
ІНСТРУКЦІЯ (для студентів) 
до практичного заняття з «Медсестринство в педіатрії»(предмет) 

Тема: «Виразкова хвороба, дуоденіт. Гельмінтози. Стоматити. Захворювання печінки та 

жовчного міхура»  
Знати: 
1) Причини виникнення захворювань. 
2) Основні клінічні прояви. 
3)Діагностику, догляд, принципи лікування, профілактику. 
Вміти:  
1) Промивати шлунок дітям різного віку. 
2) Проводити РН-метрію та дуоденальне зондування. 
3) Надавати невідкладну допомогу під час харчового отруєння. 
4)Брати кал на копрологічне дослідження та виявлення яєць гельмінтів. 
5) Проводити очисну та лікувальну клізми. 
6) обробляти слизову оболонку ротової порожнини в разі стоматиту. 
7)Виконувати всі види ін'єкцій.  
8) Доглядати за хворими дітьми________________________________ 
9)Дотримувати правила професійної безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму.  
 

Порядок виконання практичної роботи 
№п\п Завдання Час виконання Вказівки до виконання 

1 Закріпити теоретичні знання згідно 
теми 

40 хв Фронтальне опитування, 
тести, задачі 

2 Огляд хворих дітей, вивчення 

призначень лікаря 
40 хв Оцінка стану, виявлення 

симптомів 

3 Оволодіти навичками по догляду за 
хворими: 

60хв  

 - промивання шлунку дітям різного 

віку 
-проведення РН-метрії 
-проведення дуоденального 

зондування 
- проведення туалету слизових 

оболонок при стоматиті, пліснявці; 
- взяти випорожнення на яйця 

гельмінтів; 
- взяти зіскоб на ентеробіоз; 
- допомога медсестрі під час 

дегельмінтизації; 
- надання допомоги при харчовому 
отруєнні 

 Алгоритм дії додається 

4 Закріпити навички по догляду за 

дитиною: 
  

 Закріпити навички по догляду за 

дитиною:  
- підготовка системи для 

краплинного введення 
- постановка очисної та лікувальної 
клізми 
- збір випорожнень на 

бак.дослідження 
- збір випорожнень на копрограму 
-проведення дуоденального 

зондування; 
- допомога під час блювання 
-вимірювання температури тіла, 

графічний запис 
-виконання всіх видів ін’єкцій. 
-дотримання правил професійної 

 
5хв 
10хв 
5хв 
10хв 
10хв 
5хв 
5хв 
20хв 

Алгоритми дії. 



безпеки, охорони праці, 

протиепідемічного режиму 
-проведення сан-освітньої роботи 

«Профілактика гельмінтозів» 

5  Заключний етап 60хв Задачі, тести 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ ДО ТЕМИ ( дати короткі відповіді у зошитах) 
1.      Назвати АФО шлунково-кишкового тракту у дітей. 

2.      Дати визначення захворювання «виразкова хвороба», назвати причини, чинники розвитку, 

особливості перебігу у дітей. 

3.      Назвати клінічні прояви виразкової хвороби шлунку та ДПК. 

4.      Назвати ускладнення виразкової хвороби та зазначити основні прояви ускладнень та 

невідкладну допомогу. 

5.      Порівняти перебіг хронічного гастриту/гастродуоденіту з виразковою хворобою у дітей. 

6.      Вказати заходи діагностики виразкової хвороби. 

7.      Назвати основні пункти лікування виразкової хвороби та диспансерного спостереження. 

8.      Дати визначення стоматитів. Назвати причини та шляхи інфікування. 

9.      Назвати види стоматитів, перерахувати основні клінічні прояви бактеріального стоматиту.  

10.  Вказати причини та особливості перебігу кандидозного та вірусного стоматитів. 

11.  Назвати пункти лікування стоматитів та заходи профілактики. 

12.  Дати визначення дискінезії жовчовивідних шляхів, назвати причини, заходи діагностики, 

профілактики та лікування. 

13.  Поняття гельмінтозів. Класифікація, характеристика основних класів гельмінтів. 

14.  Назвати головні симптоми гельмінтозів, заходи діагностики, принципи лікування та 

профілактики. 

 

АЛГОРИТМИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ДАНОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

РОЗМІЩЕНІ НА СТОРІНЦІ «МОДУЛЬ 2_МЕТОДИКИ» 
 

ЗАДАЧІ 
1. Дитина 5 років скаржиться на біль у животі, свербіж навколо анусу вночі. За словами матері 

дитина стала дратливою, погано спить, з’явилось нічне нетримання сечі. 
1) Виявити проблеми пацієнта. 
2) Скласти план сестринського догляду 
 
2. При повторному патронажі до дитини 3-х тижнів, медсестра помітила наявність білого 

сироподібного нальоту на язиці та слизовій щік. Загальний стан дитини не порушений. 
1) Виявити проблеми пацієнта. 
2) Скласти план сестринського догляду. 
3. У дитини 14 років  скарги на різкий біль в епігастральній ділянці, що виникає натще і проходить 

після прийому їжі, слабкість, зниження працездатності, частий кислий присмак у роті. 
1) Виявити проблеми пацієнта. 
2) Скласти план сестринського догляду та протиепідемічних заходів у вогнищі. 
 

ТЕСТИ  (письмово) 
1. У дитини на момент обстеження є ознаки холециститу. Вкажіть наявну проблему дитини   при цій 

хворобі.   
A         Біль у правій здухвинній ділянці  
B         Біль у лівій підреберній ділянці          
C         Біль у поперековій ділянці   
D         Біль у правій підреберній ділянці       
E          Біль навколо пупка   
2. Дитині 8 років з діагнозом “Гострий гастрит” призначена водно-чайна дієта. Яким розчином треба 

її проводити?   
A         Фруктовим соком  
B         Регідроном  



C         Солодким газованим напоєм   
D         Смектою   
E          Реосорбілактом   
3. Дитині 13 років з діагнозом “Хронічний гастрит” призначено інструментальне обстеження. До 

якого обстеження треба готувати цю дитину?   
A         Рентгенографії 
B         Дуоденального зондування 
C         Ультразвукового дослідження органів черевної порожнини 
D         Фіброгастродуоденоскопії  
E          Колоноскопії 
4. О чем должна предупредить медсестра родителей ребенка перед исследованием на энтеробиоз? 
A         подмыть ребенка 
B         ребенка не подмывать  
C         за 1 час до исследования дать выпить ребенку 300 мл. воды   
D         собрать кал из нескольких разных участков шпателем   
E         собрать мочу в течении суток   
5.  Для якого захворювання характерний стійкий та тривалий біль в епігастральній ділянці, що 

виникає натще, може бути нічним або через дві години після їжі:   
A         Хронічний коліт  
B         Гострий гастрит   
C         Гострий панкреатит   
D         Холецистит   
E         Виразкова хвороба  
6. У дитини 12-ти років на основі скарг на печію, відрижку кислим, блювання, нудоту, біль натще 

справа від пупка діагостовано виразкову хворобу 12-типалої кишки. Призначено   дієту № 1а. Що 
входить до складу цієї дієти?   
A         Жирний курячий бульйон, ковбаса  
B         Тефтелі, білі сухарі, парові котлети   
C         Відварена та печена картопля, білий черствий хліб   
D         Слизисті супи, овочеві відвари, рідке картопляне пюре.  
E          Консерви, тістечка, кава  
7.  Сліпі зондування проводяться при :   
A         Алергічних діатезах  
B         Ревматизмі    
C         Вроджених вадах серця   
D         Захворюваннях крові   
E         Дискінезії жовчних шляхів   
9.У дитини 14 років спостерігаються: млявість, головний біль, гіркота в роті, відрижка, блідість 

шкіри, болючість у правому підребер'ї. Медична сестра здійснює підготовку   дитини до 
ультразвукового дослідження органів травлення. Вкажіть препарат, який            найдоцільніше дати 

дитині протягом трьох днів для зменшення метеоризму.   
A         Ентеросептол  
B         Карболен   
C         Фталазол   
D         Левоміцетин   
E          Бактрим.   
10. У дівчинки 4 років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, стійкий 

свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні виявлені        гострики. 

Заплановані дії медсестри щодо дотримання санітарно-гігієнічних заходів та медикаментозного 
лікування проведені. Для оцінки результатів медсестринських втручань вкажіть контрольний метод 

лабораторної діагностики для даної дитини. 
A         Копрологічне дослідження 
B         Загальний аналіз крові   
C         Загальний аналіз сечі   
D         Дослідження калу на яйця гельмінтів   
E          Зіскоб на ентеробіоз .   
11. З яким збудником найчастіше пов’язують виникнення хронічного гастриту?   
A         Протеєм  
B         Стафілококом   



C         Стрептококом   
D         Гелікобактером пілорі   
E         Сальмонелою   
12. Визначте ферментативні препарати, які використовують у разі розладів травлення   
A         Пиридоксин  
B         Ретаболіл   
C         Панкреатин   
D         Ретинол   
E          Карсіл   
13. У дитини, яка перехворіла на аскаридоз, спостерігаються незначний біль у животі, послаблення 

стільця, інколи нудота. Для відновлення нормального біоценозу кишківника важливо застосувати:   
A         Карсіл  
B         Пентоксил   
C         Тіамін   
D         Панкреатин   
E         Біфідобактерин   
14. Дитина 9 років пониженого живлення, скаржиться на періодичний гострий біль в епігастральній 

ділянці та справа від пупка  частіше натще або після їжі, печію, відрижку кислим. Дані проблеми 
характерні для:   
A         Дискінезії жовчовивідних шляхів   
B         Холециститу   
C         Панкреатиту   
D         Гастриту  
E         Хронічний гастрит   
15. Хлопчик 13-ти років з підозрою на хронічний гастрит надійшов до дитячої лікарні для проведення 
комплексного обстеження. Реалізуючи ІV етап медсестринського процесу, медсестри 

повинна  підготувати його до проведення: 
А.     Дуоденального зондування. 
В.     Фіброгастроскопії з біопсією. 
С.     Забору калу на яйця гельмінтів. 
D.     Шлункового зондування. 
Е.     Забору калу на копрограму. 
16. У дитини, 3міс., спостерігається білий наліт на слизовій оболонці ротової порожнини, зокрема на 

язиці, нагадує молоко, що зсілося. Виберіть препарат етіотропної терапії.   
A         Пеніцилін 
B         Вермокс   
C         Ревіт   
D         Цефазолін   
E         Ністатин   
 

ЗАВДАННЯ 
1. Заповнити таблицю порівняльної характеристики гельмінтозів: 

 аскаридоз токсокароз трихоцефальоз гіменоліпедоз ентеробіоз лямбліоз 

Збудник       

Цикл 
розвитку 

      

Шляхи 

зараження 
      

Основні 
симптоми 

      

Ускладнення       

Діагностика       

Лікування       

Профілактика       

 
2. Знайти фото та  відеоматеріали по гельмінтозам, розповсюдження яких пов'язано із рибою та 

морепродуктами. 
 


