
  

      До уваги фахівців! У фондах Національної наукової медичної бібліотеки України, 

ви можете отримати книги з питань  підвищення ефективності надання лікувально-

профілактичної допомоги дітям і матерям за цією важливою темою.  Для підготовки 

медичних працівників закладів охорони здоров’я України, з підтримки грудного 

вигодовування, за спеціальною навчальною програмою,  в Україні розроблено і видано 

навчальний посібник ″Сучасне ведення лактації та грудного вигодовування″, на 

замовлення МОЗ України, за підтримки Дитячого Фонду ООН/ЮНІСЕФ.       
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Практичні навички в педіатрії : навчальний посібник для 

студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів 

медсестринства / Н. О. Кудрюмова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2018. 

- 295 с. 
Навчальний посібник містить рекомендації з догляду за здоровими і хворими 

дітьми всіх груп з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей дитячого 

організму. Матеріал подано у вигляді алгоритмів практичних навичок щодо 

діагностичних втручань, лікувальних і профілактичних заходів, догляду, 

надання невідкладної допомоги відповідно до сучасних наказів МОЗ України 

(протоколів догляду, діагностики і лікування). Посібник дасть можливість 

самостійно опановувати методику виконання маніпуляцій, а тестові завдання допоможуть у 

проведенні самоконтролю. 
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2018. - 871 с.  
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допомоги дітям, стисла історія розвитку педіатрії, дана характеристика 
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