
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Проводити перший і ранковий туалет новонародженої дитини. 

2. Проводити антропометрію. 

3. Обробляти пупковий залишок і пупкову ранку. 

4. Годувати недоношену дитини через зонд. 

5. Сповивати дитину. 

6. Розраховувати разову та добову потребу в їжі. 

7. Обробляти шкіру та слизові оболонки. 

8. Проводити контрольне зважування. 

9. Проводити гігієнічну та лікувальну ванну. 

10. Складати схеми-меню дітям різного віку. 

11. Здійснювати етапи медсестринського процесу в разі захворювань 

новонароджених. 

12. Доглядати за пупковою ранкою під час омфаліту. 

13. Доглядати за дитиною з гіпоксично-травматичним ураженням ЦНС. 

14. Проводити штучну вентиляцію легень і закритий масаж серця. 

15. Застосовувати міхур з льодом, грілку. 

16. Доглядати за дитиною з гіпертермією. 

17. Відсмоктувати слиз із верхніх дихальних шляхів. 

18. Здійснювати етапи медсестринського процесу при гіпо- та 

гіпервітамінозах. 

19. Проводити профілактику рахіту вітамінами групи D. 

20. Спостерігати за пацієнтом і вирішувати його дійсні та супутні 

проблеми. 

21. Закапувати краплі в очі, ніс, вуха. 

22. Проводити інгаляції. 

23. Накладати зігрівальний компрес і гірчичники. 

24. Підраховувати частоту дихання і серцевих скорочень. 

25. Вимірювати артеріальний тиск. 

26. Вести харчовий щоденник для дітей з аномаліями конституції. 

27. Планувати медсестринські втручання та здійснювати їх реалізацію при 

захворюваннях травного каналу. 

28. Промивати шлунок. 

29. Проводити очисну та лікувальну клізму. 

30. Доглядати за дитиною під час блювання. 

31. Здійснювати підготовку пацієнта та взяття біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень: загального аналізу крові та сечі, дослідження 

сечі за методикою Нечипоренка, Зимницького, бактеріологічного; 

загального та бактеріологічного дослідження харкотиння; дослідження 

калу на наявність гельмінтів, зскрібок із періанальних складок, 

копрологічне та бактеріологічне дослідження калу. 

32. Розводити і вводити антибіотики. 

33. Володіти навичками виконання всіх видів ін’єкцій. 

34. Проводити взяття крові з вени для біохімічних і серологічних 



досліджень. 

35. Здійснювати етапи медсестринського процесу при захворюваннях 

органів дихання. 

36. Доглядати за дитиною із стенозуючим ларинготрахеїтом. 

37. Доглядати за дитиною із пневмонією. 

38. Допомагати під час проведення плевральної пункції. 

39. Здійснювати підготовку дитини до функціональних та 

інструментальних методів обстеження (комп’ютерної томографії, 

рентгенологічних, ендоскопічних, УЗД тощо). 

40. Спостерігати за пацієнтами та вирішувати дійсні та супутні проблеми 

при захворюваннях сечової, серцево-судинної, кровотворної та 

ендокринної систем. 

41. Доглядати за дитиною з гострою нирковою недостатністю та 

хронічними захворюваннями нирок. 

42. Допомогати під час проведення спинномозкової та стернальної пункції. 

43. Доглядати за дитиною з цукровим діабетом. 

44. Проводити введення інсуліну. 

45. Визначати наявність глюкози в сечі. 

46. Визначати добовий діурез. 

47. Доглядати за шкірою з висипаннями при різних інфекційних 

захворюваннях. 

48. Проводити пробу Манту. 

49. Проводити профілактичні щеплення відповідно до наказу МОЗ України. 

50. Проводити взяття мазків, змиви з носоглотки для вірусологічного та 

бактеріологічного дослідження. 

51. Доглядати за реконвалесцентами. 

52. Проводити диспансерне спостереження за дітьми з хронічною 

патологією. 

53. Дотримуватися правил особистої гігієни. 

54. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань 

профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя. 

55. Забезпечити лікувально-охоронний і санітарно-протиепідемічний режим у 

структурних підрозділах дитячих установ та лікарень. 

56. Заповнювати медичну документацію. 

57. Дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час роботи з 

кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичною апаратурою, 

проведення маніпуляцій, обстеження дитини тощо. Заходи безпеки під 

час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, 

балонами з газом. 
 


