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Зважування

Цільова група
немовлята, батьки та члени родини

Користувачі
медичні працівники, відділення новонароджених, лікарні

Стандарт
Зважування немовляти це індивідуалізована і адаптована до клінічного стану
процедура (з метою мінімізації стресу), що може проводитись разом із батьками.

Обґрунтування
Зважування проводиться регулярно для контролю ваги та харчового статусу. 
Оптимальної частоти немає, на практиці вона мінлива. Щоденне зважування може
використовуватися як рутинна процедура. Процедура зважування є особливо 
стресовою для дуже недоношених або хворих немовлят, тому її слід адаптувати до 
стану дитини з урахуванням прямої терапевтичної користі (наприклад, управління 
водним балансом та харчуванням). Спосіб проведення цієї процедури може 
негативно впливати на фізіологічну та поведінкову стабільність немовляти.
Немовлята можуть зважуватися за допомогою двох різних методів: за допомогою
інтегрованих вагів у інкубаторі (коли немовля дуже недоношене або хворе) або з
використанням окремих вагів, якщо немовля є досить стабільним для перенесення.
Сповивання або використання постільних матеріалів (наприклад, позиціонера або 
кокона) під час зважування забезпечує більш стійку підтримку під час перенесення 
на ваги, руки немовляти можуть розташовуватися таким чином, щоб вони досягали 
до рота, щоб сприяти самозаспокоєнню. Це заспокоює і гальмує втрати тепла, 
поведінкову дезорганізацію та фізіологічні розлади. (1,2) Перенесення на ваги
слід здійснювати обережно і повільно, з урахуванням незрілої вестибулярної 
системи немовляти. Сприятливими умовами навколишнього середовища є 
стабільність температури, а також уникнення надмірних звуків та яскравого світла.

Переваги:

Короткострокові переваги
- поліпшення комфорту немовляти (1)
- поліпшення фізіологічної стабільності і рухової організації за умов 

мінімального збудження під час процедури (1),
- мінімізація енерговитрат (3)
- зниження частоти випадків гіпотермії (2)
- підвищення батьківської обізнаності про поведінкові ознаки дитини 

та посилення участі у щоденному догляді (4–6)

Довгострокові переваги
- підвищення батьківської обізнаності про поведінкові ознаки 

та посилення участі у щоденному догляді(7)
- поліпшення здорової структури мозку / переваги для розвитку (4,8)
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Компоненти стандарту

Компонент Рівень
доказів

Індикатор
відповідності
стандарту

Для батьків та родичів
1. Медичні працівники інформують 

батьків про можливість активної 
участі у зважуванні їхньої дитини 
(сповивання, тримання при 
перенесенні, підтримка спокою 
дитини на вагах), як розпізнати
поведінкові ознаки дискомфорту 
під час важування і як належно 
реагувати. (4,5,9,10)

А (Помірна якість)
В (Помірна якість)

В (Висока якість)

 Зворотній зв’язок 
від батьків, 
інформаційний
листок для пацієнтів

Настанова
Для медичних працівників
2. Усі медичні працівники 

дотримуються єдиної настанови
зі зважування  (алгоритм процедури, 
перенесення дитини, кратність)

В (Висока якість) Настанова
Для неонатального відділення
5. Є доступною та регулярно 

оновлюється єдина настанова 
зі зважування немовлят

В (Висока якість) Навчальна 
документація

Для лікарні
6. Проведено навчання працівників

зважуванню та поведінковим 
ознакам дитини під час процедури

N/A

А (Помірна якість)
В (Висока якість)

Аудиторський звіт7. Доступні необхідні матеріали для
сповивання та позиціонування. 
(14) (див. TEG Care procedures)

А (Помірна якість)
В (Помірна якість)

Аудиторський звіт8. Для найбільш вразливих дітей 
передбачені сучасні вбудовані 
ваги для ліжка / інкубатора. (15)

А (Помірна якість)
В (Висока якість)

3. Проведено навчання усіх 
працівників зважуванню 
(алгоритм процедури,
перенесення дитини, кратність) 
та поведінковим ознакам дитини 
під час зважування. 911-13)

А (Помірна якість)
В (Висока якість)

4. Зважування проводиться не як 
рутинна процедура, а виключно 
за індивідуальною потребою (11)

Навчальна
документація

Аудиторський звіт

Для лікарні



Для батьків та родичів
Батьки беруть участь в якості первинних доглядачів, які 
навчаються виконувати зважування самостійно. (13,16,17) 
Для медичних працівників

N/A 

Сприймати батьків як первинних доглядачів, навчати та 
підтримувати їх у здійсненні догляду. (13,16,17)

 

N

N

/A 

Для відділення новонароджених

Для лікарні

Для організаторів охорони здоров’я

А (Висока якість)
В (Висока якість)

А (Висока якість)
В (Висока якість)

Подальший розвиток

Куди рухатись - подальший розвиток догляду

Рівень доказів

N/A

Починаємо

Для батьків та родичів
Медичні працівники усно інформують батьків про можливість активної участі у 
зважуванні їхньої дитини (сповивання, тримання при перенесенні, підтримка 
спокою дитини на вагах), як розпізнати поведінкові ознаки дискомфорту під час 
зважування та як належно реагувати

Початкові кроки

Для медичних працівників
Заохочувати батьків до активної участі у процедурі зважування
Відвідати тренінг зі зважування та поведінки дитини під час процедури

Для неонатального та педіатричного відділення
Здійснювати індивідуальний підхід до зважування, базуючись на спеціальних 
потребах кожного немовляти
Створити та впровадити єдину настанову зі зважування немовлят
Створити інформаційні матеріали для батьків про можливість їхньої активної 
участі у зважуванні немовлят

Для лікарні
Заохочувати медичних працівників брати участь у навчальних заходах зі 
зважування та поведінки дитини під час процедури 

Для організаторів охорони здоров’я
N/A
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