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Предмет: Медсестринство в сімейній медицині                               

Спеціальність: Сестринська справа 

 

Лекція № 3 

 

Тема: Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині 

 

План 

1. Організація роботи з вагітними на дільниці. 

2. Допологові патронажі. Участь в них сімейної медичної сестри. 

3. Первинний патронаж до новонародженого. 

4. Патронажні візити до немовлят. 

5. Особливості спостереження за дітьми з груп ризику. 

 

Головною фігурою в системі охорони здоров’я дітей є дільничний лікар-педіатр. 

Дільнична медична сестра дитячої поліклініки є головним помічником дільничного педіатра. 

Грамотна  сестра – це «очі і вуха лікаря».  

Робота дільничної медсестри складається з таких розділів: профілактична, лікувальна, 

санітарно-освітня робота і робота з громадськістю. 

В основі профілактичної роботи  дільничного педіатра покладено диспансерне 

спостереження за хворими дітьми різних вікових груп, підготовку дітей до дошкільних 

дитячих закладів і школи. Дитяча поліклініка починає медичне спостереження за 

майбутньою дитиною з часу отримання від жіночої консультації інформації про 

встановлення на облік  вагітної жінки. Інформацію про встановлення на облік вагітної жінки 

дитяча поліклініка отримує 2 рази в місяць. 

Старша м/с дитячої поліклініки  заносить інформацію на взяту  на облік жінку до 

журналу реєстрації до пологових патронажів вагітної жінки (ф. №111/о). Дільнична м/с  

фіксує в зошиті обліку роботи  вдома дільничної м/с (ф. № 116/о) всіх вагітних, що їх 

передала старша м/с. Першу зустріч з вагітною дільнична м/с проводить вдома. 

Якщо при взятті на облік жінки жіночою консультацією встановлюється середній або 

високий ступінь ризику перебігу вагітності дільнична м/с інформує про це дільничного 

педіатра, і він виконує вдома перший допологовий патронаж. 

 Зміст первинного допологового патронажу: 

- збір повної і загальної інформації про дату вагітності; 

- склад сім’ї, взаємини в родині, бажання чи небажання  мати дитину, житлові умови, 

матеріальний добробут, готовність родини допомагати вагітній до і після родів; 

- рекомендації щодо необхідності повноцінного харчування, можливого алергійного 

впливу на плід деяких продуктів харчування; 

- проведення антенатальної профілактики патології плода; 

- сприяння становленню відповідальності майбутніх батьків за нормальний перебіг 

вагітності і здоров’я майбутньої дитини, підкреслюючи роль сім’ї; орієнтація сім’ї на 

необхідність злагоди і взаєморозуміння, сприятливої атмосфери сім’ї, заборона алкоголю і 

куріння (пасивногов тому числі) застерігання від самолікування медикаментами; 

- пропозиції щодо здорового способу життя. 

Запис про первинний патронаж робиться в історії розвитку майбутньої дитини. 

Вказується дата патронажу, триместр вагітності, термін.  

Зміст вторинного патронажу у термін 32-36 тижнів вагітності. 
Проводиться дільничним педіатром і дільничною м/с вдома. Пояснюють майбутній 

матері особливе значення 3-го триместру вагітності для забезпечення нормальних пологів та 

народження здорової дитини. 

Головна мета патронажу: 
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-  переконується у готовності сім’ї до народження  дитини, дає рекомендації про 

необхідне майно для дитини; 

-  дає рекомендації (як в І і ІІ триместрах), значення рухової діяльності, психологічного 

спокою; 

-  цікавиться очікуваною вагою дитини, дає рекомендації щодо підготовки молочних 

залоз і всього організму до лактації, житла для майбутньої дитини, одягу, предметів догляду, 

гігієни тощо; 

-  звертають особливу увагу на роль грудного вигодовування  для розвитку і здоров’я 

дитини і самої матері в його забезпеченні; 

-  наголошує на необхідності щотижневого контролю АТ; 

-  необхідність збереження урівноваженого психоемоційного стану; 

-  необхідність раннього прикладання до грудей новонародженого; 

-  виявляє сім’ї з асоціальною поведінкою, та негайно подає письмову інформацію до 

завідуючого поліклінікою для інформування служби у правах неповнолітніх та опікунської 

ради з метою вирішення  подальшої долі дитини. 

Дані первинного патронажу та свої рекомендації дільничний педіатр і м/с записують в 

історію розвитку майбутньої дитини (ф. №112/о). 

Патронаж новонароджених проводиться у І – 3 дні після виписки з пологового будинку 

і потім 1 раз в тиждень. Новонароджені групи ризику через день перші 14 днів, потім 1 раз в 

тиждень. 

Патронаж дитини перших 2 місяці життя. 

1.Оцінка стану дитини 

     - сон; 

     - випорожнення; 

     - стан шкіри, пупкової ранки, очей, вух; 

     - поведінка; 

     - як тримає голівку; 

     - як слідкує за предметами, що рухаються; чи посміхається. 

2. Контроль за санітарним  станом квартири: 

      - режим дня; 

      - годування; 

      - провітрювання; 

      - прогулянки. 

3. Допомога матері: 

     - в організації правильного годування (переважно грудному); 

     - заходи боротьби з гіпогалактією; 

     - навчання батьків повертання на живіт дитини і проводити масаж; 

     - допомога в організації щоденної ванни з елементами загартовування; 

     - включення до раціону дитини соків, віт D за схемою, яку призначив лікар; 

     - призначення дня відвідування поліклініки для антропометрії та огляду лікарем. 

Патронаж дитини 3-5 місяців. 

1. Оцінка самопочуття дитини та її стану, набутих навичок і умінь: 

      - чи тримає голівку; 

      - чи сміється; 

      - чи має комплекс пожвавлення; 

      - чи хапає забавку; 

      - чи впізнає близьких. 

2. Контроль наявності або відсутності симптомів рахіту, розвиток підшкірної жирової 

клітковини, спостереження за станом здоров’я дитини ті її поведінкою. 

3. Навчання матері масажу і гімнастики з елементами загартовування. 

4. Поради відносно прикорму і до корму, якщо необхідно. 

5. Призначення дня відвідування поліклініки для профілактичних щеплень. 
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Патронаж дитини 5-8 місяців 

1. Оцінка розвитку дитини: 

         -  чи сидить; 

         -  чи стоїть; 

         -  чи повзає;; 

         -  чи ходить з підтримкою;  

         -  як розвивається мова. 

2. Наявність чи відсутність іграшок у дитини. 

3. Організація прогулянок. 

4. Годування, прикорм, віковий режим дня. 

5. Навчання матері нових елементів масажу і гімнастики. 

6. Поради з розвитку мови дитини читання дитячих книжок. 

7. Формування умовних рефлексів сечовипускання і дефекації. 

8. Призначення дня відвідування поліклініки для огляду спеціалістами і дільничним 

лікарем. 

Патронаж дитини 10-12 місяців 
1. Оцінка самопочуття  і стану здоров’я: 

- чи стоїть; 

- ходить самостійно, чи з підтримкою;  

- чи проситься на горщик; 

- які слова вимовляє. 

2. Визначення типів годування(чи збережене грудне вигодовування). 

3. Оцінка режиму дня і харчування відповідно до віку дитини. 

4. Введення м’ясного прикорму. Правила відлучення від грудей. 

5. Поради для запобігання дитячого травматизму: 

- дрібні і гострі предмети; 

- хімічні речовини; 

- лікарські засоби. 

6. Навчання матері елементів гімнастики і процедур загартовування. 

7. Призначення дня відвідування поліклініки для огляду дільничним лікарем 

Гігієнічне виховання 
Гігієнічний догляд  має велике значення для дитини. Він здійснюється дорослими , але з 

часом діти самі активно виконують гігієнічні процедури. 

Ранковий туалет новонародженого: 

-  витирання обличчя стерильним ватним тампоном змоченим у розчині фурациліну 

(1:5000); 

-  кожне око протирають із зовнішнього до внутрішнього кута окремими тампонами; 

-  носові ходи дитини чистять джгутиками із стерильної вати, змочують у теплій олії або 

стерильному фурациліні; 

  -  туалет зовнішніх слухових проходів 2-3 рази в тиждень; 

  -  підмивання дитини після кожного сечовипускання та дефекації, струмінь води з 

переду назад; 

  -  обробка складок шкіри:за вухами,на шиї, в пахвинних западинах,в пахових згинах. 

 Починаючи з 7-8 місяця важливо виробити у дітей звичку проситись на горщик. 

У дітей грудного віку на шкірі голови  можуть утворюватись кірочки (гнейс), змащують 

олійкою перед купанням за 2-3 години 

Нігті зрізають з перших днів життя. 

Профілактика рахіту, анемії, дистрофії. 

Рахіт-це захворювання організму, який росте. Причиною рахіту є нестача в організмі 

дитини віт. D екзогенного або ендогенного походження.  
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      Клініка зумовлена порушенням фосфорно-кальцієвого обміну, що призводить 

насамперед до змін у нервовій системі, а потім до деформації кісткової тканини. 

      У дитини з’являється підвищене потовиділення. Як відповідь на це виникають 

ротаційні рухи голови (з одного боку в інший), що призводить до облисіння потилиці. Сон 

стає поверхневим, маля часто вередує. 

       У кістковій тканині: 

- не закривається в строк велике тім’ячко; 

- змінюються розміри і деформується череп («квадратна голова», «олімпійське чоло», 

«баштоподібний череп», пласка потилиця, макроцефалія); 

- деформація грудної клітки («курячі груди», «груди шевця», «рахітні чотки», борозна 

Гаррісона) 

- зміни в кінцівках: «браслети» і « нитки перлів» на верхніх кінцівках. О-подібна або Х-

подібна форма ніг, кіфозне скривлення хребта в поперековому або грудному відділі; 

- порушуються терміни прорізування зубів – запізнення і порушення порядку 

прорізування. 

           М/с звертає увагу, або запитує маму: 

- дотримання режиму дня; 

- перебування на свіжому повітрі; 

- чи своєчасно були введені соки, прикорм; 

- чи одержувала дитина віт.D, яку дозу; 

- чи не змінився характер сну; 

- чи не стала дитина дратівливою; 

- чи не з’явилась в неї пітливість. 

Профілактика. 

Антенатальну профілактику рахіту починають у перші 12 тижнів вагітності. 

Під час першого патронажу сімейна медсестра повинна з’ясувати перебіг вагітності, 

наявність екстрагенітальних захворювань, рахіту в родині, професійні шкідливості. 

Перевірити наявність шкідливих звичок, дотримання санітарно-гігієнічних норм, 

перебування на свіжому повітрі. 

         У разі фізіологічної вагітності, починаючи із 7 міс вагітності, призначають по 500-

1000 МО холекальциферолу протягом 6 міс, а за наявності чинників ризику рахіту дозу 

вітаміну збільшують до 1000-2000 МО. 

          Вагітній рекомендують продукти, що містять кальцій (молочні, усі види капусти, за 

показаннями-препарати кальцію в поєднанні з вітаміном D – нікомед, калтрейт). 

Постнатальна профілактика. Специфічну профілактику проводять здоровим дітям з 1-

го місяця по 500 ОД на добу олійного або водного розчину всередину протягом першого 

року життя. Є схеми, за якими з 5-місячного віку за потреби вводять ударні дози 200000 ОД 

в/м 1 раз на 5-6 міс. 

Між уведеннями вітаміну D3 дитині можна призначити курси УФО (20-25 сеансів), 

препарати кальцію (7-10 днів). Добрий ефект дає гімнастика ш загальний масаж. 

Не радять одночасно призначати препарати кальцію, вітамін D3 і УФО, оскільки це може 

призвести до передозування. 

У дітей, хворих на анемію – блідість шкіри і слизових оболонок, набряклість обличчя 

інижніх кінцівок, зменшення  підшкірно-жирової клітковини через поганий апетит дитини. 

При пальпації живота збільшення печінки і селезінки. Відмічається тахікардія. 

 Контакт з дітьми буває утруднений, оскільки вони плаксиві, апатичні, дратівливі. 

В крові – низький вміст еритроцитів і Hb. 

Догляд : 
- щоденні прогулянки на свіжому повітрі; 

- помірні фізичні вправи;  

- сон більш тривалий; 

- їжа багата на мікроелементи Fe, Cu, Coта інших; 
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- до раціону додають: 

 яблука, 

 чорну смородину, 

 чорнослив, 

 горіхи,  

 гречану, вівсяну каші, 

 зелений горошок, 

 редис та інші овочі. 

Гіпотрофія – хронічні розлади харчування у дітей (дистрофія, паратрофія). В її 

патогенезі відзначають порушення процесів ферментативного гідролізу і всмоктування, 

посилення розпаду тканинних білків, виснаження запасів глікогену, жиру, мінеральних 

речовин. Формується стан виснаження з розладом діяльності нервової системи, системи 

кровообігу, дихання. Порушується функція печінки, терморегуляція. 

Для виявлення гіпотрофії збирають анамнез (чи є чинники ризику), оглядають. Зважують, 

вимірюють зріст, обвід голови, грудної клітки, оцінюють тургор і еластичність шкіри, 

вимірюють температуру тіла. 

Для визначення належної маси тіла використовують різні методи: 

- дитина подвоює масу тіла за 5 міс і потроює за рік; 

- використовують таблиці: збільшення маси тіла за1 міс- 600 г, 2-3 – по 800г, а кожен 

наступний- на 50г менше; 

- формули: збільшення за місяць = 800-50n, де n- місяць життя дитини; 

- належний зріст можна обчислити так: перші три місяці дитина росте по 3см щомісяця, 

кожен наступний триместр- за місяць на 0,5см менше. 

Нормальними вважають масу тіла і зріст, що не відхиляються в той чи інший бік на понад 

10%. Зниження маси тіла на понад 10% свідчить про гіпотрофію. Виділяють такі ступені її 

тяжкості: 

І - фактична маса тіла знижена на 11-20%; 

ІІ – на 21-30%; 

ІІІ –на понад 31%. 

        Антенатальна профілактика включає: створення сприятливих умов для вагітних, 

повноцінне харчування, переведення на роботу без професійних шкідливостей, виключення 

шкідливих звичок, динамічне спостереження вагітної. 

        Постнатальна профілактика передбачає головне-природне вигодовування, 

повноцінне і своєчасне введення підгодовування, збалансоване харчування відповідно до 

віку дитини, лікування гіпогалактії у матері, запобігання інфекційним захворюванням, 

рахіту, діатезу. Показником ефективності диспансеризації є зменшення ступеня тяжкості 

гіпотрофії. 
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