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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Із розвитком медсестринства в Україні відкрито вищі медичні 
навчальні заклади — інститути медсестринства, уведено в штат-
ну структуру лікувального закладу посаду заступника головного 
лікаря з медсестринства, який повинен володіти знаннями з різ-
них медичних спеціальностей, особливо педіатрії.

Група авторів Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М.І. Пирогова, Вінницького медичного коледжу ім. 
Д.К. За болотного й практичних лікарів підготувала підручник і 
врахувала всі вимоги сьогодення, особливо поширення інфекцій-
них захворювань серед дитячого населення. Увагу читача акцен-
товано на специфічності збудників вірусних чи бактерійних за-
хворювань, їхніх епідеміологічних і клінічних проявах, наведено 
класифікації хвороб за формами, клінічними варіантами, тяжкіс-
тю перебігу тощо. Окремо оцінено стан пацієнта, розроблено план 
сестринського догляду й етапи його реалізації з оцінюванням 
отриманих результатів.

Це друге видання зі значними змінами і доповненнями. Під-
ручник складається з трьох розділів.

Розділ 1. Загальні положення щодо організації і проведен-
ня комплексу санітарно-епідемічних заходів у дитячих стаціо-
нарах. 

Розділ 2. Вірусні інфекції. 
Розділ 3. Бактерійні інфекції.
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Доповненням до них є тестові завдання, контрольні ситуацій-
ні задачі й додатки зі зразками документації, Календарем про-
філактичних щеплень.

Матеріали викладено відповідно до вимог навчальних про-
грам для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІ 
рівнів акредитації. Також він стане у пригоді працівникам прак-
тичної охорони здоров’я.
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Увесь медичний персонал необхідно взяти на диспансерний 
облік для своєчасного виявлення і лікування хронічних запаль-
них захворювань носоглотки, шкіри, карієсу зубів. Медичний 
працівник із запальними і гнійними процесами, нездужанням, 
гарячкою не має права ставати до роботи.

Перед початком роботи у стаціонарах для новонароджених 
і дітей грудного віку персонал кожен день надягає чистий одяг, 
тому кожний медичний працівник забезпечується індивідуаль-
ною двокомірковою шухлядою для зберігання одягу та взуття.

У відділеннях для новонароджених і дітей грудного віку мас-
ки використовують при проведенні складних маніпуляцій (за-
мінне переливання крові, поперекова (люмбальна) пункція, ве-
несекція та ін.). Використання масок обов’язкове при проведенні 
карантинних заходів.

Обов’язковою є підготовка рук медичного працівника.
Пункт 1. Перед маніпуляціями, пов’язаними з доглядом 

за новонародженим або хворою дитиною (оброблення залишку 
пупкового канатика, пупкової рани, слизових оболонок новона-
родженого, годування дитини через зонд тощо) руки миють під 
проточною водою з бактерицидним милом за шістьма позиціями 
до повного зникнення мильної піни. Після цього руки витирають  
одноразовим рушником, за допомогою якого закривають кран з 
водою. Руки обробляють одним зі шкірних антисептиків. Нігтьові 
фаланги пальців обробляють 3 % спиртовим розчином йоду. На-
дівають гумові рукавички.

ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß ÙÎÄÎ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß 
ÊÎÌÏËÅÊÑÓ ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ-

ÏÐÎÒÈÅÏ²ÄÅÌ²×ÍÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â Ó 
ÄÈÒß×ÈÕ ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÀÕ
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Пункт 2. Перед виконанням складних маніпуляцій (люм-
бальна пункція, замінне переливання крові) руки миють під 
проточною водою з бактерицидним милом, висушують стериль-
ною серветкою, оброблюють шкірним антисептиком, а нігтьові 
фаланги пальців — 3 % спиртовим розчином йоду. Надівають 
стерильні гумові рукавички для одноразового використання.
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Грип (іnfl uentiа, grіррicus; від фр. grippe — схопити) — гостра 
інфекційна висококонтагіозна хвороба, спричинювана вірусами 
грипу, що передаються повітряно-краплинним шляхом, яка ха-
рактеризується коротким інкубаційним періодом, гострим почат-
ком, вираженою інтоксикацією та частими ускладненнями з боку 
органів дихання.

Грип — одне з найпоширеніших захворювань, одна з най-
складніших проблем медицини. Виникнення епідемій і пандемій 
зумовлене урбанізацією, а також можливістю повної та частко-
вої зміни антигенної структури вірусу. Саме поява нових підти-
пів вірусу призводить до пандемії. Перші дані про грип датовано 
XVI ст., коли були описані пандемії у Франції, Італії (Рим), Іспа-
нії (Мадрид). Вірусн у природу грипу доведено у 1933 р.
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Збудником грипу є вірус, який містить РНК і належить до роди-
ни Ortomухоvіrіdае. Нині відомо три типи вірусу: А, В, С. Усі вони 
різні за антигенною структурою. Вірус А характеризується знач-
ною антигенною мінливістю, що не властиво вірусам В і С.

Збудники малостійкі в зовнішньому середовищі: швидко втра-
чають вірулентність при висушуванні, різкій зміні температури і 
вологості повітря.
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Група авторів Вінницького національного медичного університету ім. 
М.І. Пирогова, Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного й прак-
тичних лікарів підготувала підручник і врахувала всі вимоги сьогодення, осо-
бливо поширення інфекційних захворювань серед дитячого населення. Увагу 
читача акцентовано на специфічності збудників вірусних чи бактерійних за-
хворювань, їхніх епідеміологічних і клінічних проявах, наведено класифікації 
хвороб за формами, клінічними варіантами, тяжкістю перебігу тощо. Окремо 
оцінено стан пацієнта, розроблено план сестринського догляду й етапи його ре-
алізації з оцінюванням отриманих результатів.

Це друге видання зі значними змінами і доповненнями. Підручник склада-
ється з трьох розділів.

Розділ 1. Загальні положення щодо організації і проведення комплексу сані-
тарно-епідемічних заходів у дитячих стаціонарах. 

Розділ 2. Вірусні інфекції. 
Розділ 3. Бактерійні інфекції.
Доповненням до них є тестові завдання, контрольні ситуаційні задачі й до-

датки зі зразками документації, Календарем профілактичних щеплень.
Матеріал викладено відповідно до вимог навчальних програм для студентів 

вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Також він стане 
у пригоді працівникам практичної охорони здоров’я.
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