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Інструкція до станції № 3 

Вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках у дітей та оцінка 

отриманих результатів 

1. Завдання (вміти виконувати) 

- вимірювання артеріального тиску дітям  

- проводити інтерпретацію отриманих результатів за перцентильними 

таблицями  

 

Інструкція  

- розташувати праву руку пацієнта (фантом) горизонтально на рівні 

передсердь (середньої частини грудини), звільнити від стискаючого 

одягу;  

- знайти плечову артерію приблизно на 2 см над кубітальною ямкою;  

- одягнути манжету на руку (манекен), зазначити, щоб артеріальна точка 

була над плечовою артерією;  

-  накачати манжету на 20-30 мм.рт.ст. після того як зникне пульс на    

 променевій артерії;  

- помістити стетоскоп на місце пульсації плечової артерії, щоб він не 

торкався манжети; 

- знижувати тиск в манжеті зі швидкістю приблизно 2 мм.рт.ст. в 

секунду; 

- перші послідовні звуки Короткова вказують на систолічний 

артеріальний тиск; 

- зникнення звуків Короткова вказують на діастолічний артеріальний 

тиск; 



- повідомити артеріальний тиск (вимірювання проводиться разово, 

приймається за середнє значення); 

- оцінити отримані результати артеріального тиску по перцентильним 

таблицям. 

 

2. Оснащення станції  

- манекен-рука для вимірювання артеріального тиску,  

- тонометр,  

- рукавички, дез. розчин,  

- центильні таблиці оцінки артеріального тиску 

- ручка, 

- лінійка, 

- стілець, 

- сценарій клінічної ситуації, 

- лист паперу А4. 

 

3. Перелік ситуацій 

3.1. Хлопчик 7 років, проходить профілактичний огляд. Зріст дитини 

125 см. Проведіть  вимірювання артеріального тиску і оцініть 

отримані результати.  

3.2. Дівчинка 10 років, проходить профілактичний огляд. Зріст 

дитини 140 см. Проведіть  вимірювання артеріального тиску і 

оцініть отримані результати.   

3.3. Хлопчик 15 років, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на 

головний біль. Зріст дитини 170 см. Проведіть  вимірювання 

артеріального тиску і оцініть отримані результати.  

3.4. Дівчинка, 5 років, на прийомі у сімейного лікаря. Зріст дитини 

115 см. Проведіть  вимірювання артеріального тиску і оцініть 

отримані результати.  

3.5. Хлопчик 12 років, поступив у педіатричне відділення з приводу 

гострого гломерулонефриту. Зріст дитини 153 см. Проведіть  

вимірювання артеріального тиску і оцініть отримані результати.   

3.6. Хлопчик 10 років проходить профілактичний огляд. Зріст дитини 

142 см. Проведіть  вимірювання артеріального тиску і оцініть 

отримані результати.   
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