оцінка статевого розвитку  
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1. Оцінка статевого розвитку у дівчаток 

- Антропометрія (зріст, маса тіла, індекс маси тіла) з оцінкою за центільною шкалою 

- Будова тіла  

- Характер розподілу підшкірного жирового шару 

- Огляд зовнішніх статевих органів  

- Наявність гірсутизму 

- Оцінка стадії статевого розвитку за статевого розвитку за Таннером: 

Стадія статевого 

розвитку 

(за Таннером) 

Ма Р Ах Ме 

І 1 1 1 1 

ІІ 2 - 3 2 1 - 2 1 - 2 

ІІІ 2 – 4 3 - 4 2 2 - 3 

ІV 4 3 – 4 3 3 - 4 

V 5 4 - 5 4 4 

 

2. Оцінка статевого розвитку у хлопчиків 

 Антропометрія (зріст, маса тіла, індекс маси тіла) з оцінкою за центільною шкалою. 

 Будова тіла  

 Характер розподілу підшкірного жирового шару 

 Огляд зовнішніх статевих органів  

 Оцінка стадії статевого розвитку за Таннером: 

Стадія статевого 

розвитку 

(за Таннером) 

F Р Ах G 

І 1 1 1 1 

ІІ 1 2 1 2 

ІІІ 2 3 2 3 

ІV 3 4 3 4 

V 4-5 5 3 5 

 

Принципи раціонального харчування дітей підліткового віку 

1) Харчовий раціон: 

 енергетична цінність раціону повинна відповідати енергозатратам організму  

 збалансоване співвідношення білків, жирів, вуглеводів (Б:Ж:В=20:30:50) 

 достатнє надходження з продуктами харчування до організму вітамінів та мікроелементів 

 добрі органолептичні властивості їжі  

 різноманітність їжі за рахунок широкого асортименту продуктів i різних прийомів їх 

кулінарної обробки санітарно-епідемічна безпечність.  

2) Режим харчування: 

 достатня кількість прийомів їжі 

 фіксований час та достатні інтервали між прийомами  

 розподіл харчового раціону за енергоємністю, хімічним складом i масою на прийом їжі 

3) Умови прийому їжі: 

- відповідна обстановка, сервіровка столу, відсутність відволікаючих від їжі факторів тощо. 

Потреба в калоріях на 1 кг маси тіла на добу: 

- в препубертатному періоді 65 ккал 

- в пубертатному періоді – 50 ккал 

Добова потреба в калоріях: 

- 11—13 років — не більше 2800 ккал,  

- 14—17 років: для юнаків до 3150-3200  ккал, для дівчат – 2750-2800 ккал.  
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6. Матеріали для самоконтролю: 

А. Тести для самоконтролю 
1. Підлітковий кабінет обслуговує контингент дітей у віці включно: 

A. 0-14 років  

B. 10-14 років 

C. 7-17 років 

D. 15-17 

E. 14-18 років 

 

2. Основним медичним документом на амбулаторно-поліклінічному етапі для дитини віком до 14 

років є: 

A. історія розвитку дитини (форма 112/0) 

B. консультативний висновок спеціаліста (форма 028/0) 

C. медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о) 

D. талон амбулаторного пацієнта (форма 025-6/о) 

E. рецепт (Ф-1) 

 

3. Відповідно до схеми обов’язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення діти у 

віці 12-14 років 1 раз на рік оглядаються: 

A. хірургом 

B. психологом 

C. стоматологом 

D. гінегологом 

E. психіатром 

 

4. Рентгенівським профілактичним обстеженням підлягають особи у віці старше (в роках): 

A. 10 

B. 12 

C. 14 

D. 15 

E. 17 

 

5. Згідно з чинним законодавством України самостійно проходити медичний огляд можуть діти 

віком старше (в роках): 

A. 10  

B. 11  

C. 12  

D. 13  

E. 14 

 

В. Задача для самоконтролю 

 

У хлопчика 12 років зріст 137 см, вага – 31,5 кг. Статевий розвиток: на лобку, в аксилярній 

ділянці волосся відсутнє, статевий член, яєчка та калитка дитячі.  

Завдання:  

1. Оцініть фізичний розвиток дитини, використовуючи сигмальні таблиці оцінки фізичного 

розвитку.  

2. Оцініть статевий розвиток хлопчика. 
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Основна література: 

1. Про удосконалення організації надання медичної допомоги підліткам та молоді (Наказ МОЗ 

України №383 від 02.06.2009 р.). 

2. Про затвердження Тимчасових стандартів надання медичної допомоги підліткам та молоді 

(Наказ МОЗ України №382 від 02.06.2009 р.). 

3. Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку (Наказ МОЗ 

України № 465 від 12.12.2002 р.). 

4. Про затвердження Протоколу діагностики та лікування захворювань за розділом «Дитяча 

ендокринологія» (Наказ МОЗ України № 254). – Київ, 2006. – 90 с. 

5. Гришко В.Г. «Практичний посібник з питань організації амбулаторно – поліклінічної 

допомоги дітям у місті та на селі.». – Вінниця. – 2006. 

 

Додаткова література: 

1. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия: Учебное пособие / Под ред.. В.А. Доскина. – М.: 

ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 464 с. 

2. Ювенологія. Практикум з підліткової медицини / За ред. проф. Л.К.Пархоменко. – Х.: Факт, 

2004. – 720 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА ХВОРИМИ 

ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ОСНОВНИХ 

НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 21. Календар профілактичних щеплень. Синдром жорстокого поводження з дитиною. 

 

1. Актуальність теми:   

Календар профілактичних щеплень в Україні – нормативно-правовий акт центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, 

яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх 

проведення. Відомо, що запобігти хворобі легше, ніж лікувати. Саме тому велика роль запобіжних 

щеплень у зниженні захворюваності на віспу, дифтерію, коклюш та інші інфекційні хвороби. 

Імунітет може бути нестійким. При цьому організм втрачає імунологічні властивості, і тоді при 

попаданні в нього збудників тієї чи іншої хвороби він може знову захворіти. Тому щеплення і з 

приводу деяких інфекцій (віспа, поліомієліт) повторюють через певні строки. 

 

Конкретні цілі: 

1. Засвоїти перелік обов’язкової медичної документації при проведенні профілактичних 

щеплень та якість її ведення. 

2. Визначити порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей від 

0 до 18 років.  

3. Складати план профілактичних щеплень дітям. 

4. Складати індивідуальні графіки щеплень дітям з протипоказаннями до проведення 

щеплень за прийнятим календарем.  

5. Проводити медичне та психологічне консультування. 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Нормальна фізіологія 
Знати основні патофізіологічні процеси специфічного і 

неспецифічного імунітету. 

2. Медична психологія 
Знати психологічні особливості підліткового періоду, основи 

психологічного консультування підлітків. 

3. Імунологія 
Знати імунологічні механізми регуляції у різні періоди дитячого 

віку. 

6. Пропедевтика педіатрії 

Знати анатомо-фізіологічні особливості системи крові і мунного 

захисту у дітей різних вікових груп. Проводити опитування та 

об’єктивне  обстеження дітей різних вікових груп. 

 

4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Індекс здоров‘я 

 

 

Захворюванність  

Відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому 

році життя до числа дітей, що досягнули одного року життя*100 

 

Відношення загального числа зареєстрованих захворювань у 

звітному році до середньорічної чисельності дитячого 

населення*100 

Календар 

профілактичних 

щеплень 

Календар профілактичних щеплень в Україні – нормативно-

правовий акт центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
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здоров'я, яким встановлюються перелік обов'язкових 

профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення.  

 

4.1. Теоретичні питання до заняття: 

9. Перерахувати основну облікову і звітну документацію, яку веде лікар при проведенні 

профілактичних щеплень. 

10. Сформулювати основні завдання кабінету профілактичних щеплень. 

11. Календар профілактичних щеплень, затверджений МОЗ України. 

12. Протипоказання до проведення профілактичних щеплень. 

13. Медичне та психологічне консультування підлітків. 

14. Розвиток в Україні ініціативи «Клініка, дружня до молоді». 

 

4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 

1. збір анамнезу; 

2. огляд дитини; 

3. складання календаря щеплень; 

4. визначення показань до проведення щеплень за індивідуальним графіком; 

5. складання плану обов’язкових медичних оглядів; 

6. медичне та психологічне консультування підлітків; 

7. ведення медичної документації. 

 

5. Зміст теми 

З 1 січня 2015 р. в Україні діятиме новий Календар профілактичних щеплень, 

затверджений наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. № 551. 

Календар включає обов’язкові профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням 

на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз. 

На відміну від діючого календаря обов’язкових профілактичних щеплень, згідно з новим 

обов’язкові щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця; поліомієліту; гемофільної інфекції 

робитимуть дітям віком 2 міс від народження. Наступну ревакцинацію проти цих хвороб 

проводитимуть у 4-місячному віці. Ревакцинація проти гемофільної інфекції здійснюватиметься 

у віці 12 міс (наразі у 18 міс). Ревакцинація проти дифтерії, кашлюку, правця — у віці 6 та 12 міс. 

Подальшу ревакцинацію проти поліомієліту проводитимуть у віці 6 та 18 міс, 6 і 14 років. 

Ревакцинація проти дифтерії, правця здійснюватиметься у віці 6, 16 та 26 років, надалі — 

кожні 10 років. 

Вакцинацію проти гепатиту В обов’язково проводитимуть на 1-й день від народження 

з подальшою ревакцинацією у віці 1 та 6 міс. 

Вакцинацію проти туберкульозу здійснюватимуть на 3–5-й день від народження. 

Ревакцинацію — у віці 7 років. 

 

Дійсний календар щеплень, затверджений наказом МОЗ України 

Вік Щеплення проти 

1-й день 
 

Гепатиту В 
    

3–5 днів Туберкульозу 
     

1 міс 
 

Гепатиту В 
    

2 міс 
  

Дифтерії, 

кашлюку, правця 

Поліомієліту Гемофільної інфекції 
 

4 міс 
  

Дифтерії, 

кашлюку, правця 

Поліомієліту Гемофільної інфекції 
 

http://www.apteka.ua/article/311737
http://www.apteka.ua/article/101939
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6 міс 
 

Гепатиту В Дифтерії, 

кашлюку, правця 

Поліомієліту 
  

12 міс 
    

Гемофільної інфекції Кору, краснухи, 

паротиту 

18 міс 
  

Дифтерії, 

кашлюку, правця 

Поліомієліту 
  

6 років 
  

Дифтерії, правця Поліомієліту 
 

Кору, краснухи, 

паротиту 

7 років Туберкульозу 
     

14 років 
   

Поліомієліту 
  

16 років 
  

Дифтерії, правця 
   

26 років 
  

Дифтерії, правця 

(надалі — кожні 

10 років) 

   

 

До рекомендованих щеплень віднесено вакцинацію для профілактики наступних захворювань: 

 вітряна віспа; 

 гепатит А; 

 гепатит В; 

 грип; 

 кашлюк; 

 краснуха; 

 епідемічний паротит; 

 кір; 

 пневмококова інфекція; 

 менінгококова інфекція; 

 папіломавірусна інфекція; 

 ротавірусна інфекція; 

 захворювання, для імунопрофілактики яких існує вакцина, зареєстрована в Україні. 

Проте в Україні збільшується кількість сімей, які потрапили у складні життєві обставини. За 

визначенням, сім'я, що перебуває у складних життєвих обставинах, – це сім'я, яка втратила свої 

виховні можливості через виникнення таких умов, що порушують нормальну життєдіяльність 

одного або кількох членів сім'ї, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Відповідно до 

наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 

14.02.2011 № 53 «Про Порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах» до переліку таких обставин відноситься: 

- жорстоке поводження з дитиною (недбале ставлення до дитини, її бездоглядність, в тому 

числі залишення дитини в небезпеці, насильство), насильство в сім’ї, експлуатація дитини, 

втягування її у жебрацтво або протиправну діяльність, заохочення дитини до споживання алкоголю, 

наркотичних речовин; 

- залишення дитини без батьківського піклування внаслідок розладу здоров'я батьків, осіб, 

які їх замінюють, направлення їх на довготривале стаціонарне лікування чи реабілітацію, зникнення 

батьків, осіб, які їх замінюють, без вісти, їхнє ув'язнення, постійна зміна проживання сім’ї, що 

призводить до погіршення стану здоров'я дитини, смерть батьків; 
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- проживання сім'ї у непридатних для життя умовах, тривалий конфлікт у родині;  

- прояви девіантної поведінки дитини (асоціальної, кримінальної, аморальної, аутодеструктивної – 

суїцидальної, віктимної, адиктивної); 

- перебування дитини в екстремальній життєвій ситуації (в зоні міжетнічних чи 

міжрелігійних конфліктів, аварій, катастроф, збройних конфліктів) тощо. 

Жорстоке поводження – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування однієї людини стосовно іншої, якщо ці дії порушують її конституційні 

права, свободи як людини та громадянина і наносять їй моральну травму, шкоду його фізичному чи 

психічному здоров’ю (стаття 1 Закону України «Про попередження насильства в сім'ї»). 

Фізичне насильство над дитиною – дії із застосуванням фізичної сили стосовно дитини, 

направлені на спричинення їй фізичного страждання, що заборонені законом. Фізичне насильство в 

сім'ї передбачає умисне нанесення одним членом іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може 

призвести до смерті, порушення фізичного або психічного здоров'я, посягання на його честь і 

гідність. 

Сексуальне насильство або розбещення – протиправне посягання однієї особи на статеву 

недоторканість іншої, дії сексуального характеру стосовно дитини, що проявляються як 

зґвалтування, сексуальні домагання, непристойні пропозиції, будь-які образливі дії сексуального 

характеру. 

Психологічне насильство – вплив однієї особи (групи осіб) на психіку дитини, 

використовуючи словесні образи, погрози, переслідування, залякування, критику, маніпуляції, що 

може призвести до виникнення у дитини пригніченого або хронічного тривожного стану, затримки 

чи відставання психоемоційного, когнітивного, соціального та фізичного розвитку тощо. 

Педагоги, медичний та господарський персонал закладу при виявленні ознак чи факторів, що 

можуть вказувати на складні життєві обставини або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, 

передають керівнику або визначеному в закладі координатору з протидії насильства над дітьми 

інформацію про дитину з метою планування подальших дій щодо її захисту. Працівники закладу 

освіти мають звертати увагу і на інші ознаки чи фактори, які є специфічними для конкретної ситуації 

та несуть можливу загрозу дитині. 

 

Задача  

Виклик до хлопчика 2 років зі скаргами на підвищення температури до 37,3°С і припухлість 

біля лівого вуха. Дитині 9 днів назад зроблено щеплення проти паротиту, за місяць до неї перехворів 

ГРВІ. 

З анамнезу відомо, що на першому році життя у дитини відмічались симптоми атопічного 

дерматиту. Робив щеплення по індівідуальним календарем. Щеплення АКДС, проти поліомієліту і 

кору переніс нормально. При огляді: стан задовільний. Шкіра чиста. Зів помірно гіперемійований. 

Лімфовузли не збільшені. Припухлість білявушної залози зліва з потовщенням шкірної складки над 

нею. За внутрішніми органами - без патології. Менінгеальні знаки не виявляються. 

Завдання: 

1. Ваш діагноз? 

2. Чи слід подати екстрене повідомлення в СЕС? 

3. Чи необхідний огляд оториноларинголога, його мета? 

4. З якими захворюваннями слід диференціювати виявлені зміни у дитини? 

5. Яка можлива причина виявлених змін у дитини? 

6. Чи може ця дитина бути джерелом захворювання на епідемічний паротит? 

 

Тести для самоконтролю 

Тест 1 

1. Головна функціональна одиниця підрозділу профілактичної роботи дитячої поліклініки: 

А. Кабінет здорової дитини 

+ В. Кабінет педіатра 

С. Кабінет щеплень 
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D. Кабінети спеціалістів 

E. Маніпуляційний кабінет 

 

2. При оцінці підлітків звертають увагу на психічне хдоров’я. Що не властиво для дітей раннього 

підліткового періоду? 

А. Незалежність у спілкуванні 

В. Перепади настрою 

С. Конкретне мислення 

D. Группа підтримки однолітків 

+ E. Потреба в усамітненні 

 

 

3. Підлітковий кабінет обслуговує контингент дітей у віці: 

А. 0-14 років включно 

В. 10-14 років включно 

С. 7-17 років включно 

+ D. 15-17 років включно 

E. 14-18 років включно 

 

 

4. Основним медичним документом на амбулаторно-поліклінічному етапі для дитини віком 15-17 

років є: 

А. історія розвитку дитини (форма 112/0) 

В. консультативний висновок спеціаліста (форма 028/0) 

+ С. медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о) 

D. талон амбулаторного пацієнта (форма 025-6/о) 

E. рецепт (Ф-1) 

  

5. Відповідно до схеми обов’язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення діти у 

віці 12-14 років 1 раз на рік оглядаються: 

А. хірургом 

В. психологом 

+ С. стоматологом 

D. гінегологом 

E. психіатром 

 

6. Рентгенівським профілактичним обстеженням підлягають особи у віці: 

А. від 10 років 

В. від 12 років 

С. від 14 років 

+ D. від 15 років 

E. від 17 років 

 

 

7. У статеву формулу дівчат входять наступні ознаки, крім: 

А. менструальна функція 

В. розвиток молочних залоз 

С. ріст волосся на лобку 

+ D. відкладання жиру на стегнах 

E. ріст волосся у пахвах 

 

8. Інтегральним показником при оцінці статевого розвитку хлопчиків є: 
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А. бал статевого розвитку 

+ В. індекс маскулінізації 

С. індекс гармонійності 

D. індекс маси тіла 

E. біологічна зрілість 

 

9. Статевий розвиток дівчини 17 років, що відповідає віку, описується наступною статевою 

формулою: 

А. Ma1 P1 Ax1 Me0 

В. Ma2 P2 Ax1 Me1 

+ С. Ma5 P5 Ax4 Me4 

D. Ma4 P4 Ax3 Me2 

E. Ma3 P3 Ax3 Me3 

 

10. Першою ознакою статевого дозрівання у хлопчиків є: 

А. Розвиток лобкового оволосіння 

В. Пігментація калитки 

+ С. Збільшення розмірів яєчок 

D. Розвиток головки пеніса 

E. Зміна тембру голоса 

 

Основна література: 

1. Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом МОЗ України від 

11.08.2014 р. № 551. 

2. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» 15 листопада 2001 року № 279-

ІІІ // Інформаційний вісник Вища освіта. – К., 2006. – № 18. – С. 24—29. 

 

 

Додаткова література: 

 

1. Про удосконалення організації надання медичної допомоги підліткам та молоді 

(Наказ МОЗ України №383 від 02.06.2009 р.). 

2. Про затвердження Тимчасових стандартів надання медичної допомоги підліткам та 

молоді (Наказ МОЗ України №382 від 02.06.2009 р.). 

3. Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку (Наказ 

МОЗ України № 465 від 12.12.2002 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apteka.ua/article/311737
http://www.apteka.ua/article/311737
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Навчальна дисципліна Педіатрія 

Модуль №2 

 

Педіатрія 

Змістовний модуль №8 

 

Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в  

умовах поліклініки. Невідкладна  допомога при основних 

невідкладних станах. 

Тема заняття №22 

 

Диспансерне спостереження за дітьми із захворюваннями 

органів дихальної системи і алергічними захворюваннями 

Курс 6 

Факультет Медичний №3 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 22. Диспансерне спостереження за дітьми із захворюваннями органів дихальної 

системи і алергічними захворюваннями 

 

1. Актуальність теми. 

Захворювання органів дихання займають лідируюче місце по частоті зустрічаєтості серед 

дитячого населення. В той же час спостерігається зростання захворюваності бронхіальною астмою, 

випадків летального результату, що пов'язано із збільшенням алергічних хвороб у дітей. У зв'язку з 

цим особливу важливість і актуальність набуває диспансерне спостереження за пацієнтами з 

патологією, що вивчається. Знання принципів лікування, невідкладної допомоги, диспансерного 

спостереження за дітьми з патологією органів дихання, алергічними захворюваннями дозволяють 

поліпшити якість життя маленьких пацієнтів, добитися стійкої ремісії, а згодом і одужання даної 

категорії хворих дітей.                                                                                         

 Особливої значущості в лікуванні набуває їх тривале активне диспансерне спостереження і 

реабілітація, які повинні здійснюватися шляхом чітко налагодженої спадкоємності в роботі 

дільничного лікаря поліклініки з лікарями шкіл, дитячих дошкільних установ, підліткових кабінетів, 

а також з фахівцями-пульмонологами і алергологами. 

Все це свідчить про важливість і актуальність вивчення цієї теми майбутніми педіатрами. 

 

2. Загальна мета навчання. 

Уміти визначити тактику ведення дитини з патологією органів дихання і алергічними 

захворюваннями після ліквідації загострення, скласти індивідуальний план диспансерного 

спостереження дитини, визначити заходи для профілактики загострень. 

Конкретні цілі: Початковий рівень знань-умінь 

  

Уміти: 

 

1. Визначити частоту оглядів 

педіатра і/або алерголога. 

1. Збирати анамнез, проводити клінічне обстеження 

органів дихання, виявляти основні ознаки їх поразки - 

кафедра пропедевтичної педіатрії. 

2. Визначити характер терапії 

після виписки із стаціонару. 

2. Визначити сучасні інформативні методи 

дослідження при патології органів дихання і 

алергічних захворюваннях, оцінювати морфологічний 

субстрат захворювання, давати клінічну 

інтерпретацію одержаним даним - кафедра 

факультетської педіатрії 

3. Визначити свідчення і 

терміни санаторно-курортного 

лікування 

3. Визначити групи препаратів для терапії патології 

органів дихання і алергічних захворюваннях - кафедра 

фармакології, кафедра факультетської педіатрії. 

4. Визначити свідчення для 

протирецидивного лікування. 

4. Виділяти чинники ризику прогресування патології 

органів дихання і алергічних захворювань - педіатрії. 

5. Визначити необхідність і 

частоту додаткового 

обстеження 

 

6. Визначити можливість і 

критерії зняття з обліку 

 

 

Практичні завдання: 
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Завдання 1. Хлопчик 3-х місяців потрапив в клініку на 4-й день захворювання у важкому 

стані. Температура тіла 38,5 С °, ЧСС - 138/хв. При клініко-рентгенологічному обстеженні 

встановлений діагноз гострого бронхіоліту. Чим найймовірніше обумовлена тяжкість стану дитини?  

A. Обструкцією дихальних шляхів  

B. Інтоксикацією  

C. Гіпертермією  

D. Нейротоксикозом  

E. Серцевою недостатністю 

Завдання 2. Дитині 2 років поставлений діагноз правостороння ніжнедольова 

полісегментарна пневмонія. Виберіть типові аускультативні дані, характерні для цього 

захворювання в гострому періоді.  

A. Ослаблене дихання, крепітація  

B. Жорстке дихання, дрібнопухирчасті вологі хрипи  

C. Значно ослаблене дихання, хрипи не вислуховуються  

D. Жорстке дихання, сухі свистячі хрипи  

E. Жорстке дихання  

Завдання 3. Хворий 12 років скаржиться на періодично (весна, осінь) виникаючі напади 

задухи, кашель, спочатку сухий, а пізніше вологий. Об'єктивно: обличчя бліде, трохи набрякле, 

грудна клітка роздута, ЧД-32 в 1хв. Чутні сухі дистанційні хрипи. У крові: НЬ-120Г/Л, Л - 8 Г/л, п/я-

1%, с/я-52%, л-36%, мон-3%, ШОЕ - 7 мм/ч. Який попередній діагноз у даного пацієнта?  

A. Бронхіальна астма  

B. Гострий обструктивний бронхіт  

C. Рецидивуючий бронхіт 

D. Пневмонія  

E. Муковісцидоз  

Завдання 4. У хлопчика 8 років з бронхіальною астмою в періоді, нападу, на рентгенограмі 

легенів визначається гомогенне затемнення трикутної форми, яке направлене верхівкою до кореня 

і зсув середостіння у бік поразки. Про яке ускладнення необхідно думати?  

A. Ателектаз легенів  

B. Пневмосклероз  

C. Легеневе серце  

D. Абсцес легенів  

E. Пневмоторакс  
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  Диспансерне спостереження дітей з патологією органів дихання і алергічними 

захворюваннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначити 

частоту 

оглядів 

педіатра 

і/або 

алерголога 

1 раз в міс. огляд 

педіатра та 1 раз в 3 

міс. - алерголога 

При рецидиві 

захворювання 

спостереження 

щоденне до 

поліпшення стану 

або стаціонар 

1 раз в міс., при 

рецидиві - щоденне 

до поліпшення стану 

або стаціонар 

Визначити 

тактику 

ведення  

 після 

  виписки із 

стаціонару 

 

Визначити 

свідчення і 

терміни 

санаторно-

курортног

о 

лікування 

Визначити 

частоту і 

характер 

протиреци

дивного 

лікування 
 

. 

Визначити 

терміни і 

необхідніс

ть 

додатковог

о 

обстеженн

я 

Визначити 

можливіст

ь і критерії 

зняття з 

обліку 

 

Не показано 
 

 

Після досягнення 

ремісії спелеотерапія 

+ ванни, масаж, 

ЛФК, фізіо-, 

рефлексо-, 

психотерапія  
 

 

Планова 

протизапальна 

терапія (кромони, 

інгаляційні ГКС), 

санація хронічних 

осередків інфекції, 

В2-агоністи на 

вимогу 

Планова 

протизапальна 

терапія (кромони, 

інгаляційні ГКС), 

санація хронічних 

осередків інфекції, 

СІТ. В2-агоністи на 

вимогу 

ЗАК, ЗАС в 

динаміці, бак. аналіз 

мокроти 1 раз в 6 міс., 

імунограма, аналіз 

калу на дісбіоз, ФЗД, 

ЕКГ, ЕХОКГ(по 

показанням), реакція 

Манту 1 на рік 
 

 

Загальноклінічні, 

пікфлоуметрія, RO-

ОГК за показаннями, 

ЕКГ, консультація 

фтизіатра, ЛОР, 

окуліста 

ЗАК, ЗАС 1 раз в 6 

міс., ФЗД- 1раз в 6 

міс., ЕКГ 1 раз на 

рік, RO-ОГК 1 раз на 

рік, УЗІ органів 

черевної порожнини 

1 раз на рік, огляд 

ЛОР, окуліста, 

невролога 1 раз на 

Після виписки із 

стаціонару 

спелеотерапія, ванни, 

масаж, ЛФК, фізіо-, 

рефлексо-, 

психотерапія  
 

 

 

 

Через 5 років за 

відсутності ознак 

загострення 
 

 

 

 

Через 5 років за 

умови повної ремісії 

 

 

 

Через 5 років 
 

 

Протизапальна 

терапія (кромони, 

інгаляційні ГКС),  

В2-агоністи на 

вимогу 
 

 

 

Кисень, В2-

агонисты, ГКС через 

пристрої, планова 

протизапальна 

терапія, муколітики,  

масаж, фізіотерапія 

  
 

 

Охоронний режим, 

дихальна гімнастика, 

постуральний 

дренаж, вібраційний 

масаж, полівітаміни, 

муколітики, 

фітотерапія, 

імунокоректори 
 

 

Бронхіальна  

 Астма (ремісія) 
 

 

Бронхіальна астма 

(загострення) 
 

 

Хронічний бронхіт 

Постійне 

диспансерне 

спостереження, 

рішення питання з 

хірургами про 

оперативне 

лікування, 

антибактеріальна 

терапія за 
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. 

Диспансерне спостереження дітей з патологією органів дихання і алергічними 

захворюваннями (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначити 

частоту 

оглядів 

педіатра 

і/або 

алерголога 

 

1-ий місяць 1 раз на 

тиждень, потім 1 раз 

на 6 міс. 

1-ий місяць 1 раз на 

тиждень, потім 1 раз 

на 6 міс. 

 

1-ий місяць-

щотижня, потім 6 

місяців 1 раз в місяць, 

на 2 році 1 раз в 6 

місяців 

Визначити 

характер 

терапії  

після 

 виписки з 

стаціонара 

 

Визначити 

показання й 

сроки 

санаторно-

курортного 

лікування 

Визначити 

частоту й 

характер 

противоре

цивного 

лікування 

Визначити 

сроки й 

необхідніс

ть 

додатковог

о 

обстеженн

я 

Визначити 

критерії 

зняття з 

обліку 

Не показано 

 

 

 

Не показано 

 

Не проводиться 
Не проводиться 

ЗАК, ЗАС, ФЗД, 

бактеріологічне 

обстеження мокроти, 

аналіз кала на 

дисбіоз, контрольна 

рентгенографія 

органів грудної 

клітини, ЕКГ, ЕхоКГ 

за показаннями 

За показаннями 

 

За показаннями 

При ускладнених 

формах - після 

виписки з стаціонару 

 

Зняття з обліку через 

6 місяців при 

неускладнених 

формах и через 2 

роки – при 

ускладнених 

Зняття з обліку 

через 1 рік при 

сприятливому 

перебігу й 

відсутності 

загострень й нових 

захворювань. 

 

 

Зняття з обліку 

через 1 рік при 

сприятливому 

перебігу й 

відсутності 

загострень й нових 

захворювань. 

 

 

Нормалізація режиму 

дня, повноцінне 

харчування, 

імунокоректори, 

дихальна гімнастика, 

ЛФК, звільнення від 

фіз-ри на 1 міс, 

санація хронічних 

очагов інфекції, 

імуномодулятори для 

профілактики 

вірусних інфекцій 

Нормалізація режиму 

дня, повноцінне 

харчування, 

імунокоректори, 

дихальна гімнастика, 

ЛФК, звільнення від 

фіз-ри на 1 міс, 

санація хронічних 

очагов інфекції, 

імуномодулятори для 

профілактики 

вірусних інфекцій 

 

Режим дня, 

повноцінне 

харчування, 

антибак.терапія за 

показаннями, 

фізиопроцедури, 

ЛФК, лікування 

супутніх зах-нь 

(анемія, дисбіоз), 

санація хронічних 

очагов інфекції, 

полівітаміни, через 3 

міс – загартовування, 

звільнення від фіз-ри 

на 3 міс 

Гострий бронхіт Гострий 

обструктивний 

бронхіт 

Пневмонія 

Не проводиться 
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З графа логічної структури теми витікають теоретичні питання, вивчення яких дає 

можливість виконання цільових видів діяльності: 

1. Диспансерне спостереження дитини з бронхіальною астмою. 

2. Диспансерне спостереження дитини з гострим бронхітом. 

3. Диспансерне спостереження дитини з хронічним бронхітом. 

4. Диспансерне спостереження дитини з пневмонією. 

5. Диспансерне спостереження дитини з бронхіальною астмою. 

 

Завдання: 

Завдання 1. Хлопчик 10 років захворів 2 дні тому. Під час огляду в поліклініці лікарем-

педіатром встановлений діагноз гострої пневмонії. Яка найбільш можлива етіологічна причина 

пневмонії, яка виникла вдома?  

A. Пневмокок  

B. Стафілокок  

C. Кишкова паличка  

D. Протей  

E. Клебсієла  

Завдання 2. У 9-річної дитини нечасті напади задухи ( до 10 разів на рік), які знімаються 

інгаляційними бронхолітичними препаратами. Встановлений діагноз - бронхіальна астма, 

інтермітуюча. Які препарати слід призначити як тривалу базисну терапію? 

A. Не треба 

B. Інгаляційні кортикостероїди  

C. Эуфілін 

D. Антигістамінні препарати  

E. Бронхолітики  

Завдання 3. Дитина 1,5 років хворіє другу добу. Температура тіла 37,80С, турбує гавкаючий 

надсадний кашель, осиплість голосу, галасливе дихання, утруднений видих, втяжіння під час 

видиху міжреберних проміжків і яремної ямки. Діагностований стенозируючий ларингіт. Яка 

терапія необхідна негайно в даному випадку?  

A. Глюкокортикостероїди 

B. Мукобронхолітики  

C. Антибіотики  

D. Вітаміни 

E. Ферменти  

Завдання 4. Дитині 12 років встановлений діагноз двосторонньої пневмонії мікоплазменої 

етіології, легкий перебіг. Що з нижченазваних препаратів Ви призначите для лікування?  

A. Макроліди 2 - покоління 

B. Цефалоспоріні 1-го покоління  

C. Аміноглікозіди 

D. Амінопеніциліни  

E. Протигрибкові  

Завдання 5. Дитина 3 років спостерігається участкови педіатром з діагнозом гострої 

осередкової пневмонії. Перебіг захворювання неускладнений. Медикаментозною алергією не 

страждає. На респіраторні захворювання хворіє рідко. Пневмонію переносить вперше. Антибіотик 

якої групи раціонально призначити?  

A. Захищені пеніциліни 

B. Аміноглікозіди  

C. Цефалоспорини  

D. Фторхинолони  

E. Тетрациклін  

Завдання 6. На ділянці спостерігається дитина 10 років з діагнозом: бронхіальна астма, 

персистуюча, средньотяжкий перебіг. Одержує фліксотід. Яка мінімальна тривалість базисної 
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терапії в даному випадку? 

A. 1 міс 

B. 2 міс 

C. 3 міс 

D. 5 міс 

E. 6 міс 

Завдання 7. На ділянці спостерігається дівчинка 12 років з бронхіальною астмою протягом 2 

років. Проведений курс базисної терапії серетідом 6 місяців. Протягом року нападів не було. 

Вкажіть, через який проміжок часу дівчинка може бути знята з диспансерного обліку за умови 

повної ремісії? 

A. 1 рік 

B. 2 роки 

C. 3 роки 

D. 4 роки 

E. 5 років 

 

Основна література 

1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Бронхіальна астма у дітей». – Наказ МОЗ України №868 від 08.10.2013. 

2. Бронхіальна астма «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах».- 2012, Київ, 

проект МОЗ України. 

3. Наказ МОЗ України від 04.07.2016 р. №670 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при атопічному дерматиті». 

4. Денисюк В.І., Денисюк О.В. (2006) Доказова внутрішня медицина: таємниці, стандарти 

діагностики та лікування. ДП ДКФ, Вінниця, 704 с. 

5. Мостовой Ю.М. (ред.) (2007) Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених 

захворювань внутрішніх органів. ДП МКФ, Вінниця, 480 с. 

 

Додаткова література 

1. Григорьев К.И, Хан М.А., Григорьева О.К. Бронхиальная астма:GINA, Новые 

инициативы и детская пульмонологическая практика. Медицинская помощь № 3, 2007.- С.3-8. 

2. Наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002 р. “Про удосконалення амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям в Україні” 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 23. Диспансерне спостереження за дітьми із захворюваннями органів шлунково-

кишкового тракту 

 

1. Актуальність теми. 

Статистичні дані свідчать, що приблизно 50% дітей мають ті або інші розлади з боку 

травного тракту, а захворюваність збільшується з кожним роком. За останніх 5 років поширеність 

хронічних захворювань органів травлення в Україні та світі характеризується виразною тенденцією 

до збільшення, а також реєстрацією тяжких випадків перебігу з розвитком ускладнень і нерідкою 

інвалідизацією дітей. 

Особливої значущості в лікуванні даного контингенту хворих набуває їх тривале активне 

диспансерне спостереження і реабілітація, які повинні здійснюватися шляхом чітко налагодженої 

спадкоємності в роботі дільничного лікаря поліклініки з лікарями шкіл, дитячих дошкільних 

установ, підліткових кабінетів, а також з фахівцями-гастроентерологами. 

Все це свідчить про важливість і актуальність вивчення цієї теми майбутніми педіатрами. 

 

2. Загальна мета навчання. 

Уміти визначити тактику ведення дитини із захворюваннями ШКТ після ліквідації 

загострення, скласти індивідуальний план диспансерного спостереження дитини, визначити заходи 

для профілактики загострень. 

Конкретні цілі: Початковий рівень знань-умінь 

Уміти: 
1. Визначити частоту оглядів 

педіатра і/або 

гастроентеролога. 

1. Збирати анамнез, проводити клінічне обстеження 

органів травлення, виявляти основні ознаки їх поразки - 

кафедра пропедевтичної педіатрії. 

2. Визначити характер дієти і 

терапії після випису зі 

стаціонару. 

 

2. Визначити сучасні інформативні методи дослідження 

при різних захворюваннях ШКТ, оцінювати 

морфологічний субстрат захворювання, давати клінічну 

інтерпретацію отриманим даним. 

3. Визначити показання і 

терміни санаторно-

курортного лікування 

3. Встановити попередній діагноз. 

4. Визначити частоту і 

характер протирецидивного 

лікування. 

4. Визначити тактику терапії загострення хронічних 

захворювань ШКТ. 

5. Визначити необхідність і 

терміни додаткових 

обстежень. 

5. Визначити групи препаратів для профілактики 

загострень захворювань травної системи. 

6. Визначити можливість і 

критерії зняття з обліку. 

6. Виділяти чинники ризику прогресу захворювань ШКТ. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Дитина 7-ми років  скаржиться на біль в правому підребер'ї, нудоту, блювоту. 

При обстеженні виявлений біль при пальпації під мечовидним відростком, позитивний симптом 

Кера. Які з перерахованих нижче симптомів вважають за "міхурні"?  

A. Біль в правому підребер'ї. 

B. Нудоту. 

C. Блювоту. 

D. Біль при пальпації під мечовидним відростком. 

E. Симптом Кера. 
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Завдання 2. Дитині з больовим абдомінальним і диспепсичним синдромом, якого раніше не 

обстежували, спочатку призначили проведення фракційного дослідження шлункового соку. 

Визначите своє відношення до такої тактики обстеження. 

А. Згоден. 

В. Не згоден, оскільки таким чином можна інфікувати дитину хелікобактером. 

С. Не згоден, оскільки цей метод не вважається за важливим для диференціальної 

діагностики. 

D. Не згоден, оскільки цей метод недостатньо інформативний за результатами. 

Е. Не згоден, оскільки в Україні немає необхідних секретологів для дітей. 

Завдання 3. Дитина 9-ти років, знаходиться на диспансерному обліку з приводу 

гастродуоденіту. Впродовж останніх декількох днів скаржиться на нудоту і блювоту, які виникають 

після їжі. Блювота не приносить полегшення. Періодично турбує оперізуючий біль у верхній 

половині живота, біль віддає в спину, купується спазмолітиками. При пальпації живота виявляється 

позитивний симптом Мейо-Робсона. З яким патологічним процесом найімовірніше можна пов'язати 

розвиток вищезгаданої симптоматики? 

A. Із загостренням хронічного панкреатиту. 

B. З виразковою хворобою 12-ти палої кишки. 

C. З дискінезією жовчовивідних шляхів. 

D. З хронічним гастритом зі зниженою кислотоутворюючою функцією. 

E. З хронічним гастритом із підвищеною кислотоутворюючою функцією. 

Завдання 4.  Хлопчик 13 років страждає на  хронічний вірусний гепатит С. В лікарню 

потрапив у зв'язку з погіршення стану: з'явилася жовтяниця, болі в животі, лихоманка. Дослідження 

маркерів підтвердило реплікацію вірусу С. Що буде основним в терапії в даному випадку? 

A. Преднізолон. 

B. Інтерферон. 

C. Рібавірин. 

D. Інтерферон + рібавірин. 

E. В/в імуноглобулін 

Завдання 5. Дитина з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки отримує метронідазол, 

ранітидін, амоксіцилін, сукралфат, маалокс. Що з перерахованого вважають цитопротекторамі? 

А. Метронідазол. 

В. Ранітидін. 

С. Амоксіцилін. 

D. Сукралфат. 

Е. Маалокс. 

Завдання 6. Дівчинка 8 років з виразковою хворобою  пройшла курс антимікробної терапії, 

хелікобактер після лікування не виявили, скарг дитина не має. Від санаторного лікування батьки 

відмовилися. Дієти не дотримується. Займається плаванням. Батько її скаржиться на періодичні болі 

в животі, раніше не обстежувався. Назвіть чинники ризику виникнення рецидиву виразки. 

А. Відмова від санаторного лікування. 

В. Дитина не дотримується дієти. 

С. Дитина має надмірні фізичні навантаження. 

D. Можливе повторне інфікування від хворого батька. 
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Зміст заняття:  

Диспансерне спостереження дітей із захворюваннями ШКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота  
оглядів 

педіатра і/або 
 гастроенте-

ролога 

 

 

 

2 рази на рік 

 

 

 

2 рази на рік 

 

 

1 раз на рік при 

санаторному 

лікуванні, 2 рази- без  

нього 

 

Характер 

дієти  
і терапії  

після 
 випису із 

стаціонару 
 

 

Показання 
і терміни  

санаторно-

курортного 

лікування 

 

Періодичн

ість  і 

характер 

протиреци

дивного 

лікування. 

 

Необхідніс

ть і 

терміни  
додаткови

х 

обстежень 

Можливіст

ь і критерії 

зняття  
з обліку 

 

 

За відсутності 

кровотечі і 

досягненні ремісії - 

відразу + то ж; при 

кровотечі - через 6 

місяців. 

 

Відразу після 

випису + ванни, 

масаж, ЛФК, фізіо-, 

реффлексо-, 

психотерапія 

 

 

 

2 рази на рік або 1 

раз - в санаторії 

(вітаміни, 

фітотерапія, мин. 

води, фізіотерапія) 

 

 

 

2 рази на рік або 1 

раз - в санаторії 

(вітаміни, 

фітотерапія, мін. 

води, фізіотерапія) 

 

 
Дуоденальне 

зондування. УЗД при 

погіршенні 

самопочуття або 

перед зняттям з 

обліку 

 

Контроль 

ерадикації - через 

місяць. 
Кал на приховану 

кров - 2 рази на рік. 

Неінвазивне 

дослідження на 

хелікобактер перед 

зняттям з обліку. 
 

 

 

 

 
 

Через 3 місяці 

 

 

Через 5 років за 

відсутності клініко-

лабораторних і 

інструментальних 

ознак загострення 

 

 

Через 5 років за 

умови повної ремісії і 

відсутності 

хелікобактера 
 

 

 
 

 

Через 5 років 

 

Мінеральна вода 

низької мінералізації, 

3-4 тижні 
Подорожник, 

звіробій, м'ята, 

пустирник, ромашка, 

лепеха, деревій 

 

Мінеральна вода 

низької мінералізації, 

3-4 тижні 
Подорожник, 

звіробій, м'ята, 

пустирник, ромашка, 

лепеха, деревій 
 

Дієта №5 на 6 

місяців, вода високої 

мінералізації на 3-4 

тижні, безсмертник, 

кук. рильця, м'ята, 

шипшина, пижмо, сліпі 

зондування 2 рази на 

тиждень № 5-6. 
 

Хронічний  
гастродуоденіт 

Виразкова  
хвороба 

 

Хронічний 
холецистохолангіт 

 

 

 

1 раз на рік в 

санаторії або 2 рази 

на рік 
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З графа логічної структури теми витікають теоретичні питання, вивчення яких дає 

можливість виконання цільових видів діяльності: 

1. Раціональна схема диспансеризації дитини з хронічним гастритом (гастродуоденітом). 

2. Раціональна схема диспансеризації дитини з виразковою хворобою. 

3. Раціональна схема диспансеризації дитини з хронічним холецистохолангітом. 

4. Раціональна схема диспансеризації дитини з хронічним панкреатитом. 

5. Раціональна схема диспансеризації дитини з хронічним гепатитом. 

6. Раціональна схема диспансеризації дитини з неспецифічним виразковим колітом. 

 

Завдання: 

Завдання 1. Через 3 місяці після купування загострення хронічного холецистохолангіту 

дитина направлена на санаторно-курортне лікування. Коли слід провести черговий диспансерний 

огляд? 

A. Через місяць. 

B. Через 3 місяці. 

C. Через півроку. 

D. Через 9 місяців. 

E. Через рік. 

Завдання 2. Дитині з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки місяць тому закінчили 

курс потрійної антихелікобактерної терапії. Скаржиться на періодичні болі в епігастрії натщесерце, 

які значно зменшилися порівняно з періодом на початок лікування. Визначите терапевтичну тактику 

лікаря на цей момент. 

А. Почати повторну потрійну терапію. 

В. Почати квадротерапію. 

С. Призначити антисекреторні препарати. 

D. Провести ФГДС. 

Е. Провести обстеження на хелікобактер. 

Завдання 3. Через півроку після випису із стаціонару хворий на неспецифічний виразковий 

коліт відчувається задовільно. Призначене лікування отримує, дієти дотримується. Дільничний 

лікар відмінив фітотерапію на три місяці і спрямував хворого на санаторно-курортне лікування. 

Оціните його дії. 

A. Все зроблено правильно. 

B. Все зроблено помилково. 

C. Не слід було направляти хворого на санаторно-курортне лікування 

D. Не слід було відміняти фітотерапію. 

Завдання 4. Дитина з хеликобактер-негативним хронічним гастродуоденітом після курсу 

терапії протягом року відчувала себе добре, загострення не було. Скарг немає. Дитині показане 

проведення сезонного протирецидивного лікування? 

А. Показано. 

В. Не показане. 

С. Це можна вирішити тільки після повторного обстеження на хелікобактер. 

D. Це можна вирішити тільки після ФГДС. 

Завдання 5. Через 6 місяців стійкої ремісії хронічного панкреатиту лікар відмінив дитині 

строгу дієту, звільнення від фізкультури, призначив УЗД і дослідження панкреатичного соку. 

Направив хворого в санаторій. Оціните дії лікаря. 

A. Не слід було відміняти строгу дієту. 

B. Не слід було відміняти звільнення від фізкультури. 

C. Не слід було призначати УЗД і зондування. 

D. Не слід було направляти дитину в санаторій. 

E. Все зроблено правильно. 

Завдання 6. Два роки тому дитина перенесла хронічний вірусний гепатит С. Після випису зі 

стаціонару відмічена стійка клініко-лабораторна ремісія. Після клініко-лабораторного і 
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інструментального обстеження дільничним педіатром знята з диспансерного обліку. Оціните дії 

лікаря. 

A. Все зроблено правильно. 

B. Не слід було знімати з обліку, оскільки це повинен був зробити гастроентеролог. 

C. Не слід було знімати з обліку, оскільки дітей з ХВГ С з обліку не знімають. 

D. Не слід було знімати з обліку через два роки, з обліку знімають через 5 років. 

 

Основна література 

1. «УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ». Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 29.01.2013 р. № 59. 

2. Белоусов Ю.В. Педиатрическая гастроэнтерология: клинические лекции. Учебное пособие. – 

Харьков: Факт, 2007. – С.74-92, 93-109, 124-131, 169-211, 213-227, 274-288. 

 

Додаткова література 

1. Майданник В.Г. Педиатрия. Х.: Фоліо, 2006.   – С. 443, 447, 473, 488, 518. 

2. Белоусов Ю.В. Педиатрическая гастроэнтерология: клинические лекции. Учебное 

пособие. – Харьков: Факт, 2007. – С. 92, 109, 131, 211-212, 227-228, 288. 

3. Yamada’s Texbook of Gastroenterology, 2 Volume Set, 6th Edition. – 2015. – 3440 PP. 
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органів сечової системи 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 24. Диспансерне спостереження за дітьми із захворюваннями сечової системи 

 

1. Актуальність теми. 

У структурі захворюваності дітей друге місце після хвороб органів дихання займають 

захворювання органів сечової системи, поширеність яких складає 19,1‰ в Україні. Актуальність та 

соціальна значущість проблеми реабілітації дітей із захворюваннями нирок обумовлена значною 

поширеністю даної патології, високим відсотком інвалідизації, несприятливим впливом на 

зростання і розвиток дитини. В даний час досягнуті певні успіхи в медикаментозному лікуванні 

нефрологічних захворювань у дітей. Від уміння вчасно встановити попередній діагноз і визначити 

тактику ведення хворого на педіатричній ділянці, організувати диспансерне спостереження за 

дітьми з патологією сечової системи залежить прогноз хвороби. 

 

2. Конкретні цілі: 

- визначати план обстеження дітей з патологією сечової системи на дільниці 

- визначати тактику ведення дітей з патологією сечової системи на дільниці 

- демонструвати ведення медичної документації при диспансерному нагляді за дітьми з 

патологією сечової системи 

- визначати показання до санаторного лікування 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Нормальна анатомія 

 

2. Нормальна фізіологія 

 

3. Пропедевтика педіатрії 

 

 

4.Клінічна фармакологія 

Описувати будову систем дихання,  травлення та 

кровообігу у дітей. 

Визначити особливості функціонування органів та 

систем системи дихання,  травлення та кровообігу у 

дітей. 

Знати фармакокінетику та механізми дії лікарських 

препаратів, що застосовуються в педіатричній 

практиці 

 

4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Індекс здоров‘я 

 

 

Захворюванність  

Відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому 

році життя до числа дітей, що досягнули одного року життя*100 

 

Відношення загального числа зареєстрованих захворювань у 

звітному році до середньорічної чисельності дитячого 

населення*100 

Диспансеризація  Активний, динамічний нагляд за виявленими хворими, 

своєчасне кваліфіковане лікування із залученням вузьких 

спеціалістів, обов‘язкове планове лікування в стаціонарі. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. план обстеження дітей з патологією сечової системи на дільниці 

2. тактика ведення дітей з патологією сечової системи на дільниці 

3. показання до санаторного лікування дітей з патологією сечової системи системи  

4. ккспертна оцінка якості диспансеризації хворих дітей 
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5. групи здоров‘я дітей 

 

Практичні завдання: 
Завдання 1. Дитина 12 років перенесла гострий постстрептококовий гломерулонефріт з нефрітичний 

синдромом 7 місяців тому. Отримував базисну і симптоматичну терапію. При черговому огляді дільничним 

педіатром видимих набряків не виявлено. АТ – 105/70 мм рт. ст. Тітр АСЛ-О – 500 МЕ/мл. Загальний аналіз 

сечі: відносна щільність 1016, білок – 0,033 г/л, Л – 2 – 4 в п/зр, Ер. – изм. і неизм. 4 – 6 в п/зр., солі – оксалати 

зрідка. Добова протеїнурія – 0,06 г. Який період захворювання у дитини? 

A. Початкових проявів 

B. Зворотного розвитку 

C. Тенденція до затяжної течії 

D. Затяжна течія 

E. Перехід в хронічний гломерулонефрит 

Завдання 2. У дівчинки 1,5 років після переохолодження наголошується підвищення температури тіла 

до 38,8°С. При огляді шкірні покрови бліді, пастозність м'яких тканин нижніх кінцівок. Дихання через ніс 

вільне. Тони серця ритмічні, прискорені, декілька приглушені. Живіт при пальпації помірно болючий. 

Печінка на 1,5 см нижча за край ребрової дуги. Сечовипускання прискорені, болезненны, малими порціями. 

Сеча каламутна. Дитина направлена на госпіталізацію з попереднім діагнозом інфекція сечової системи. Яке 

дослідження необхідно призначити до призначення етіотропного лікування? 

A. Загальний аналіз крові 

B. ЕКГ 

C. УЗІ нирок і сечового міхура 

D. Загальний аналіз сечі 

E. Бак посів сечі з визначення мікробного числа 

Завдання 3. Хлопчик 8 років страждає хронічним гломерулонефритом, нефротическая форма, період 

часткової клинико-лабораторной ремісії, з порушенням функції нирок. Регулярно проводиться дослідження 

активності процесу і функціонального стану нирок. Яке з перерахованих досліджень відображає 

концентраційну функцію нирок у дитини? 

A. Загальний аналіз сечі 

B. Аналіз сечі по Нечипоренко 

C. Проба по Зімніцкому 

D. Добова протеїнурія 

E. Рівень креатиніну в сироватці крові 

Завдання 4. Дівчинка 9,5 років знаходиться на диспансерному обліку з приводу гострого 

гломерулонефриту з нефритическим синдромом, період ремісії. На прийомі у дільничного педіатра з 

скаргами: на болі в горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 38,3°С. Хворіє другий день. При 

огляді – слизова оболонка ротоглотки гиперемирована, мигдалини рихлі, ін'єктовані, в лакунах серозно-

гнійний выпот. Регіонарний лімфаденіт. Яке лікування слід призначити дитині? 

A. «Захищений» напівсинтетичний пеніцилін 

B. Антигістамінний препарат 

C. Амінохиноліновий препарат 

D. Дезагрегант 

E. Місцевий антисептик 

5. У хлопчика 7 років через 3 тижні після перенесеної стрептодермии з'явилася макрогематурія, 

субфебрильна температура, болі в животі. При огляді видимих набряків не виявлено. АТ 140/80 мм.рт.ст. 

Симптом Пастернацкого негативний. Сечовипускання безболісні, 6 разів на добу. Як визначити наявність 

прихованих набряків у дитини? 

A. Загальний аналіз крові 

B. ЕКГ 

C. УЗІ нирок і сечового міхура 

D. Загальний аналіз сечі 

E. Проба Мак-клюра 
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Зміст теми: 

Диспансерне спостереження за дітьми з патологією сечової системи в поліклініці 

 

 

 

 Гострий нефритический 

синдром (гострий 

гломерулонефрит 

нефритический 

синдром) 

Нефротичний синдром 

(алергічна пурпуру) 

Гострий і хронічний 

тубуло-інтерстиціа-

льный нефрит 

Частота 

клінічних оглядів 

 На першому році – 1 раз 

на півроку, потім 1 раз на 

рік  

1 р. в 3 міс. – на фоні 

патогенетичне лікування; 

1 р. в 6 міс. – 1 рік 

1 р. в рік – постійно 

1 р в 1 рік – постійно 

Частота 

додаткових 

обстежень 

 Кл.ан.мочи– 1 раз в 10 

дн.; 

Ан. сечі по Нечипоренко 

– 1 р. в 14 дн.; 

Кл. ан. крові, добова 

протеїнурія – 1р. у 1 мес.; 

Креатинін, сечовина 

сироватки крові, проба по 

Зімніцкому - щокварталу 

Кл. ан. крові, сечі, ан. сечі 

по Нечипоренко, сут. 

протеїнурія – 1 р. в нед. 

Креатинін, загальний 

білок, сечовина в 

сироватки крові, проба по 

Зімніцкому – 1 р. в 1 – 3 

мес.; 

ЕКГ, УЗД – 1 р. в рік 

Кл. ан. крові, сечі – 1 р. в 

5 дн. 

креатинін, сечовина 

загальний білок 

сироватки крові, ан.мочи 

по Нечипоренко – 1 р. в 7 

– 10 дн. 

проба по Зімнічкому 1 р. 

в 14 дн. 

ЕКГ, УЗД, бак. посів сечі 

1 раз на рік 

екскреторная, мікційна 

цістоскопія – за 

показниками 

Лікувальні 

заходи 

 менбраностабілізатори, 

препарати 

амінохінолінового ряду – 

по показанням 

кортикостероїди, 

цитостатики; делагил 

(підтримуюча доза), 

антикоагулянти, 

антиагреганты, інгібітори 

АПФ 

Корекція кислотно-

лужного стану; 

мембраностабілізатори, 

амінохінолінолінового 

ряду – по показанням 

Профілактичні 

заходи 

 Санація вогнищ хр. 

інфекції. При ОРВІ – 

антибіотики + 

антигістамінні (7-14 днів) 

Санація вогнищ хр. инф. Санація вогнищ хр. инф., 

обмеження фізичних 

навантажень, 

антибактеріальна, 

фітотерапія 

Тривалість 

спостереження 

 Не менш 3-х років Постійно Не менш 3-х років 

Терміни сан-кур. 

лікування  

 Період зворотного 

розвитку 
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 Зміст теми: 

Диспансерне спостереження за дітьми з патологією сечової системи в поліклініці 

(продовження) 

 

 

Хронічна 

ниркова 

недостатність 

Гемолітично-

уремічний 

синдром 

Рецидиву

юча і 

персистир

ующая 

гематурія 

Спонтан

на 

нефропа

тія 

Камінь 

мочево

г 

тракту 

Частота 

клінічних оглядів 

 1 раз на рік - 

постійно 

1 р. в рік – 

постійно 

1 р в 1 рік – постійно 

Частота 

додаткових 

обстежень 

 Кл.ан.крові, 

мочи– 1 раз в 7 – 

10 дн.; 

Елекроліти, 

креатинін і 

сечовина 

сироватки крові, 

ан. сечі по 

Нечипоренко, 

проба по 

Зімніцкому – 1 р. 

в 1 міс; 

ЕКГ, УЗД 1 раз 

на рік 

Кл.ан. крові, 

тромбоцити, 

ретикулоциты, 

кл. ан. сечі – 1 р. 

в 7 – 10 дн.; 

Ан. сечі по 

Нечипоренко, 

сут. протеїнурія – 

1 р. в 14 дн. 

Тривалість 

кровотечі, проба 

по Зімніцкому – 1 

р. в 1 мес.; 

Креатинін, 

загальний білок, 

сечовина в 

сироватки крові, 

коагулограма, 

печінкові проби – 

1 р. в 6 мес.; 

ЕКГ, УЗД – 1 р. в 

рік; 

Екскреторная 

урографія і 

мікціона 

цістографія – за 

свідченнями 

Кл. ан сечі, по Нечипоренко, 

добовий протеинурия1 р. в 10 – 14 

дн.; 

Кл. ан. крові, – 1 р. в 1 міс. 

креатинін, сечовина загальний 

білок електроліти сироватки крові, 

проба по Зімнічкому, 

ортостатична проба – 1 р. в 

квартал 

ЕКГ, УЗД – 1 р. в рік 

Лікувальні 

заходи 

 Протианемійна 

дезінтоксикаційн

а, гіпотензівна і 

антигеморагічна 

терапія; 

энтеросорбенти, 

корекція 

кислотно-

лужного стану і 

СА-Р обміну 

антикоагулянти, 

антиагреганти, 

делагіл, 

протианемійні 

препарати, 

сорбенти, 

інгібітори АПФ – 

по показанням 

Корекція 

кристаллур

ії і 

кислотно-

лужного 

стану; 

мембранос

табілізатор

и, 

амінохінолі

нолінового 

ряду – по 

показанням 

кортикос

тероїди, 

цитостат

ики, 

антікоагу

лянти, 

антіагрег

анти, 

НПЗП, 

інгібітор

и АПФ, 

кардио- і 

гепатопр

отекторы 

– по 

показанн

ям 

Корекці

я 

кислотн

о-

лужног

о стану, 

мембра

ностабі

лізатори

, 

делагіл, 

сорбент

и 

Профілактичні 

заходи 

 Санація вогнищ 

хр. інфекції. 

Санація вогнищ 

хр. инф., 

обмеження 

фізичних 

навантажень, 

фітотерапія 

Санація вогнищ хр. инф., 

обмеження фізичних навантажень 
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Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності, витікають 

з графа логічної структури теми: 

1. Диспансерне спостереження хворих з гострим гломерулонефритом в умовах поліклініки 

2. Диспансерне спостереження хворих з гострим пієлонефритом в умовах поліклініки 

3. Диспансерне спостереження хворих, що перенесли гостру ниркову недостатність  

4. Диспансерне спостереження хворих з хронічним і вторинним гломерулонефритом 

5. Диспансерне спостереження хворих з хронічним пієлонефритом 

6. Диспансерне спостереження дітей з дизметаболическими нефропатіями 

7. Свідчення і протипоказання до напряму на санаторно-курортне лікування хворих з 

патологією сечової системи. 

 

Основна література 

1. Наказ МОЗ України № 627 від 03.11.2008. «Про затвердження протоколу лікування дітей з 

інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом». 

2. Guideline on urological infections. European Association of Urology. 2011. 

3. Zalmanovici Trestioreanu A., Green H., Paul M., Yaphe J., Leibovici  L. Antimicrobial agents for 

treating uncomplicated urinary tract infection in women. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Oct 6; 

10: CD007182. 

4. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 Issue 9.  

 

Додаткова література 

1. Возіанов а.Ф., Майданник в.Г., Бідний в.Г., Багдасарова і.В. Основи нефрології 

дитячого віку. – До.:Книга плюс, 2002. 

2. Наказ МОЗ Україні № 434 від 29.11.2002 р. “Про удосконалення амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям в Україні” 

3. Нефрология детского возраста/под ред. Е.В. Прохорова, Борисовой Т.П. – Донецк. – 

2008. – 158 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тривалість 

спостереження 

 Постійно Постійно Постійно  Постійно Постійн

о 

Терміни сан-кур. 

лікування  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 25. Диспансерне спостереження за дітьми із захворюваннями серцево-судинної 

системи 

 

1. Актуальність теми. Останніми роками спостерігається неухильне зростання серцево-судинної 

захворюваності у дітей і підлітків. Це ставить завдання перед працівниками охорони здоров'я 

поліпшення якості діагностики, лікування і профілактики серцево-судинної патології. Широке 

здійснення профілактичних програм сприяє зменшенню захворюваності і смертності від 

кардіальної патології як серед дорослого, так і дитячого населення. Оскільки в умовах поліклініки 

лікар вперше виявляє основні симптоми і синдроми захворювання, а потім здійснює диспансерне 

спостереження, представляється вельми актуальним вивчення питань ранньої діагностики, 

подальшого диспансерного спостереження дітей з кардіоревматологічною патологією. Безумовно 

необхідні і знання, що стосуються первинної профілактики кардіоревматологічних захворювань, 

направленої на попередження серцево-судинної захворюваності. Знання  питань ранньої 

діагностики, принципів лікування, диспансерного спостереження за дітьми з 

кардіоревматологічною патологією дозволить поліпшити якість життя пацієнтів, досягти стійкої 

ремісії, а згодом і одужання даної категорії хворих дітей. 

 

2. Конкретні цілі: 

- визначати план обстеження дітей з патологією серцево-судинної системи на дільниці 

- визначати тактику ведення дітей з патологією серцево-судинної системи на дільниці 

- демонструвати ведення медичної документації при диспансерному нагляді за дітьми з 

патологією серцево-судинної системи 

- визначати показання до санаторного лікування 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Нормальна анатомія 

 

2. Нормальна фізіологія 

 

3. Пропедевтика педіатрії 

 

 

4.Клінічна фармакологія 

Описувати будову систем дихання,  травлення та 

кровообігу у дітей. 

Визначити особливості функціонування органів та 

систем системи дихання,  травлення та кровообігу у 

дітей. 

Знати фармакокінетику та механізми дії лікарських 

препаратів, що застосовуються в педіатричній 

практиці 

 

4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Індекс здоров‘я 

 

 

Захворюванність  

Відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому 

році життя до числа дітей, що досягнули одного року життя*100 

 

Відношення загального числа зареєстрованих захворювань у 

звітному році до середньорічної чисельності дитячого 

населення*100 

Диспансеризація  Активний, динамічний нагляд за виявленими хворими, 

своєчасне кваліфіковане лікування із залученням вузьких 

спеціалістів, обов‘язкове планове лікування в стаціонарі. 
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4.2. Теоретичні питання до заняття: 

6. план обстеження дітей з патологією  серцево-судинної системи на дільниці 

7. тактика ведення дітей з патологією серцево-судинної системи на дільниці 

8. показання до санаторного лікування дітей з патологією серцево-судинної системи  

9. експертна оцінка якості диспансеризації хворих дітей 

 

 

1. Актуальність теми: 
 Останніми роками спостерігається неухильне зростання серцево-судинної захворюваності і 

патології кістково-м'язової системи у дітей і підлітків. Це ставить завдання перед працівниками 

охорони здоров'я поліпшення якості діагностики, лікування і профілактики серцево-судинної 

патології. Широке здійснення профілактичних програм сприяє зменшенню захворюваності і 

смертності від кардіальної патології як серед дорослого, так і дитячого населення. Оскільки в 

умовах поліклініки лікар вперше виявляє основні симптоми і синдроми захворювання, а потім 

здійснює диспансерне спостереження, представляється вельми актуальним вивчення питань 

ранньої діагностики, подальшого диспансерного спостереження дітей з кардіоревматологічною 

патологією. Безумовно необхідні і знання, що стосуються первинної профілактики 

кардіоревматологічних захворювань, направленої на попередження серцево-судинної 

захворюваності. Знання  питань ранньої діагностики, принципів лікування, диспансерного 

спостереження за дітьми з кардіоревматологічною патологією дозволить поліпшити якість життя 

пацієнтів, досягти стійкої ремісії, а згодом і одужання даної категорії хворих дітей. 

 

2. Загальна мета навчання: 
 Уміти визначити тактику ведення дитини з кардіоревматологічною патологією на етапі 

поліклінічної ланки, скласти індивідуальний план диспансерного спостереження, визначити заходи 

для профілактики загострень. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Дитина 12 років  звернулася  на прийом до дільничного педіатра зі скаргами на 

припухлість і болючість суглобів, задишку, підвищення температура тіла. Об'єктивно: колінні  і 

правий гомілковостопний суглоби набряклі, гарячі на дотик, межі серця розширені в поперечнику. 

Тони серця приглушені, тахікардія, дмухаючий систолічний шум над передсерцевою областю. Який 

з перерахованих анамнестичних чинників найбільш значимо в розвитку захворювання у дитини? 

А. Часті вірусні інфекції останні 3 роки 

В. Стрес в школі 

С. Перенесена ангіна за 3 тижні до захворювання  

D. Алергія на цитрусові і Пеніцилін 

Е. Дізурічні розлади місяць тому 

Завдання 2. У дівчинки 5 років протягом 6 місяців спостерігаються болі, припухлість 

гомілковостопних, колінних суглобів, субфебрилітет. При огляді: обмеження повороту голови в 

сторони, колінні суглоби кулястої форми, аміатрофія м'язів, утворюючих колінні суглоби. 

Діагностований ювенільний ревматоїдний артрит, переважно суглобова форма, призначено 

рентгенологічне дослідження колінних суглобів. Які рентгенологічні зміни Ви чекаєте одержати? 

А. Звуження суглобової щілини, субхондральний склероз 

В. Системний остеопороз 

С. Узурація суглобових поверхонь 

D. Розширення суглобової щілини, навколосуглобовий остеопороз 

Е. Вибухання горбу великогомілкової кістки. 

Завдання 3. У хлопчика 13 років, який страждає на хронічну ревматичну хворобу серця, 

з'явилися набряки нижніх кінцівок, блювота, акроцианоз. Частота дихань 38 в хвилину, частота 

серцевих скорочень 120 в хвилину, АТ 100/55 мм. рт. ст. Печінка нижча за реброву дугу на 3 см. 

Який препарат слід призначити для лікування розвинутого ускладнення? 
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А. Дігоксин 

В. Еуфілін 

С. Мілдронат 

D. Лідокаїн 

Е. Анаприлін. 

Завдання 4. У дівчинки 13 років в стаціонарі діагностована системна склеродермія. Який з 

перерахованих чинників є ризиком прогресування захворювання? 

А. Стрес 

В. Інсоляція  

С. Нерегулярність лікування 

D. Вік 

Е. Пол. 

 

 

 Зміст теми: Диспансерне спостереження за дітьми з кардіоревматологічною патологією 

в поліклініці 

 

 

 
 Хронічна ревматична 

хвороба серця 

Неревматичний кардит 

(хронічний перебіг) 
Кардіоміопатії  

Частота 

клінічних оглядів 

 1 раз на місяць – 3 місяці, 

потім 1 раз на 3 місяці 

1 р в місяць – 4 міс. 

1 р в 3 міс. – 1рік 

1 р в 6 міс. - постійно 

1 р в місяць – 4 міс. 

1 р в 3 міс. – 1рік 

1 р в 6 міс. - постійно 

Частота 

додаткових 

обстежень 

 Гострофазові  показники, 

титр АСЛО, ЕКГ – 2 рази 

на рік. 

ЕХОКГ – 1 раз на рік 

Кл. ан. крові, сечі, ЕКГ, 

ЕХОКГ – 2 р в рік 

Острофазовиє показ. – 1 р 

в рік 

Кл. ан. крові, сечі, ЕКГ, 

ЕХОКГ – 2 р в рік 

Гострофазові  показники 

– 2 р на рік 

Лікувальні 

заходи 

 Кардіотрофічна, 

вітамінотерапія – 2 рази 

на рік 

кардіотрофіки 2 р в рік, 

вегетотропн, седативні – 

за показаннями 

кардіотрофіки 2 р в рік 

Профілактичні 

заходи 

 Біцилінопрофілактика.  

до 18 років 

Санація вогнищ хр. 

інфекції.  При ГРВІ - 

антибіотики + НПЗП (10-

14 днів) 

Санація вогнищ хр. інф., 

при стрептококовій інф. - 

біцилінопрофілактика, 

при ГРВІ антибіотики + 

НПЗП.  

Санація вогнищ хр. інф., 

вторинна профілактика 

інф. ендокардиту, при 

ГРВІ антибіотики 

Тривалість 

спостереження 

 До 18 років До 18 років Первинні – постійно. 

Вторинні – 1 рік  

Терміни сан-кур. 

лікування  

 У неактивній фазі За відсутності клініко-

лабор. активності 
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Зміст теми: Диспансерне спостереження за дітьми з кардіоревматологічною патологією 

в поліклініці (продовження) 

 
 

 ЮРА 
Системні 

  васкуліти 

СЧВ, 

ССД, 

 ДМ 

Ессенціальна 

гіпертензія 
Гіпотензія 

 Порушення 

ритму серця 
 

Частота 

клінічних 

оглядів 

 

1 раз на  3 місяці 

1 р в рік за 

відсутності 

ускладнень, 
 1 р в 3 мес 

при ускладн. - 

серце, нирки, 

ЦНС 

1 р у 4 мес. 
  

1 р в 3 мес. - 

рік, потім 
 1 р в 6 мес. 

Частота 

додаткових 

обстежень 

 

Кл. ан. крові, сечі, ЕКГ, 

ЕхоКГ, Гострофазови  показ. тощо - 

по показанням 

Кл. ан. крові, 

сечі, ЕКГ,  - 

2р в рік 
 ЕхоКГ, УЗД 

нирок - 1 р в 

рік, очне дно 

при кожн. 

огляді 
 
Гострофазови 

та показ. 

азотемії - 1 р 

в рік 

 

Кл. ан. крові, 

сечі, ЕКГ, – 2 

р за рік 

ЕхоКГ – 1 р 

за рік 

Гострофазови 

та показ. 

азотемії – 1 р 

за рік 

Кл. ан. крові, 

сечі, ЕхоКГ  - 

2 р в рік 

 

Гострофазови 

- 1 р в рік 

 ЕКГ при 

кожному 

огляді 

 

 

Лікувальні 

заходи 

 

Глюкокортикоїди, НПВП, 

продовження базисної терапії, 

лікування остеопорозу, 

симптоматичне лікування (серцеві 

глікозиди, інгібітори АПФ, 

діуретики і ін.  
 Кардіометаболіти - 2 р за рік 
 Психотерапія, фізіолікування, 

масаж, ЛФК 

Режим праці і 

відпочинку, 

гіпотензивні 

препарати (в-

блокатори,  

інгібітори 

АПФ і ін.  
 Седативні, 

фіто- і 

психотерапія 

Режим праці і 

відпочинку, 

вітамінотерап

ія, 

немедикамент

озні  і 

адаптогени. 

Антиаритмічн

і препарати - 

за 

показаннями.  
 
кардіотрофіки 

2 р в рік, 

вегетотропн, 

седативні - за 

показаннями 

Профілактичні 

заходи 
 

   Санація 

вогнищ хр. 

інф., 

Санація 

вогнищ хр. 

інф. 

Санація 

вогнищ хр. 

інф., 

Тривалість 

спостереження 

 

Постійно Постійно 
Постійн

о 

Постійно. 
 У випадках 

стійкої 

нормалізації 

АТ, за 

відсутності 

органів-

мішеней - 

через 2 роки 

При стійкій 

нормалізації 

АТ - через 2 

роки 

При стійких 

ПРС - 

постійно, при 

нормалізації 

ритму - 2 

роки 

Терміни сан-

кур. лікування 

 

     За відсутності 

синкопальних 

станів, 

пароксизмаль

них розладів 

ритму, 

серцевої 

недостатності 
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Теоретичні питання, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності, 

витікають з графа логічної структури теми: 

1. Диспансерне спостереження хворих із запальними поразками міокарду в умовах 

поліклініки 

2. Диспансерне спостереження хворих з ессенціальною гіпертонією і гіпотонією в умовах 

поліклініки 

3. Диспансерне спостереження хворих з порушеннями ритму серця в умовах поліклініки 

4. Диспансерне спостереження хворих із захворюваннями кістково-м'язової системи в 

умовах поліклініки 

5. Диспансерне спостереження хворих із системними захворюваннями сполучної тканини в 

умовах поліклініки 

6. Показання і протипоказання до напряму на санаторно-курортне лікування хворих 

кардіоревматологічного профілю. 

 

 

Основна література 

1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Ревматоїдний артрит». – Наказ МОЗ України №832 від 22.10.2012. 

2. Наказ від 12.10.2006 р. №676 про затвердження протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю «Ревматологія». 

3. Протоколи діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб. Наказ МОЗ України від 

19.07.2005 № 362. 

4. Беляева Л.М. - Детская кардиология и ревматология: Практическое руководство. 2011. - 

Издательство «МЕДпресс-информ». – 245 с.  

 

Додаткова дітература 

1. Ревматоидный артрит у детей / Под ред. Е.М. Лукьяновой, Л.И. Омельченко. – К.: 

"Книга плюс", 2002. – 176 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДОРОВИМИ ТА 

ХВОРИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ 

ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ. 

ТЕМА 26. Диспансерне спостереження за дітьми із ендокринною патологією 

 

1. Актуальність теми:  

2. Конкретні цілі: 

- визначати план обстеження дітей з патологією ендокринної системи на дільниці 

- визначати тактику ведення дітей з патологією ендокринної системи на дільниці 

- демонструвати ведення медичної документації при диспансерному нагляді за дітьми з 

патологією ендокринної системи на дільниці 

- визначати показання до санаторного лікування 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Нормальна анатомія 

 

2. Нормальна фізіологія 

 

3. Пропедевтика педіатрії 

 

 

4.Клінічна фармакологія 

Описувати будову систем дихання,  травлення та 

кровообігу у дітей. 

Визначити особливості функціонування органів та 

систем системи дихання,  травлення та кровообігу у 

дітей. 

Знати фармакокінетику та механізми дії лікарських 

препаратів, що застосовуються в педіатричній 

практиці 

 

4. Завдання для самостійної підготовки до заняття. 

 

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

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Індекс здоров‘я 

 

 

Захворюванність  

Відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому 

році життя до числа дітей, що досягнули одного року життя*100 

 

Відношення загального числа зареєстрованих захворювань у 

звітному році до середньорічної чисельності дитячого 

населення*100 

Диспансеризація  Активний, динамічний нагляд за виявленими хворими, 

своєчасне кваліфіковане лікування із залученням вузьких 

спеціалістів, обов‘язкове планове лікування в стаціонарі. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. план обстеження дітей з патологією ендокринної системи на дільниці 

2. тактика ведення дітей з патологією ендокринної системи на дільниці 

3. показання до санаторного лікування дітей з патологією ендокринної системи  

 

 

1. Актуальність теми. Значна поширеність патології ендокринної системи в дитячому віці 

і неухильне зростання нових випадків захворюваності цукровим діабетом 1 і 2 типу, патології 

щитовидної залози, надниркових, а також ожиріння  визначає надзвичайну актуальність вивчення 

даної теми. Від уміння вчасно встановити попередній діагноз і визначити тактику ведення хворого 

на педіатричній ділянці, організувати диспансерне спостереження за дітьми з ендокринною 

патологією залежить прогноз хвороби. 
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2. Конкретні цілі: 

- визначати план обстеження дітей з патологією ендокринної системи на дільниці 

- визначати тактику ведення дітей з патологією ендокринної системи на дільниці 

- демонструвати ведення медичної документації при диспансерному нагляді за дітьми з 

патологією ендокринної системи 

- визначати показання до санаторного лікування 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна 

інтеграція) 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Нормальна анатомія 

 

2. Нормальна фізіологія 

 

3. Пропедевтика педіатрії 

 

 

4.Клінічна фармакологія 

Описувати будову систем дихання,  травлення та 

кровообігу у дітей. 

Визначити особливості функціонування органів та 

систем системи дихання,  травлення та кровообігу у 

дітей. 

Знати фармакокінетику та механізми дії лікарських 

препаратів, що застосовуються в педіатричній 

практиці 

 

4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Індекс здоров‘я 

 

 

Захворюванність  

Відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому 

році життя до числа дітей, що досягнули одного року життя*100 

 

Відношення загального числа зареєстрованих захворювань у 

звітному році до середньорічної чисельності дитячого 

населення*100 

Диспансеризація  Активний, динамічний нагляд за виявленими хворими, 

своєчасне кваліфіковане лікування із залученням вузьких 

спеціалістів, обов‘язкове планове лікування в стаціонарі. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

10. план обстеження дітей з патологією  ендокринної системи на дільниці 

11. тактика ведення дітей з патологією ендокринної системи на дільниці 

12. показання до санаторного лікування дітей з патологією ендокринної системи  

13. експертна оцінка якості диспансеризації хворих дітей 

 

 

 



 

 

Зміст теми: 

Диспансерний нагляд за дітьми з ендокринною патологією в поліклініці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Цукровий діабет 1 тип 
Вроджений  гіпотереоз 

без зоба 
Вузловий зоб  

Частота 

клінічних 

оглядів 

 1 раз на місяць  1 р на місяць – діти до 

2-х років, 1р. на 3 міс. – 

діти до 3-х років, 1р. на 

6 міс. – діти, старші 3-х 

років 

1 р на 6 міс. 

Частота 

додаткових 

обстежень 

 Цукор крові, цукор сечі, 

ацетон – 1 раз на міс., 

Нв1с, креатинин, 

білірубін, холестерин – 

1 раз на 6 міс. 

Кл. ан. крові, сечі– 1 р 

через 3 міс. Після 

виписки зі стаціонару, 

далі 1 р. на 6 міс. УЗД 

щ.з. – 1 р. на 6 міс. 

Рентген черепа в 

боковій проекції – 1 раз 

на 1-3 гроки. Рентген 

кистей рук – 1 р. на рік 

Кл. ан. крові, сечі, УЗД 

щ.з. – 1 р на 6 міс. 

 

Лікувальні 

заходи 

 Дієтотерапія, 

інсулінотерапія 

постійно 

Левотироксин – 

постійно, 

психостимулюючі 

препарати – за 

вказівкою. 

Направити дитину в 

Інститут ендокринології 

та обміну речовин  для 

обстеження  та 

вирішення питання 

щодо тактики 

лікування. При 

необхідності – контроль 

терапії левотироксином 

у прооперованих дітей 

Профілактичні 

заходи 

 Липотропні препарати, 

ангіопротектори, 

вітамини, фізіотерапія 

Санація вогнищ хр. інф.  Своєчасне направлення 

для обстеження і 

лікування 

Тривалість 

спостереження 

 Постійно Постійно  На протязі 2-х років 

після оперативного 

лікування. При 

відсутності порушення 

ф-ції щ.з. і рецидиву – 

зняття з обліку 

 Термін сан-кур. 

лікування  

 В періоді компенсації   



 

 

Зміст теми: 

Диспансерний нагляд за дітьми з ендокринною патологією в поліклініці 

(продовження) 

 

 

 

 
Тиреотоксикоз 

(гіпертиреоз) 

Аутоімун

ний 

тиреоїдит 

Злоякісне 

новоутвор

ення щ.з. 

Синдром 

Іценко-

Кушинга 

(пухлини 

надниркових 

залоз) 

Хвороба 

Іценко-

Кушинга 

Частота 

клінічних 

оглядів 

 

1 р. на міс. 
1 р. на 3  

міс. 

1 р.на 

міс.в 

перший 

рік 

захворюва

ння, 1 р. 

на 3 міс.  

постійно   

1 р. на 2 міс. в 

перший рік 

після операції,  в 

подальшому - 1 

р. на 6 міс.    

1 р. на 3  міс. 

Частота 

додаткових 

обстежень 

 

Кл. ан.  крові на 

фоні прийому 

тиреостатиків – 1 

р. на 10 днів.  Заг. 

ан. сечі– 1 р. на 

міс. УЗД щ.з. – 1 

р. на 2 - 3 міс. ЕКГ 

– 1р. на 2 міс. 

Кл. ан. 

крові, сечі, 

ЕКГ, УЗД 

щ.з., 

імунограм

а – 1 р. на 

6 міс.  

Кл. ан. 

крові, 

сечі,УЗД 

шиї – 1р. 

на 3 міс. 

Рентген 

грудної 

клітки – 1 

р.на рік. 

Кл. ан. крові – 1 

р. на 2 міс.,заг. 

ан. сечі– 1 р. на 

6 міс., цукор 

крові – 1 р. на 3 

міс. Рентген 

черепа 1р. на 1–

3роки, рентген 

кистей рук – 1 р. 

на рік.  

 

Кл. ан. крові, 

сечі, цукор 

крові,сечі– 1 р. 

на 3 міс. 

Рентген черепа, 

кистей рук – 1 

р на рік.  

 

Лікувальні 

заходи 
 

Тиреостатики, 

кардіальна і 

седативна терапія 

Левотирок

син, 

імуномоду

лятори, 

антигістам

инни. 

Направити 

дитину в 

Інститут 

ендокрино

логії та 

обміну 

речовин  

для 

обстеженн

я   

Направити 

дитину в 

Інститут 

ендокринології 

та обміну 

речовин  для 

обстеження   

Направити 

дитину в 

Інститут 

ендокринології 

та обміну 

речовин  для 

обстеження   

Профілактич

ні заходи 
 

Тиреостатики, 

кардіальна і 

седативна терапія 

Левотирок

син 

Контроль 

терапії 

левотирок

сином, при 

необхідно

сті - 

препарата

ми 

кальцію, 

віт. Д3та 

ін. у 

прооперов

аних 

хворих 

  

Тривалість 

спостереженн

я 

 

2 роки після 

ліквідації 

клінічних і 

лабораторних 

ознак гипотиреозу 

на фоні 

консервативного 

або оперативного 

2 роки 

після 

ліквідації 

симптомів 

АІТ. При 

ускладнен

ні АІТ 

гіпотиреоз

Постійно з 

контролем 

супресивн

ої терапії 

тиреоїдни

ми 

гормонами 

5 років Постійно 



 

 

лікування. За 

наявності 

ускладнень 

гіпотиреозу, 

гіпопаратиреозу, 

офтальмо- та 

енцефалопатії– 

постійний 

диспансерний 

нагляд. 

ом – 

постійно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Зміст теми: 

Диспансерний нагляд за дітьми з ендокринною патологією в поліклініці 

(продовження) 

 

 

 

 

Теоретичні питання, на підставі яких стає можливим виконання цільових видів 

діяльності, витікають з графа логічної структури теми: 

1. Диспансерний нагляд за хворими з цукровим діабетом в умовах поліклініки 

2. Диспансерний нагляд за хворими з захворюваннями щитовидної залози 

3. Диспансерний нагляд за хворими з патологією надниркових залоз 

4. Диспансерний нагляд за хворими з патологією паращитовідних залоз 

5. Диспансерний нагляд за дітьми з патологією гіпофіза 

6. Диспансерний нагляд за хворими з порушеннями статевого розвитку в умовах 

поліклініки 

7. Показання і протипоказання щодо санаторно-курортного лікування хворих з 

ендокринологічною патологією. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Дівчинку 7 років  турбує спрага, нічне нетримання сечі, сухість шкіри. 

Бабуся дитини хворіє на цукровий діабет.  Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, 

шкіра, язик сухі. У легенях дихання везикулярне, тони серця ритмічні, систолічний шум, на 

верхівці. Рівень цукру в крові натщесерце - 9,1 ммоль/л, в сечі виявлено цукор. Встановлений 

попередній діагноз цукровий діабет. Вкажіть провідний синдром захворювання, що 

розвинулося. 

A. Гіперглікемія, глюкозурія. 

B. Інтоксикація. 

 
 Адреногенітальні 

порушения 
Нецукровий діабет 

Передчасний статевий 

розвиток 

Частота 

клінічних 

оглядів 

 1 р. на міс. – рік, потім 

1 р. на 3 міс. 

1 р. на 3 міс. 1 раз на 6 міс. 

Частота 

додаткових 

обстежень 

 Кл. ан. крові,сечі– 1 р. 

на 6 міс., цукор крові,  

цукор сечі - 1 р. на 3 

міс. Рентген кистей рук 

– 1 р. на рік. Оцінка 

фізичного і статевого 

розвитку - 1 р.на рік.   

Кл. ан. крові, сечі ан. 

Сечі по Зимницькому – 

1 р. на 6 міс. Оцінка 

кількості випитої і 

виділеної рідини - 1 р. 

на міс.   

Кл. ан. крові, сечі– 1 р. 

на 6 міс.  Рентген 

черепа – 1 р. на 1-3роки, 

рентген кистей рук – 1 

р. на рік. Оцінка 

фізичного і статевого 

розвитку - 1 р. на 6 міс.   

Лікувальні 

заходи 

 Направити дитину в 

Інститут ендокринології 

та обміну речовин  для 

обстеження   

Контроль терапії 

препаратами 

вазопресину при 

установленому діагнозі. 

 Направити дитину в 

Інститут ендокринології 

та обміну речовин  для 

обстеження; лікарню 

Охматдит для 

обстеження та 

лікування. Контроль 

терапії 

антигонадотропними 

препаратами при 

установленому діагнозі. 

Профілактичні 

заходи 

   Антигонадотропна 

терапія до завершення 

пубертата 

Тривалість 

спостереження 

 Постійно Постійно Постійно  

Термін сан-кур. 

лікуванняя 

    



 

 

C. Диспепсичний. 

D. Дизуричний. 

E. Патологічний сечовий. 

Завдання 2. Батьки дівчинки 7 років звернули увагу на надмірне вживання рідини їх 

дитиною. При обстеженні виявлена глікемія надще 6,9 ммоль/л. Висловлено припущення про 

цукровий діабет. Яка тактика дільничного педіатра в даній ситуації? 

А. Направити в стаціонар. 

В. Спостерігати, досліджуючи цукор крові в динаміці 

С. Провести оральний глюкозотолерантний тест  

D. Досліджувати сечу на цукор 

Е. Обмежити прийом вуглеводів. 

Завдання 3. Дівчинка 11 років два тижні тому перенесла краснуху, після чого у дитини 

з'явилася  слабкість, спрага, часті сечовипускання. При обстеженні: сухість шкіри і видимих 

слизових оболонок, гнійничкові висипання на шкірі. Цукор крові - 12 ммоль/л,  глюкозурія - 

115 ммоль/л.  З яким попереднім діагнозом необхідно направити дитину в стаціонар?   

A. Цукровий діабет 

B. Нирковий діабет 

C. Пієлонефрит 

 D. Нецукровий діабет 

E. Фруктозурія 

Завдання 4. У хлопчика 13 років, хворого на ожиріння П ступеня, протягом останнього 

місяця спостерігається спрага, часті сечовипускання. У дідуся хлопчика цукровий діабет 2 

типу. Об'єктивно: стан задовільний, запаху ацетону в повітрі, що видихається, немає. Рівень 

глікемії надще - 7,3 ммоль/л, постпрандіальна глікемія - 11,5 ммоль/л, ацетон в сечі 

негативний, С-пептид - верхня межа норми. Встановіть попередній діагноз. 

A. Цукровий діабет 2 типу. 

B. Цукровий діабет 1 типу. 

C. Нецукровий діабет. 

D. Порушена толерантність до глюкози. 

E. Нирковий діабет. 

Завдання 5.  Дільничним педіатром оглядається хлопчик 12 років, який 6 років хворіє 

на цукровий діабет 1 типу, у якої в результаті порушення дієти з'явилися скарги на різкий біль 

в животі, головний біль, нудоту. При об'єктивному обстеженні: сухість шкірних покривів і 

слизових оболонок, діабетичний рубеоз, знижений тургор тканин, запах ацетону в повітрі, що 

видихається, підвищений рівень кетонових тіл в крові, ацетонурія у всіх порціях сечі.  Вкажіть 

провідну патогенетичну ланку розвинутого ускладнення.   

A. Посилення ліполіза 

B. Глюкозурія 

С. Кетонемія 

D. Гіперглікемія 

Е. Втрата електролітів 

Завдання 6. 11-річна дитина отримує гормон росту з приводу гипофізарного нанізму. 

Яка частота диспансерного спостереження за цією дитиною на педіатричній ділянці? 

А. 1 раз на 2 місяці 

B. 1 раз на 2 тижні 

C. 1 раз на місяць 

D. Щотижня 

E. 1 раз на 3 тижні 
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