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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
ректора Української медичної стоматологічної академії,  

доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України 
В’ЯЧЕСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА ЖДАНА 

 

 
 

Шановні гості, шановні учасники конференції, друзі! 
Вітаю Вас на Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: 
організаційні, правові, клінічні аспекти».  

Маю високу честь звернутися до Вас від імені чисельного колективу 
Української медичної стоматологічної академії. 

Сьогодні в Україні відбуваються історичні зміни – проводиться реформа 
системи охорони здоров’я, яка важлива для кожного українця. Перебудова і 
оптимізація системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в 
Україні є невід’ємною складовою і одним із пріоритетів реформи. У зв’язку з 
цим питання, які будуть розглянуті на конференції, особливо актуальні та 
важливі. 

Основними задачами наукових конференцій є обмін досвідом та 
сучасними науковими здобутками серед науковців та практиків, а також 
залучення до наукової діяльності студентів вузу, пробудження у молоді 
інтересу до нових наукових знань.  

Ми раді бачити Вас в нашій Академії, дозвольте побажати творчого 
натхнення, плідних дискусій та здобуття нових знань.  

 
З повагою та найкращими побажаннями. 
Ректор Української медичної стоматологічної академії, д.мед.н., 
заслужений лікар України, професор В’ячеслав Ждан 
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Вітальне слово завідувача кафедри соціальної медицини, громадського 
здоров’я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою 

експертизою, доктор медичних наук, професора  
Ірини Анатоліївни Голованової  

 
Вельмишановні учасники конференції! 

 Дозвольте привітати Вас від імені кафедри соціальної медицини, 
громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-
трудовою експертизою та щиро подякувати учасникам за увагу до нашої 
науково-практичної конференції «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: 
організаційні, правові, клінічні аспекти». Організація такої конференції в 
одному з провідних медичних ВУЗів України, за активної участі не лише 
науковців, а й фахівців практичної медицини, свідчить як про важливість 
тематики, так і про інтеграцію академічної науки, управлінського сектору та 
практичної охорони здоров’я.  
 Проведення науково-практичної конференції дає можливість обговорити 
актуальні питання організації та управління системи охорони здоров’я, 
розглянути шляхи оптимізації та ознайомитися з досвідом інших країн. 
Незаперечним є необхідність наукового супроводу у вирішення питань 
організації охорони здоров’я. 
 Бажаю всім учасникам конференції розширення професійних і 
партнерських контактів, активного наукового спілкування та продуктивної 
творчої дискусії. 
 
З повагою та найкращими побажаннями. 
Завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, 
організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою 
експертизою, д.мед.н.  професор Голованова І.А. 
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Вітальне слово директора видавництва ALUNA (Польща),  
видавничого директору наукового журналу «Emergency Medical Service»,  

док. н. гум. Анни Лучиньскої 
 

 
 
 

Dear Colleagues! 
The importance of a continuous exchange of information, experiences, research 

and observations in the field of public health is nowadays crucial for solving the 
problems resulting from population ageing resulting in higher systemic costs, health 
hazards due to environmental changes and the increasing demand for new diagnostic 
and therapeutic tools. 

Against this background, scientists face important research challenges in 
providing medical care to the population, so I want to thank the organizers of the 
conference for the opportunity to cover such scientific works in the journal 
Wiadomosti Lekarskie. 

 
With the hope for further fruitful cooperation, 
Director of the publishing house ALUNA (Poland) 
Publishing Director of the Scientific  
Journal Wiadomości Lekarskie  Anna Łuczyńska 
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СТАТТІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ І НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ. 
Потяженко М.М.1,Кітура О Є.1, Настрога Т.В.1,  Лавренко Д.О.2, Ткач Л.І.2 

1Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна 
2КП «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги  та медицини 

катастроф Полтавської обласної ради», Полтава, Україна 
 
Вступ. Служба екстреної медичної допомоги і медицини катастроф (ЕМД 

та МК) України як і в кожній країні світу - одна з найбільш важливих структур 
медичної галузі, є «візитівкою країни», стоїть в пріоритетних завданнях 
держави, та фінансується за рахунок бюджетних асигнувань. Основною 
функцією Служби є забезпечення громадян України та інших осіб, які 
перебувають на її території, екстреною медичною допомогою при розвитку 
критичних розладів здоров’я та надання допомоги потерпілим під час 
виникнення надзвичайних ситуацій.  

Вітчизняний і світовий досвід показує, що ефективна робота ЕМД та МК 
- важливий шлях зниження летальності хворих з гострим коронарним 
синдромом (ГКС), гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК), де 
найбільш важливим є забезпечення «терапевтичного вікна», і покращення 
прогнозу подальшого лікування таких пацієнтів. Окремо слід відмітити 
важливість своєчасного надання допомоги та забезпечення госпіталізації 
хворих із гострими захворюваннями серцево-судинними захворюваннями в 
умовах пандемії COVID 19.  

Мета. Висвітлення результатів реформування КП «Полтавський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за 2013 - 2020 
роки з впровадженням організаційно-методичних, матеріально-технічних та 
лікувально-діагностичних технологій при наданні ЕМД при розвитку 
критичних станів хворим та потерпілим Полтавської області.  

Результати. Підґрунтям для наближення роботи вітчизняної служби 
(швидкої) екстреної медичної допомоги до світових стандартів на прикладі КП 
«Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Полтавської обласної ради» є показаний позитивний досвід 
організації системи надання ЕМД в Україні в період реформування.  

Прийняття Закону України «Про екстрену медичну допомогу» стало 
основою для впровадження європейських стандартів в роботу системи ЕМД. 
Відповідно до його положень та рішення сесії обласної ради наприкінці 2012 
року Департаментом охорони здоров’я створено Комунальну установу (КУ) 
«Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф», а з 1.10.2019 р. – Комунальне підприємство (КП) «Полтавський 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
Полтавської міської ради». Це дало змогу для централізації всього наявного 
ресурсу служби швидкої допомоги, забезпечення його підконтрольності та 
ефективності. Центр - єдина юридична структура, яка управляє всією системою 
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ЕМД на території Полтавської області та включає: чотири станції ЕМД, у їх 
складі 24 підстанції ЕМД та 23 пункти постійного і тимчасового базування 
бригад ЕМД; відділ виїзної екстреної консультативної медичної допомоги, 
консультативний телеметричний відділ, навчально-тренувальний відділ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структура КП «Полтавський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради». 

З метою координації дій виїзних бригад ЕМД області відповідно до вимог 
Закону України «Про екстрену медичну допомогу» з 2014 року створена єдина 
оперативно-диспетчерська. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Передача даних про виклик через електронну карту виїзду ЕМД. 

Обробка карт викликів до пацієнтів в електронному форматі, оснащення 
санітарних автомобілів системою GPS-навігації забезпечує як оперативність 
бригад, так і рівень надання ЕМД у відповідності до міжнародних стандартів. В 
результаті - доїзд бригад ЕМД на виклики відповідає встановленим нормативам 
на 98 % в 2020 р. (87% - в 2014 р.). Статистична звітність - електронне 
обчислення показників в режимі «On-line» забезпечує високу оперативність 
роботи Центру.  

З початку роботи в складі єдиної оперативно-диспетчерської служби 
лікарів-консультантів покращилась структура викликів - кількість виїздів 
бригад ЕМД зменшилася на 30% за рахунок зменшення обсягу непрофільної 
роботи. На малюнку також відображено відсоток виїздів ЕМД з приводу 
пневмонії та ГРВІ з підозрою на COVID 19. 
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Рис.3. Структура звернень по допомогу в КП «Полтавський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської 
обласної ради».  

Забезпечується сучасний рівень діагностики та допомоги кардіологічним 
хворим завдяки оснащенню виїзних бригад ЕМД апаратурою з функцією 
дистанційної трансляції біомедичних сигналів, цілодобовому функціонуванню 
консультативного телеметричного відділу, забезпеченню якісними 
тромболітичними препаратами. Це дозволило проводити тромболізис в 
кожному районі області як лікарськими, так з 2014 року і фельдшерськими 
бригадами та збільшити кількість пацієнтів, що отримали тромболітичну 
терапію при гострому інфаркті міокарда на догоспітальному етапі 
непрофільними бригадами до 52%. Летальність на догоспітальному етапі при 
наданні допомоги хворим із STEMI  із застосуванням догоспітального  
тромболізису складає 0.5%. 

 
Рис.4. Проведення тромболізису на догоспітальному етапі. 

Завдяки оснащенню виїзних бригад  сучасним обладнанням із функцією 
телеметрії згідно технологічних документів зі стандартизації медичної 
допомоги, проведення тромболітичної терапії (ТЛТ) при STEMI як першй етап 
фармакоінвазивної стратегії проводилося фельдшерськими бригадами (52% 
випадків у 2020 році, 14% випадків у 20014 році). Це сприяє зменшенню 
госпітальної летальності хворих із STEMI яким проводилася реперфузія 
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інфарктзалежної коронарної артерії з 4.2% (первинне черезшкірне коронарне 
втручання) до 2.2% (фармакоінвазивна стратегія). 

Завдяки застосуванню телеметричних технологій створена також 
реперфузійна мережа для проведення тромболітичної терапії хворим з гострим 
порушенням мозкового кровообігу  - ішемічним інсультом (ІІ). З цією метою 
відповідно до наказу МОЗ України №602 від 07.2012р. про хворого – кандидита 
на тромболізис згідно клінічного маршруту завчасно повідомляється ЗОЗ з 
можливістю проведення нейровізуалізації,  куда після уточнення з фахівцем 
показань транспортується пацієнт. Кількість проведених госпітальних 
тромболізисів при ішемічному інсульті у 2020 році складала – 35  (2016 рік – 1 
пацієнт).  

На даний час, всі виїзні бригади мають в оснащенні ЕКГ- апарат з 
модулем для дистанційної трансляції  що забезпечує зменшення діагностичних 
помилок. Принцип роботи  КТВ  полягає  співпраці двох спеціалістів, коли 
персонал бригади ЕМД обстежує пацієнта і надає першу медичну допомогу, а 
фахівець-кардіолог  телеметричного центру розшифровує та оцінює результати 
електрокардіограми (ЕКГ), що допомагає своєчасно встановити правильний 
діагноз та розробити  оптимальну лікувальну тактику. Завдяки застосуванню 
телемедичних консультацій – час «перший медичний контакт – стент» при 
наданні допомоги хворим із гострим коронарним синдромом з елевацією 
сегмента ST (STEMI)  згідно наказу ДОЗ Полтавської області №723 від 
05.08.19р. «Про взаємодію лікувально-профілктичних закладів при наданні 
медичної допомоги при лікуванні гострого коронарного синдрому з елевацією 
сегмента ST зменшився на 50% (з 1г 54 хв в 2014р. до 54 хв. У 2020р).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Результати застосування телемедичних технологій в КП 
«Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Полтавської обласної ради». 
. 
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Застосування сучасних телемедичних технологій в роботі бригад 
екстреної медичної допомоги дозволяє на практиці реалізувати основні 
переваги телемедицини -  істотне підвищення рівня своєчасного 
кваліфікованого надання медичної допомоги при суттєвій економії бюджетних 
витрат. Централізована структура телеметричної мережі дає змогу одним 
цілодобовим лікарським постом забезпечити регіон цілодобовим доступом до 
консультацій  в режимі 7/24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Відмінності централізованої та ієрархічної системи розміщення 
телеметричної мережі. 

Була проведена спеціальна фахова підготовка лікарів виїзних бригад по 
питанням діагностики та методиці проведення фармакологічної реперфузійної 
терапії при гострому Q-інфаркті міокарда на догоспітальному етапі. За два 
останніх роки питома вага раннього догоспітального тромболізису з 
відповідним адекватним призначенням антитромбоцитарних та 
антитромбінових засобів на Полтавщині зросла до показників рівня 
європейських розвинутих країн (70%). 
 Відповідна спеціальна підготовка (тренінг в майстер-класі) фельдшерів, 
які працюють на виїзних бригадах районних підстанцій ЕМД, дистанційна 
розшифровка біометричних сигналів ЕКГ та фахова консультація чергового 
лікаря-кардіолога обласного телеметричного центру, надали можливість 
правильно і своєчасно діагностувати ГКС зі стійкою елевацією сегмента ST та 
успішно проводити догоспітальний тромболізис фельдшерським бригадам 
ЕМД. 
 Висновки. Організаційно-методичне забезпечення та матеріально-
технічне оснащення виїзних бригад, а також спеціальна фахова перепідготовка 
лікарів (фельдшерів) з питань діагностики та надання невідкладної допомоги 
КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» дозволяє своєчасно діагностувати у хворих ГКС зі стійкою 
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елевацією сегмента ST та розробити правильний лікувальний алгоритм дій на 
ранньому догоспітальному етапі, незалежно від місця  їх знаходження. 
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РОБОТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ  

ПАНДЕМІЇ SARS-CoV-2 
Стахова Н.І. , Потапенко О.О.,Набухотний П.Ф. 

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м.Києва,  
Київ, Україна 

 
Вступ: Сьогодні світ зіштовхнувся із серйозним супротивником – 

коронавірусом нового типу. Всесвітня організація охорони здоров’я визначила 
назву хвороби як COVID-19: «CO» означає corona (корона), «VI» – virus (вірус) 
та «D» – disease (захворювання). Коронавірусна інфекція внесла  в усьому світі 
корективи - системи охорони здоров'я перевантажені, кордони закриваються, а 
школи та підприємства призупинили роботу.  

Мета: вивчення роботи бригад ЕМД та МК в умовах пандемії SARS-CoV-
2,  захист медперсоналу . 

Матеріали і методи: накази, постанови матеріали та статистичні дані 
КМУ, МОЗ, Централь «103», ЦГЗУ, НСЗУ, ДЗ "УНПЦ ЕМД та МК МОЗ 
України", Центрів екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф 
України. 

Результати та обговорення: Коронавірусне захворювання - гостре 
вірусне захворювання з переважним ураженням верхніх дихальних 
шляхів.  Основний механізм передачі SARS-CoV-2 відбувається з 
респіраторними  виділеннями безпосередньо від пацієнта, або при контакті з 
контамінованими поверхнями. Від самого початку всесвітньої пандемії вся 
система охорони здоров’я України активно вчилася, Міністерство охорони 
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здоров’я готувало нові стандарти для роботи системи під час епідемії, тому що 
цей вірус абсолютно новий для системи охорони здоров’я.    Центри екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф в роботі керуюються наступними 
нормативними документами: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
28.03.2020 № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на 
коронавірусну хворобу (COVID-19)", Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 2.04.2020 № 762 "Про затвердження протоколу «Надання медичної 
допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)». Було створено 
стандарти за якими система екстреної медичної допомоги працює наразі. Також 
були проведені онлайн-навчання для працівників екстренки щодо специфіки 
надання допомоги ковідним пацієнтам і правильного використання засобів 
індивідуального захисту, тому що медичні працівники системи екстреної 
медичної допомоги є надзвичайно важливими для національної безпеки. У 
системі наразі працює близько 42 тис. людей. За даними регіонів, є 3,5 тис. 
автомобілів типу В і 896 автомобілів типу С.  В цілому майже 4,5 тисяч, але не 
всі мають кисневу апаратуру, що так необхідна для пацієнтів з COVID-19.  
Дзвінків на "103" більш як 30-33 тис. Щодня більш яке 15 тис. виїздів бригади 
на добу відбувається по всій Україні, з них тільки близько 33% потребують 
госпіталізації.  

 
Пацієнтам, які звернулися за екстреною медичною допомогою, 

проводиться опитування відповідно до алгоритму опитування особи з підозрою 
на COVID-19 диспетчером екстреною медичною допомогою. Якщо під час 
опитування відсутні покази до виїзду бригади, то пацієнту надаються відповідні 
рекомендації. Якщо наявні покази до виїзду бригади до пацієнтів із підозрою 
на COVID-19, бригада застосовуючи засоби індивідуального захисту, 
проводить обстеження, встановлює попередній діагноз та ступінь важкості 
захворювання і наявність показів до госпіталізації, надає медичну допомогу. 
Пацієнтам, які не мають показів до госпіталізації, надаються поради 
по самоізоляції та звернення до сімейного лікаря (а при відсутності сімейного 
лікаря — до регіональної/національної гарячої лінії COVID-19). Пацієнти, 
у яких наявні покази до госпіталізації, транспортуються бригадою екстреною 
медичною допомоги до  визначеного регіону заклад охорони здоров’я. Через 
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пандемію COVID-19 бригади екстреної медичної допомоги працюють в 
посиленому режимі. В кожному центрі екстреної медичної допомоги були 
виділені спеціалізовані бригади для надання допомоги пацієнтам з підозрою 
на COVID-19, рекомендовано, щоб до складу таких бригад входили особи 
молодше 50 років без наявних супутніх захворювань. За можливості для 
працівників, які надають допомогу пацієнтам з діагностованим або при підозрі 
на COVID-19 слід виділити окреме приміщення. Відвідування цього 
приміщення іншими працівниками повинно бути обмеженим.  Але це не 
врятувало ситуацію,  звернень дуже багато і звернення іноді так навантажували 
систему, що навіть додзвонитись на "103" було досить важко в деяких регіонах. 
Час бригади  для надання допомоги на одного пацієнта під час ковіду теж 
збільшився -  бригада вдягається в спеціальні засоби індивідуального захисту 
до пацієнта і обстеження та надання допомоги пацієнту також ведеться у 
засобах індивідуального захисту  і й час роботи зростає, тому що в засобах 
індивідуального захисту не дуже зручно і некомфортно проводити обстеження 
та надавати медичну допомогу. Якщо пацієнти важкі, їм потрібно підключити 
кисень, виміряти і моніторити показники життєдіяльності, що також забирає 
певний час. І найбільше часу забирає транспортування і госпіталізація: доїзд до 
ковідних лікарень є довшим, ніж до лікарень з інсультом чи після ДТП. 
Подекуди бригади  долають понад сто кілометрів в один бік, аби доставити 
хворого до лікарні, так як були періоди в регіонах, що у найближчих лікарнях 
вже не було вільних місць, і там годинами чекали з пацієнтом, щоб прийняв 
лікувальний заклад.  У боротьбі з   Covid-19 медперсонал у всьому світі платить 
дуже високу ціну. Тисячі медпрацівників заразилися вірусом, число померлих 
лікарів неухильно зростає. Це сама схильна до зараження група, незважаючи на 
захисні костюми і маски. І хвороба у медиків теж протікає в важкій формі. Не 
виключенням є працівники ЕМД, які перші надають екстрену медичну 
допомогу не знаючи чи є у пацієнта Covid-19. На початку пандемії 
забезпеченність працівників екстреної медичної допомоги відповідними 
засобами індивідуального захисту була на низькому рівні, а в де-яких регіонах і 
взагалі була відсутня. Фахівці, які беруть безпосередню участь у наданні 
екстреної медичної допомоги пацієнту з підозрою або підтвердженою COVID-
19 повинні користуватись рекомендованими засобами індивідуального захисту, 
комплектації ІІ або ІІІ рівнів, які включають: респіратор N-95 або респіратор 
вищого рівня захисту, який також  повинен обов’язково застосовуватись при 
виконанні АІМ; захист очей (окуляри або маска щиток для обличчя, який 
закриває все обличчя та його бокові поверхні); одноразові рукавички: при 
виконанні інвазивних маніпуляцій та аерозоль індукуючих маніпуляціях 
рекомендовано одягати дві пари рукавичок (рукавички повинні відповідати 
розміру руки працівника).  Після госпіталізації пацієнта, працівникам слід 
зняти всі ЗІЗ та утилізувати відповідно до встановленої процедури. З фізіолого-
гігієнічних засад праця медичного персоналу в Україні в умовах подолання 
пандемії COVID-19 відповідно до критеріїв «Гігієнічної класифікації праці за 
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого процесу, 
важкості та напруженості праці» за умовами роботи належить до небезпечної 
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(екстремальної) — 4-го класу. Інформація захворюванності на ковід медичних 
працівників у розрізі областей, на жаль є летальні випадки на 01.02.2021р. 

 
 Висновок: Необхідно розширити  в регіонах  лікувальні заклади для 

госпіталізації пацієнтів COVID-19, переглянути кількість спеціалізованих 
бригад, щоб витрачати менше часу на один виклик. Поширення пандемії 
коронавірусу COVID-19, глобальні масштаби якої драматично зростали 
щодня, призвело  до  ризику розвитку професійної хвороби на COVID-19 у 
медичного персоналу, навіть працюючого у спеціальних засобах 
індивідуального захисту. Лабораторно підтверджені випадки інфікування 
COVID-19 медичних працівників, що виконують професійні обов'язки в умовах 
підвищеного ризику зараження, підлягають розслідуванню як випадки гострого 
професійного захворювання відповідно до вимог «Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
квітня 2019 року № 337. Таким чином лабораторно підтверджений професійно 
зумовлений випадок у медичного працівника повинен обліковуватися як 
професійне захворювання «Коронавірусна хвороба COVID-19» з 
відшкодуванням передбаченим чинним законодавством. 
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заболевания, диагностика, лечение и меры профилактики / Coronavirus Disease 
(COVID-19): «Клиническая инфектология и паразитология», Международный 
научно-практический журнал, 2020, volume 9, № 1. p. 6—16. 
 
ДВУСТОРОННЯЯ ЛИМФАНГИОМА У ДВУХМЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА 

Ткаченко П. И., Доленко О. Б., Чоловский Н. А., Белоконь С.А.,  
Лохматова Н.М., Коротич Н.М., Попело Ю. В., Резвина Е.Ю. 

Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава, Украина. 
 
Резюме 
Введение: Лимфангиомы являются следствием нарушения процессов 

эмбриогенеза и развиваются непостредственно из лимфатических сосудов. Они 
составляют  5% - 8% от всех доброкачественных опухолей лица и шеи, 
располагаясь преимущественно в мягких тканях, проникают в глубокие 
клетчаточные пространства, что вызывает некоторые затруднения при 
установлении диагноза. Особенно это довольно сложно в тех ситуациях, когда 
она обьединяется с другими образованиями дисонтогенетичесого 
происхождения. 

Цель: Продемонстрировать случай относительно особенностей 
клинического течения нагноившееся двусторонней лимфангиомы у 
двумесячного ребенка. 

Материалы и методы: Мы наблюдали и лечили ребенка у которого в 
возрасте двух месяцев возникла двусторонняя очаговая пневмония и в связи с 
появлением у него дыхательной недостаточности он был заинтубирован и 
переведен в режим ИВЛ. После углубленного обследования, с использованием 
современных технологий, у него диагностировали наличие разлитой флегмоны 
глубинных клетчаточных пространств неустановленного генеза. 

Результаты: С момента установления клинического диагноза и 
проведения ряда дополнительных диагностических мероприятий началось его 
интенсивное комплексное лечение. Произведено несколько разрезов с 
наложением контрапертур и проведена медикаментозная терапия в результате 
чего ребенок был выписан по выздоровлению. Однако, спустя два месяца такая 
же ситуация возникла и с другой стороны и ребенок был пролечен второй раз 
по протоколу. 

Вывод: Представленный клинический случай указывает на то, что 
своевременная диагностика глубоко-расположенных о обьемных лимфангиом у 
детей крайне затруднительна, а ее проявления отчетливо визуализируются при 
ее супурации. Для исключения рецедивированния данные пациенты должны 
подлежать динамическому наблюдению. 

Ключевые слова: дети, лимфангиома, нагноение, лечение 
 
Введение: Лимфангиомы относятся к дизонтогенетическим 

образованиям, являются следствием неправильного развития эндотелия 
пролиферирующих сосудов и проявляются, в большинстве случаев, сразу  
после рождения ребенка или на первом году жизни. Располагаясь в челюстно-
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лицевой области, они обуславливают эстетические недостатки и приводят к 
нарушению функции. Их локализация в глубоких клетчаточных пространствах 
определяет значительные трудности в диагностике, выборе  методов лечения, 
что сказывается на качестве лечебных и реабилитационных мероприятий. [1,3]. 

За данными нашей клиники лимфангиомы составляют 1,2% от общего 
числа госпитализированных больных. У 57,2% она была диагностирована сразу 
после рождения или же в возрасте до года. В 21,4% ее первичные клинические 
проявления возникали в возрасте от 3 до 7 лет, остальные 21,4% выявлены в 
возрасте от 7 до 13 лет [4]. 

Невозможно умалчивать и тот факт, что частота диагностических ошибок 
на догоспитальном этапе составляет 75%, хотя дети продолжительное время 
находятся под наблюдением участковых педиатров и неоднократно 
осматривались детским хирургом [2,5].  

Особый интерес представляют глубокорасположенные лимфангиомы 
челюстно-лицевой локализации, которые нагнаиваются именно у детей 
грудного возраста, что и явилось целью нашего исследования. 

Приводим тематический клинический случай. Ребенок В., родился 
19.09.2018 года, а через два месяца (20.11.2018 г.) был госпитализирован в 
отделение анестезиологии и интенсивной терапии детской городской 
клинической больницы города Полтавы  с жалобами (со слов матери) на 
спонтанное повышение температуры тела до 40°,  появление удушья, которое 
прогресивно нарастало на протяжении последних 10 часов. Состояние ребенка 
резко ухудшалось и он срочно был госпитализирован с диагнозом: 
негоспитальная двусторонняя очаговая пневмония, дыхательная 
недостаточность - І степени. 

За состоянием дыхательной недостаточности переведен на 
пролонгированную интубацию. Во время проведения анестезиологических 
пособий, врач обратил внимание на то, что во время интубации возникли 
определенные трудности с ее проведением за счет выпячивания боковой стенки 
гортаноглотки с правой стороны. 

Больному было назначено комплексное лечение за протоколами оказания 
медицинской помощи данной категории больных. Существенных изменений  в  
периферической крови и моче при первичном обследовании не установлено.  

Через 2 часа от момента госпитализации у ребенка была выявлена 
асимметрия лица за счет появления припухлости в верхней трети боковой 
поверхности шеи справа с распространением на поднижнечелюстную и 
позадичелюстную области. 21.11.18 г.  осмотрен челюстно - лицевым хирургом, 
которым было установленно наличие инфильтрата распространяющегося на 
верхнюю треть боковой поверхности шеи и поднижнечелюстную область 
(Рис.1).  

 Во время осмотра полости рта выявлено наличие инфильтрата и 
перифокального отека в крылочелюстном пространстве, выпячивание боковой 
стенки глотки справа, которое почти на половину перекрывало гортаноглотку. 
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Рис.1 Вид лица и шеи ребенка В., 2 месяца. Определяется выраженная 
асимметрия за счет припухлости мягких тканей в верхней трети боковой 
поверхности шеи и поднижнечелюстной области справа. 

Пальпаторно определялось значительное напряжение мягких тканей в 
этих участках. Было заподозрено наличие разлитой флегмоны правой половины 
лица и шеи. Проведена магнитно-резонансная томография с контрастным 
усилением для установления природы происхождения и распространения 
данного патологического процесса.  

На серии срезов магнитно-резонансной томографии от 22.11.2018 г. в 
области основания черепа и клетчаточных пространствах шеи установлено 
наличие объемного гипоэхогенного образования размером 62х30х62 мм с 
плотной капсулой, накапливающего контрастное вещество и которое 
распространялось на несколько анатомических областей, а смещая 
гортаноглотку влево (Рис. 2). Прослеживалась тяжистость клетчатки 
средостения и двусторонняя полисегментарная пневмония. Изменения в 
средостении нами истолковано как результат реактивных проявлений двух 
воспалительных процессов - флегмоны и пневмонии. 

На основании полученных данных 23.11.18 г. установлен клинический 
диагноз: обширная нагноившаяся лимфангиома правой половины лица и шеи. 
Было принято решение о проведении вскрытия гнойника. 

  

 

 
Рис. 2  Изображение головы и шеи на срезах МРТ в двух проекциях. 
Определяется обьемное образование, которое распространяется на 
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несколько анатомических участков. 
Непосредственно перед выполнением оперативного вмешательства при 

диагностической пункции и получено до 60 мл густого вязкого гноя, что 
позволило уменьшить напряжение тканей в очаге воспаления. После этого 
проведены разрезы вдаль кивательной мышци и в поднижнечелюстной области 
справа за классическим вариантом, через которые сделан доступ в 
крылочелюстное, окологлоточное и ретрофарингиальное пространства. 
Получено значительное количество вязкого гноя с включением кусочков 
тканей, которые взяты для гистологического исследования. 

Учитывая значительную распространенность гнойного очага была 
наложена контрапертура на боковой стенке глотки для улучшения условий для 
эвакуации эксудата. Полость гнойника санирована и дренирована резиновыми 
выпускниками. В окологлоточное пространство введена перфорированная 
трубка для проведения раневого диализа (Рис. 3). После проведения 10 - ти 
дневного комплекса лечебных мероприятий состояние ребенка значительно 
улучшилось, раневые ходы очистились. 

 

 
 

Рис.3 Вид головы и шеи ребенка после проведения разрезов и введения 
дренажей. 

Учитывая сложную топографо-анатомическую локализацию гнойника, 
03.12.2018 г. повторно проведена магнитно-резонансная томография с 
контрастированием для установления результативности лечения. На послойных 
срезах выявлена положительная динамика в сравнении с предыдущим 
исследованием от 22.11.18 г. (Рис. 4a). 

a.  

 
 
 
 
 
b. 

Рис. 4  Изображение головы и шеи на срезах МРТ в двух проекциях. 
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Определяются остаточные признаки лимфангиомы в виде мелких 
изолированных гипоэхогенных участков расположенных 
ретрофарингиально. 

05.12.2018 г. ребенка переведено в отделение патологии новорожденных 
для дальнейшего лечения и проведения реабилитационных мероприятий. 

Результаты гистологического исследования кусочков тканей, 
извлеченных из гноя во время операции от 12.12.2019 г.: обрывки рыхло - 
волокнистой ткани с наличием гиперплазированной лимфоидной субстанции, 
что подтвердило клинический диагноз относительно лимфоэпителиального 
происхождения данного очага.  

Подтверждением тому является тот факт, что через два месяца мать снова 
обратилась за помощью в связи с ухудшением общего состояния ребенка и 
появления припухлости в подчелюстной участке, но уже с левой стороны. 
(Рис.5).  

Рис. 5 Вид лица и шеи ребенка при повторной госпитализации. 
Ребенку сразу было проведено магнитно-резонансную томографию, на 

срезах которой выявлена аналогичная картина, но очаг был значительно 
меньше в размерах (Рис.4b). 

Под общим обезболиванием вскрыт гнойник, проведено комплексное 
лечение. Через 8 суток ребенок выписан в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение участкового педиатра. 

Дискуссия: Сравнивая описанный клинический случай с содержанием 
довольно редких и единичных публикаций на сей счет следует согласится с 
тем, что все отмечают определенные затруднения при установлении 
окончательного диагноза. В связи с этим все исследователи рекомендуют 
избегать к привлечению для диагностического процесса, как рутинных, так и 
современных методов исследования. Ну, и естественно все едины в 
методологическом подходе к комплексному лечению. 

Выводы: Таким образом, представленное содержание истории болезни 
указывает на то, что диагностика глубоко расположенных и объемных 
лимфангиом у детей грудного возраста довольно затруднительна. Особенно это 
касается тех случаев, когда они нагнаиваются и сочетаются с острыми 
инфекционными заболеваниями. Использование компьютерной томографии в 
значительной мере позволяет унифицировать диагностический процесс, 

 

 



20 
 

определиться с выбором оптимального варианта оперативного доступа и 
объемом вмешательства. 

Рутинные методы диагностики и современные - компьютерная 
томография, позволяют в значительной степени унифицировать 
диагностический процесс, определиться с выбором оптимального варианта 
оперативного доступа, объемом хирургического вмешательства и 
медикаментозной терапии.  

Данная категория детей подлежит динамическому наблюдению для 
исключения возможности рецидивирования лимфангиомы при ее неполной  
некротизации и своевременности проведения превентивных мероприятий. 

 
Работа является фрагментом НДР «Украинская медицинская 

стоматологическая академия» «Интегративно-диференцированное обоснование 
вибора оптимальных методик оперативных вмешательств та обьема лечебных 
мероприятий при хирургической патологии челюстно-лицевой области», 
государственный регистрационный номер 0116U003821. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ СЕРЦЕВОЇ 
НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ОПЕРАЦІЮ АОРТО-

КОРОНАРНЕ ШУНТУВАННЯ  ЗІ ШТУЧНИМ КРОВООБІГОМ 
Черній В.І., Куриленко Я.В. 

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами, м.Київ, Україна 

 
Вступ. При хірургічної реваскуляризації міокарда у хворих з ІХС на 

периопераційний стан гемодинаміки впливають ІХС пацієнта, складність 
хірургічного втручання, запальна реакція на екстракорпоральний кровообіг та 
необхідність періопераційної антикоагуляції. Системна запальна відповідь 
(СЗВ), що виникає під час проведення штучного кровообігу (ШК), пов'язана з 
рядом специфічних факторів, що здійснюють системний вплив на організм. 
СЗВ викликає зміни серцевого викиду, доставки і споживання кисню.  

Мета. Покращити результати лікування кардіохірургічних хворих з 
серцевою недостатністю, що перенесли оперативне втручання – шунтування 
коронарних артерій з застосуванням екстракорпорального кровообігу шляхом 
удосконалення методів діагностики серцевої недостатності.  

Матеріали і методи. На базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС було прооперовано 
100 кардіохірургічних хворих на ішемічну хворобу серця, яким було виконано 
аортокоронарне шунтування з використанням штучного кровообігу. Від усіх 
хворих було отримано інформовану згоду на участь в дослідженні. Пацієнти 
були поділені на дві групи. Пацієнтам групи 1 (40 хворих)  в післяопераційному 
періоді корекцію гемодинамічних розладів виконували за стандартним чинним 
протоколом. В групі 2 (60 хворих) - був застосований диференційований підхід 
до корекції гемодинамічних розладів: підгрупа 1 (20 хворих), яким в 
післяопераційному періоді корекцію гемодинамічних розладів виконували за 
допомогою добутамина та досягли стабілізації;  підгрупа 2 (11 хворих, у яких 
була діагностована в передопераційному періоді гіпофосфатемія) -  для корекції 
гемодинамічних розладів, крім добутамина, використовували препарат  
Фруктозо-1,6-дифосфат  за схемою: 5г препарату вводили безпосередньо перед 
початком перфузії і 5г на 30 хвилині штучного кровообігу. Препарат, 
ендогенний високоенергетичний проміжний метаболіт гліколітичного шляху,  
безпосередньо підвищує утворення високоенергетичного фосфату (АТФ); 
підгрупа 3 (6 хворих)  в післяопераційному періоді, крім добутамина, для 
корекції гемодинамічних розладів застосували препарат Тиворель (1 мл 
розчину містить 42 мг аргініну гідрохлориду та 20 мг левокарнітину). Аргінін 
чинить антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, 
антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційнудію, проявляє себе як 
активний регулятор процесівенергозабезпечення. Левокарнітин необхідний для 
транспортування довголанцюгових жирних кислот у мітохондрії для їх 
подальшого бета-окислення й утворенняенергії в міокарді.  Підгрупа 4 (23 
хворих) в післяопераційному періоді не мали гемодинамічних розладів, 
корекцію не виконували. 
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Для моноторінга функції серцево-судинної системи використовували 
ЕКГ, ЕхоКГ, варіабельність серцевого ритму по Р.М. Баєвськимому, 
фазаграфію. 

Результати. В групі 2 для стабілізації гемодинаміки, кисневого статусу, 
мікроциркуляції використани менші дози симпатоміметиків та менша 
тривалість їх застосування, менша частота гемодинамічно значимої фібриляції 
передсердь, доза введеного аміодарону, менша тривалість штучної вентиляції 
легень (Р< 0,05)ніж в групі 1. 

Висновки. 1. Результати досліджень свідчать про можливість 
використання методу фазаграфії, зокрема аналізу симетрії зубця Т, в якості 
маркера ішемічних змін в міокарді у кардіохирургічних хворих, які перенесли 
аортокоронарне шунтування з використанням штучного кровообігу. 
2. Отримані дані свідчать, що розроблений алгоритм переопераційного ведення 
кардіохирургічних хворих з серцевою недостатністю дає можливість значно 
прискорити реабілітацію кардіохирургічних хворих, підвищити комфорт 
пацієнта і  скоротити термін перебування  в лікарні. 
3. Досліджено можливість використання фазаграфії як моніторингу стану 
міокарда у пацієнтів, яким проведена операція аортокоронарного шунтування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
ЛУБЕНСЬКИМ РАЙОННИМ ЦЕНТРОМ ПМСД 

Шевченко А. С., Краснова О.І., Ляхова Н.О. 
КНП «Лубенський районний центр ПМСД» 

  
Вступ Кожна людина має природне невід’ємне право на охорону 

здоров’я. Суспільство й держава відповідальні за рівень здоров’я населення 
України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я, поліпшення умов 
праці медичних працівників, навчання, вдосконалення медичної допомоги, 
попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності [1]. В 
Україні медична реформа почалась з 2018 року, коли було прийнято після 
Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських 
засобів». Метою реформи охорони здоров’я є поліпшення здоров’я населення, 
забезпечення рівноправної та справедливої доступності медичних послуг 
високої якості для всіх членів суспільства. 
 Пріоритетним напрямком реформування охорони здоров’я є розвиток 
первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини. 
Однією з найбільш гострих проблем галузі охорони здоров'я в Україні є 
забезпечення медичною допомогою сільського населення. Характер розселення 
сільського населення, специфіка сільськогосподарського виробництва, стан 
шляхів сполучення та зв’язку, забезпеченість транспортом та інші чинники 
зумовлюють ряд особливостей організації медичної допомоги сільському 
населенню.  
 Мета. Провести аналіз процесу організації надання медичної допомоги на 
районному рівні на прикладі «Лубенський районний  центр первинної медико-
санітарної допомоги» Полтавської області. 
 Матеріали та методи: статистичний метод і метод системного підходу. 
Матеріалом дослідження послужили статистичні дані Управління державної 
статистики України та Полтавської області. 
 Результати: Медична допомога жителям Лубенського району надається 
медичними працівниками Комунального некомерційного підприємства 
«Лубенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Лубенської районної ради Полтавської області. Він включає в себе структурні 
підрозділи – 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 17 
фельдшерсько-акушерських пунктів, що входять в структуру до амбулаторій .  
Відповідно до штатного розпису в КНП «Лубенський районний центр ПМСД» 
затверджено штатний розпис в кількості 93,5 штатних одиниць, з них 16,5 
штатних посад лікарів, з них лікарів ЗПСМ 11,0 посад, з яких зайнято 8,5 
штатних посад, де працює 8 лікарів загальної практики -сімейної медицини, 
35,0 середніх медичних працівників на 36,0 посадах, де працює 35 фізичних 
осіб, 10,5 молодших медичних працівників на 10,5 посадах та 28,0 немедичних 
працівників на 30,5 посадах [ 2]. 
 Гостро стоїть питання щодо кадрового забезпечення лікарями ЗПСМ. В 
амбулаторіях с. Духове, с. Калайдинці, посади лікарів ЗПСМ зайняті за рахунок 
сумісників, а посади основних працівників - є вакантними. Постійно подаються 
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заявки до вищих навчальних закладів, з метою залучення випускників 
медичних закладів до роботи в сільській місцевості. Для забезпечення 
відповідних соціально-побутових умов життя в сільській місцевості 
заплановано заходи по наданню житла для лікарів. На протязі року проводяться 
заходи, щодо підвищення кваліфікаційного рівня працівників, атестації лікарів 
та середнього медичного персоналу.  
 Організація медичної допомоги в сільській місцевості має ряд 
особливостей, в першу чергу - це мала кількість прикріпленого населення, яке 
проживає на значній території та низька щільність, ці всі фактори не 
дозволяють у повній мірі реалізувати населенню своє право вибору медичного 
закладу та сімейного лікаря. В свою чергу деклараціями центру ПМСД 
охоплено близько 81 % населення (це пояснюється розбіжністю між 
проживаючими та зареєстрованими жителями в сільській місцевості) [ 2, 3].  
 Щодо діяльності амбулаторій, можна відзначити, що у 2020 
спостерігається 20,7 тис. лікарських відвідувань лікарів в амбулаторіях закладу 
і 4,5 тис. відвідувань лікарями пацієнтів удома. Кількість відвідувань 
середнього медперсоналу на самостійному прийомі всього 16,6 тис., у тому 
числі в фельдшерсько-акушерських пунктах 16,6 тис., крім того, кількість 
відвідувань середнього медичного персоналу на ФАПі до пацієнтів вдома 
становить 10,4 тис [4]. Показник кількості відвідувань на амбулаторно – 
поліклінічного прийому на 1-го жителя складає –2,1, що на рівні аналогічного 
періоду минулого року. Кількість відвідувань лікарями вдома складає 0,4 тис.  
 Щодо надання медичними працівниками закладу невідкладної медичної 
допомоги, то на сьогоднішній день у сільській місцевості в усіх амбулаторіях 
працює один лікар («монопрактика»). Для забезпечення надання ПМД в 
позаробочі години пацієнтам, прикріпленим до такої амбулаторії, запроваджено 
«розірваний» графік роботи з поділом робочого часу лікаря та молодших 
спеціалістів амбулаторії на частини. 
 При «розірваному» графіку роботи лікаря графік роботи молодших 
спеціалістів складається з урахуванням необхідності забезпечення 
безперервності роботи амбулаторії та, відповідно, реєстрації викликів впродовж 
робочого дня. До надання ПМД в позаробочі години в населених пунктах, де 
розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, залучаються молодші 
спеціалісти таких пунктів здоров’я. Виклик щодо потреби у ПМД, що надійшов 
до амбулаторії, може бути переданий молодшому спеціалісту медичного 
пункту, який надає медичну допомогу за цим викликом до прибуття лікаря або, 
за наявності відповідних показань, викликає бригаду ЕМД. Наявність 
автомобіля в амбулаторії, а також обладнання, передбаченого табелем 
оснащення, дає змогу надавати ПМД в позаробочі години сільському 
населенню. Не останнє місце в співпраці з пацієнтом займає телефонне 
консультування. Телефонне консультування здійснює кожен лікар у межах 
робочого часу для прикріплених до нього пацієнтів. До телефонного 
консультування можуть залучатися молодші спеціалісти з медичною освітою. 
 Під час надання консультації по телефону лікар або молодший спеціаліст 
приймає рішення щодо визначення категорії звернення: пацієнту достатньо 
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консультації/поради по телефону; пацієнту може бути рекомендовано прийти 
на прийом в амбулаторію (в день звернення або наступного дня); потрібен візит 
лікаря, молодшого спеціаліста або соціального працівника до пацієнта 
наступного дня; необхідний огляд пацієнта лікарем вдома в найближчий час; 
стан пацієнта можна розглядати як такий, що потребує екстреної медичної 
допомоги. 
 З метою оптимізації районної мережі, структури та потужності 
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, в районі широко 
впроваджується стаціонарозамінюючі форми надання допомоги населенню – 
денні стаціонари при амбулаторно-поліклінічних закладах, та стаціонари на 
дому. Цією формою лікування протягом 2020 року на ліжках денних 
стаціонарів КНП «Лубенський районний центр ПМСД» проліковано 864 осіб. 
Стаціонарним лікуванням на дому охоплено 362 хворих. 
 Медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів 
Лубенського району систематично проводиться організаційно-просвітницька 
робота серед населення з метою пропаганди неухильного дотримання 
календаря профілактичних щеплень дитячого населення.   
 Також здійснюються заходи з реалізації інших загальнодержавних 
програм. Медичними працівниками проводиться профілактична робота у 
вигляді лекцій та бесід з приводу побутового травматизму, глистно-інвазійних 
захворювань, паразитарних та інфекційних захворювань, акушерсько-
гінекологічних патологій, а також пропаганда здорового способу життя.  
 Дискусія. Основними проблемними питаннями залишаються: невтішна 
демографічна ситуація в районі, це старіння населення, низька народжуваність, 
висока смертність, мінусовий приріст населення, відсутність робочих місць для 
працездатного населення в сільській місцевості; загострення соціально-
економічних проблем, зростання розпусти, низька прихильність населення до 
профілактичної медицини, перевага до самолікування та, як наслідок, «пізні 
звернення» до лікувально-профілактичних закладів; відсутність економічних 
важелів заохочення громадян до збереження власного здоров’я; відсутність у 
більшості населення можливості раціонально, збалансовано харчуватися, 
вживати питну воду з централізованого водогону, адже в сільській місцевості 
переважає забір води з колодязів; наявність у населення стереотипів і традицій, 
не направлених на ведення здорового способу життя: алкоголізм, паління, 
шкідливі звички, а звідси ріст захворюваності серцево-судинної системи, 
гастроентерологічної патології; спосіб життя. 
 Висновки. Отже, проведення початкових етапів реформи охорони 
здоров'я, який пройшли у закладі «Лубенський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Лубенської районної ради Полтавської області 
вже дав певні позитивні результати запроваджених реформ. Медичні заклади 
первинної допомоги, які підписали договір із НСЗУ, перейшли на нову систему 
фінансування: держава не утримує заклад, а оплачує медичні послуги, надані 
цим закладом конкретному пацієнту. Лікарі медичного закладу первинної 
допомоги укладають декларації з пацієнтами, а НСЗУ оплачує послуги згідно з 
тарифом. Так реалізується принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Пацієнт 
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отримує гарантований та оплачуваний державою пакет медичних послуг та 
лікарських засобів, визначений наказом МОЗ від 19.03.18 р. № 504 «Про 
затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги». 
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

BIRTH CONTROL APPS AS A MEDICAL DEVICE: DIFFICALTIES IN 
QUALIFICATION AND CLASSIFICATION  

Harkusha Andrii1, 2, Harkusha Yevheniia2, 3 
1Poltava Law Institute, Poltava, Ukraine 

2Laboratory for the Study of National Security Problems in the Field  
of Public Health, Poltava, Ukraine 

3ClarioTech Limited, Poltava, Ukraine 
 

The number of people using digital tools (including software applications), has 
significantly increased in the past few years. However, one huge question remains: 
when such devices have to be qualified as a typical (regular) software application and 
when they have to be qualified as a medical device? Furthermore, if it qualified as a 
medical device, what is the class of such a device? We will research this issue on the 
example of the apps for birth control. 

From the database of certified health apps, we can see just one software 
application that the FDA cleared in the US and CE-marked in Europe as a medical 
device - Natural Cycles - Birth Control App. The main functions of this app are 1) 
Knowledge of when a woman is fertile and when is not; 2) Reliable ovulation 
detection and predictions; 3) Personal insights around your cycle, enabled by our 
proprietary algorithm; 4) Useful notifications including PMS alerts and when your 
period is due. Natural Cycles was classified as a medical device, that fall under Class 
II a.  

Let's see what recommendations regarding classification was provided in the 
Manual on borderline and classification in the community regulatory framework for 
medical devices Version 1.22 (05-2019). This Manual provided three examples of the 
classification of birth control apps. 
1 Category: Product intended to facilitate conception based on basal 

body temperature 
Outcome: The product is intended by the manufacturer to 
facilitate conception and should be qualified as a medical 
device. According to clauses 1.2 and 1.4 of chapter I, Annex IX 
MDD, this device is considered to be an invasive active medical 
device and should be classified as class I according to rule 12 

Class I 

2 Category: Product intended to facilitate conception and enable 
contraception based on basal body temperature 
Outcome: The product is intended by the manufacturer to (i) 
facilitate conception or (ii) prevent pregnancy, and should 
therefore be qualified as a medical device. According to clause 4.2 
of chapter III, Annex IX MDD, all devices used for contraception 
or the prevention of the transmission of sexually transmitted 
diseases are in Class IIb (rule 14). The explanations of rule 14 in 
the MEDDEV 2.4/1 Rev. 9 emphasize that “the intended uses 
relate to special cases of human vulnerability that cannot be 

Class IIb 
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covered by the normal criteria of time, invasiveness and   organic 
function." Unwanted pregnancy is a case of human vulnerability. 
According to clauses 1.2 and 1.4 of chapter I, clause 2.5 of chapter 
II and clause 4.2 of chapter III, Annex IX MDD, and in 
consideration of the above-mentioned rationale, this device is 
considered to be an invasive active medical device and should be 
classified as class IIb according to rule 14 

3 Category: Standalone software application for conception and 
contraception purposes using data entered by the patient 
Outcome: The product is intended by the manufacturer to (i) 
prevent pregnancy or (ii) facilitate conception, and should be 
qualified as a medical device. According to clause 1.4 of chapter I, 
clause 2.5 of chapter II and clause 4.2 of chapter III, Annex IX 
MDD, this standalone software is considered to be an active 
medical device and should be classified as class IIb according to 
rule 14 

ClassIIb 

 
As we can see, the first, second, and third apps are working in the same way, 

but the first one is classified as Class I and second third as Class IIb. The difference is 
in intended purpose: just facilitate conception or facilitate conception and prevent 
pregnancy. If the manufacturer declares the purpose of preventing pregnancy – this is 
Class IIb. Returning to Natural Cycles, this app was classified as Class IIa, and its 
intended purpose - Birth Control (here is not clear just to facilitate conception or 
prevent pregnancy as well). Thus, under these 4 examples, we can see that 4 apps 
with the same functions and that can be used for the same purpose could be classified 
as Class I, Class IIa, or Class IIb depending on the manufacturer's purpose. The only 
one common feature – all of them are qualified as a medical device. Considering 
those mentioned above, the more strange the market situation looks, thus just in 
Google Play, there are more than 250 woman's apps with similar functions and 
similar risks for a woman but without any qualification or classification all.  

Thus, we can conclude that qualification of the software as a medical device is 
challenging, but the next step with classification is difficult and not clear as well. 
Despite the existing Manual with examples and explanations, there is a lot of 
standalone software with a medical purpose available at the market without necessary 
control, management, and confirmation of quality and safety for customers. This 
issue should be considered and resolved to restrict customers from potential harm 
such software could posses to their life and health. 

Тези підготовлені на виконання фундаментальної теми «Національна 
безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз», що 
досліджується в НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. 
Сташиса НАПрН України (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 
0120U105608) 
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НАДАННЯ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ 
ВІЙНИ   В КП «ЛУБЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ  ДЛЯ 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
Бондаренко О. М., Падалка Л.П. 

КП «Лубенський обласний госпіталь  для ветеранів війни  
 Полтавської обласної ради» 

 Комунальне підприємство «Лубенський обласний госпіталь для ветеранів 
війни Полтавської обласної ради» є спільною комунальною власністю 
територіальних громад області. Він є міжрайонним закладом для стаціонарного 
лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів бойових дій, учасників 
Великої Вітчизняної війни, учасників АТО, осіб прирівняних по пільгах та 
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з 6 районів області: Гребінківського, 
Пирятинського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Лубенського. 
 В складі госпіталю знаходяться чотири відділення: 
Всього ліжок по госпіталю 120 
Із них: 
Терапевтичне відділення 

 
40 

Хірургічне відділення 30 
Неврологічне відділення 30 
Неврологічне відділення для осіб, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС 

20 

 Середнім та молодшим медичним персоналом госпіталь укомплектований 
на 102 %. В складі госпіталю є рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний 
кабінет, кабінет функціональної діагностики, кабінет ЛФК, клінічна 
лабораторія, адміністративно-господарче приміщення. 
 Статистичні показники за 2020 рік змінилися в сторону зменшення в 
порівнянні з 2019 роком в зв’язку з пандемією коронавірусу. Згідно наказу по 
КП «ЛОГВВ ПОР» №16-з від 27.03.2020р. «Про організацію роботи госпіталю 
на період карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусної хвороби 
COVID-19» з 1 квітня по 15 червня 2020 року був введений в дію вимушений 
простій і припинена планова госпіталізація.  
 З 15 червня госпіталь почав працювати, але завантаженість складала лише 
60% від ліжкового фонду (згідно розпорядження Держпродспоживслужби в 
Полтавській області), відповідно кількість госпіталізованих пацієнтів була 
значно меншою, ніж в попередні роки.  
 З 19 листопада 2020 року (наказ № 38-з від 18.11.2020р. «Про організацію 
роботи госпіталю на період карантину, пов’язаного з поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19»)  і до кінця поточного року знову 
тимчасово припинили планову госпіталізацію з метою уникнення 
розповсюдження коронавірусної хвороби. 
 Зважаючи на карантинні заходи планові показники виконані: 

 2019р. 2020р. 
План ліжко-днів 40800 40800 
Виконано 36265 12585 
Відсоток по виконанню 88,9% 30,8% 
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Дні роботи ліжка  
 302,2 104,8 
Обіг  ліжка 
По   госпіталю 22,1 9,0 
Середнє    перебування    хворого   на   ліжку 
по  госпіталю 13,6 11,5 
Всі хворі госпіталю проходять лабораторні та інструментальні обстеження в 
перші 2 дні перебування в стаціонарі. 
Аналіз лабораторних  обстежень 

Кількість лабораторних аналізів на 1-го 
хворого 

35,8 35,4 

Кількість біохімічних аналізів на 1-го хворого 11,5 13,6 
Кількість клінічних аналізів на 1-го хворого 23,3 20,9 
Рентгенобстежень 1,3 1,0 
Серологічних обстежень по госпіталю 2514 – 94,8% 1032 – 94,8% 
 
Середня тривалість лікування в стаціонарі по структурі  захворювання 

Хронічні  ревматичні  хвороби  серця - - 
Виразка   шлунку та 12-палої кишки 15,3 13,3 
Пневмонія  гостра 15,3 13,6 
Хронічний  бронхіт 17,3 17,3 
Стенокардія 16,3 14,2 
Гіпертонічна хвороба 15,4 14,0 
Хронічні  ішемічні  хвороби  серця 16,5 14,9 
Гастрит  та  дуоденіт 15,7 15,7 
Судинні   ураження   мозку 12,0 9,6 
Новоутворення 8,0 8,8 

Структура хворих виписаних із стаціонару по ноозологічним одиницям 
Хвороби  системи  кровообігу 1581 – 59,6% 712 – 65,5% 
Хвороби  ендокринної  системи 64 – 2,4% 24 – 2,2% 
Запальні  хвороби  нервової  системи  19 – 0,7% 10 – 0,9% 
Хвороби  органів  дихання 109 – 4,1% 23 – 2,1% 
Хвороби  органів травлення 218 – 8,2% 82 – 7,5% 
Хвороби   кістково-м’язової системи 243 – 9,1% 85 – 7,8% 
Хвороби  сечостатевої  системи 52 – 1,9% 20 – 1,8% 
Новоутворення 8 – 0,3% 5 – 0,4% 
Хвороби   шкіри  та  підшкірної  клітковини 16 – 0,6% 3 – 0,2% 
Інші 342 – 12,9% 123 - 11,3% 
Померло  хворих 1 1 
ЛЕТАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНА: 0,03 0,1 
Летальність по нозологічним одиницям: 
Хвороби системи кровообігу - 0,2 
Хвороби органів травлення - - 
Хвороби  сечостатевої   системи  - - 
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Хвороби  органів  дихання - - 
Хвороби ендокринної системи 0,2 - 

Знаходилось на лікуванні хворих 
ІВВ 450 – 16,9% 355 – 32,6% 
В т. ч. уч. АТО 73 – 2,7% 61 – 5,6% 
уч БД 685 – 25,8% 167 – 15,3% 
В т. ч. уч. АТО 218 – 8,2% 53 – 4,8% 
уч. ВВ 81 – 3,0% 21 – 1,9% 
уч. ЧАЕС 717 – 27,0% 284 – 26,1% 
Осіб прирівняних до пільг 241 – 9,1% 88 – 8,0% 
ДВ 281 – 10,6% 94 - 8,6% 
Інші 197 – 7,4% 78 – 7,1% 
Із них співробітників 37 – 1,4% 19 – 1,7% 
 Консультації  хворим госпіталю надають фахівці ЛЛІЛ та обласних 
установ на договірній основі: уролог, окуліст, ЛОР-лікар, онколог, дерматолог. 
Консультації фтизіатра здійснюються при необхідності за попередньою 
домовленістю. 
 В лікуванні хворих широко використовуються додаткові методи 
лікування: фізіотерапевтичні, мануальні, ерготерапія, заняття з психологом, 
ЛФК. 
 

СТАН РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ 
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПО ПІДСУМКАХ ЗА 2018-2020 РОКИ КП 

«ПОЛТАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПМР» 
Волошин О. С. 

«Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської міської ради», 
Полтава, Україна 

 
КП «Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської 

міської ради» засновано в 1966 році. Заклад має в своєму складі 5 стаціонарних 
відділень (хірургічне, терапевтичне, неврологічне, акушерське, гінекологічне) 
загальною потужністю в 178 ліжок, відділення анестезіології з ліжками 
інтенсивної терапії на 3 ліжка та консультативне поліклінічне відділення, 
розраховане на 600-800 відвідувань за зміну.  

Основними напрямками розвитку закладу було визначено: 
• подальше розширення малоінвазивних хірургічних втручань у 

хірургічному та гінекологічному відділеннях ; 
• розвиток сучасних перинатальних технологій; 
• подальший розвиток медичної інформаційної системи; 
• зміцнення діагностичної бази. 
Станом на 01.02.2021 року у закладі працюють 81 лікар, 115 середніх 

медичних працівника та 61 молодший медичний працівник. 
Заклад є клінічною базою 4 кафедр «Української медичної 

стоматологічної академії» (загальної хірургії з доглядом за хворими, 
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акушерства і гінекології №1, сімейної медицини і терапії, педіатрії №2). На базі 
закладу навчаються лікарі інтерни за 3 спеціальностями (внутрішні хвороби, 
хірургія, акушерство і гінекологія) та проводиться навчання студентів 
Полтавського базового медичного коледжу.  

Силами хірургічного відділення закладу (на 42 ліжка) забезпечується 
ургентна хірургічна допомога мешканцям Полтавського району цілодобово та 
населенню м. Полтава (кожен понеділок та 2 і 4 четверги кожного місяця, що 
складає 144-160 годин на місяць). 

Акушерське відділення (на 30 ліжок: 12 - патології вагітності та 18 
післяпологових) забезпечує надання кваліфікованої медичної допомоги 
вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим для населення 
Полтавського, Чутівського та Решетилівського районів області, нерідко 
обирають для проведення пологів жінки з м. Полтава та інших територій 
області. Гінекологічне відділення (на 30 ліжок) цілодобово надає кваліфіковану 
ургентну та планову медичну допомогу за фахом жіночому населенню 
Полтавського району і м. Полтава.  

Враховуючи вищевказане, слід відзначити, що значна частина в 
забезпеченні надання належної медичної допомоги хворим в умовах закладу 
припадає на анестезіологічну службу. З 01.01.2007 року у лікарні функціонує 
відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 3 ліжка. 
Відкривалось відділення на пристосованих площах хірургічного відділення 
лікарні. Анестезіологічна служба закладу в своїй роботі керується Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження 
порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у 
закладах охорони здоров’я України»  та наказом МОЗ України від 07.08. 2015 
року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», наказами Міністерства 
охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації та іншими нормативними документами по профілю. 

В штатний розпис відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії 
введено 9 посад лікарів-анестезіологів та 12 медсестер - анестезисток. На даний 
час у відділенні працюють 6 лікарів-анестезіологів та 11 медсестер – 
анестезисток, всі підлягаючі працівники атестовані. За 2020 рік фахівцями 
відділення всього проведено знеболень – 859 (2019р. - 1240, 2018р. - 1209), в 
тому числі: 

• ендотрахеальний з ШВЛ - 353 (2019р. - 512, 2018 - 524); 
• полікомпонентний із збереженням самостійного дихання - 334 

(2019 - 538, 2018р. - 526);  
• знеболення при кесарському розтині - 108 (12 міс. 2019 - 129, 2018р. 

- 129); 
• регіонарна анестезія (спінальна) - 30 (2019р.-172, 2018 - 159). 
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 За 12 міс. 2020 року у відділенні проліковані 190 хворих (2019 - 227, 2018 
- 230). Характеристика хворих, пролікованих по відділення анестезіології з 
ліжками інтенсивної терапії (палати інтенсивної терапії) за профілями: 

• хірургічний - 54,7% (2019р. - 54,2%, 2018р. -54,8%); 
• терапевтичний - 33,2% (2019р. - 27,7%, 2018р. - 21,7%); 
• неврологічний 8,4% (2019р. - 15,9%, 2018р. - 17,4%); 
• акушерсько-гінекологічний 3,7% (2019р. - 2,2%, 2018р. - 6,1%). 

 За 12 міс. 2020 року в умовах відділення анестезіології з ліжками 
інтенсивної терапії померло 56 хворих, або 29,5% від загалу (2019р. - 51 та 
22,5% відповідно, 2018р.- 38  та 16.5% відповідно). 

За 2018-2020 роки значно покращилась матеріально-технічна база 
відділення. Закінчені будівельні та оздоблювальні роботи по проведенню 
«Капітального ремонту приміщень корпусу №2 КНП «Полтавська ЦРКЛ» 
(реанімація, поліклінічні кабінети, підвал)» у зв’язку із чим у найближчий час у 
закладі планується відкриття відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії на 6 ліжок. Протягом 2019 року для потреб відділення анестезіології з 
ліжками інтенсивної терапії за кошти місцевого бюджету Полтавського району 
закуплено обладнання на суму 1310545,00 грн., в тому числі: апарат штучної 
вентиляції легенів – 1 шт; відсмоктувач медичний – 2 шт.; електрокардіограф – 
1 шт.; монітор пацієнта – 3 шт.; насос шприцевий інфузійний – 1 шт.; столик 
анестезіолога - 3 шт. 

У 2020 році було придбано обладнання на суму 1662548,36 грн.: 
• в т.ч. за кошти місцевого бюджету на суму - 1464551,36 грн.: апарат 

штучної вентиляції легенів – 2 шт; дефібрилятор-монітор – 1 шт.; 
• за кошти субвенції державного бюджету – 197997,00 грн.: ліжко 

функціональне - 6 шт.; матрац протипролежневий – 3 шт.; каталка /візок 
функціональна з гідравлічним регулюванням висоти – 1 шт.  

Отже, за 2018-2019 роки відмічалось стале зростання, як кількості 
оперативних втручань по закладу, так і кількості знеболювань. Але у 2020 році 
у зв’язку із карантинними мірами пов’язаними з погіршенням епідеміологічної 
ситуації, зокрема підвищенням захворюваності на COVID -19 реєструється 
зниження, як кількості оперативних втручань по закладу, так і кількості 
знеболювань. 

З тієї ж причини зменшилась кількість хворих пролікованих у відділенні 
АІТ у 2020 році. Кількість хворих, пролікованих по відділенню АІТ 
хірургічного профілю залишається на сталому рівні, збільшилась кількість 
хворих терапевтичного профілю за рахунок хворих з тяжкою дихальною 
недостатністю, цереброваскулярною патологією та хворих з важкими формами 
цукрового діабету. В той же час, у зв’язку із змінами протоколів лікування та 
маршрутів пацієнтів із гострим мозковим інсультом різко знизився показник 
госпіталізації хворих з гострим мозковим інсультом до закладу і, як наслідок, 
майже вдвічі знизилась кількість пролікованих хворих неврологічного профілю 
в умовах відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. 

Підвищення летальності у відділенні пояснюється великою кількістю 
хворих в термінальних станах (тяжкі порушення системи кровообігу, 
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термінальна стадія перитоніту, післяопераційні хворі з важкою супутньою 
патологією), госпіталізованих хворих з тяжкою цереброваскулярною 
патологією. 

Основними проблемними питаннями залишаються: наявне відділення 
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії не відповідає санітарним нормам та 
потужності лікарняного закладу. На даний час площа відділення АІТ становить 
33,37м2. З них: палата інтенсивної терапії на 3 ліжка - 21,9м2, ординаторська 
6,7 та маніпуляцій на 4,77м2; штат відділення анестезіології з ліжками 
інтенсивної терапії зараховані медичні сестри-анестезисти, що не мають 
кваліфікаційної категорії і потребують навчання на курсах з подальшою 
атестацією.  

Для вирішення цих проблемних питань необхідно відкриття відділення 
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 6 ліжок (планується у 1 кварталі 
2021року), що дасть змогу покращити показники роботи анестезіологічної 
служби та в цілому підвищить рівень якості надання медичної допомоги, 
особливо в умовах ускладнення епідеміологічної ситуації пов’язаної з 
підвищенням захворюваності COVD- 19. 

 
СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ПРАКТИКАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СІМЕЙНИМИ ЛІКАРЯМИ ПО КП «ЦПМСД №1 ПМР» ЗА 2019-2020 

Всяченкова В.В. 
Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна 

 
 Розвиток первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах 
сімейної медицини є одним із пріоритетних і стратегічних напрямків 
реформування системи охорони здоров’я України. Сімейна медицина, як 
свідчить досвід розвинених країн, може вирішувати на первинному рівні 
охорони здоров’я більше 80 відсотків проблем із здоров’ям людини. Економії 
значних коштів сприятимуть реальна профілактика захворювань та 
пропагування здорового способу життя, на проведення яких не потрібно 
великих затрат. 
 Щодо обов’язків сімейного лікаря, то практично в усіх країнах світу 
на нього покладено такі обов’язки: прийом пацієнтів в амбулаторії або вдома; 
«ведення» своїх хворих у стаціонарі разом із фахівцем вузького профілю; 
встановлення попереднього діагнозу; аналіз рівня захворюваності на своїй 
дільниці, врахування при цьому соціального, фізичного, психічного, спадкового 
та інших факторів, які зумовлюють статус родин, які він обслуговує; прийняття 
первинного рішення щодо розв’язання медико-соціальних проблем, що 
виникли; вирішення питань, пов’язаних із профілактикою захворювань та 
реабілітацією хворих; спостереження за пацієнтами з хронічними 
захворюваннями; організація співпраці із колегами – медичним персоналом 
стаціонарних медичних закладів; направлення, за необхідності, хворого 
на консультацію до спеціаліста вузького профілю; співпраця з місцевими 
органами законодавчої та виконавчої влади, направлена на поліпшення 
здоров’я громадян тощо.. 
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 Смертність населення – один з базових показників демографії, який є 
важливою характеристикою  загального стану здоров’я та рівня життя  
населення країни, регіону, міста тощо. Із середини ХХ століття практично 
незмінно використовується як один з важливих факторів при класифікації країн 
за рівнем життя населення.  
 Дані щодо причин смерті є надзвичайно важливими для аналізу та 
розробки державної політики у сфері охорони здоров’я. Окрім, власне, причин 
смерті, фіксують також вік, стать місце проживання померлої особи. Відтак, все 
це разом дає можливість зрозуміти статево-вікові характеристики тої чи іншої 
причини смерті, регіональні, географічні особливості. 
 Метою даного дослідження було вивчення основних  причин смертності 
населення району обслуговування КП «ЦПМСД №1 ПМР» за 2019-2020 роки. 
 Матеріали та методи дослідження: Дослідження проводилось 
статистичним методом, були використані матеріали інформаційно-аналітичного 
кабінету КП «ЦПМСД №1 ПМР». 
 Результати дослідження: Порівнюючи показники за 2019 та 2020 роки 
відмічається підвищення смертності в 2020р. – 680 випадків, проти 621 випадку 
в 2019р. Перше місце серед причин смерті займають серцево-судинні 
захворювання  (75,2% в 2019р. та 74,1% в 2020р.), на другому місці – злоякісні 
новоутворення (21% в 2019р. та 19% в 2020р.).  
 Поширення серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань та 
смертність від них характерна для більшості держав світу. Часто ці 
захворювання спричинені нездоровим способом життя, палінням,  поганою 
екологією. Для зниження смертності та збільшення тривалості життя населення 
необхідні позитивні зміни способу життя: скорочення споживання алкоголю і 
тютюну, зміна структури харчування на більш здорову їжу, створення 
середовища, сприятливого для здоров’я людей, всебічне попередження, а також 
своєчасна діагностика та якісне лікування захворювань.  

 
ВПЛИВ ПЕРЕНЕСЕНОГО НЕГАТИВНОГО ДИТЯЧОГО ДОСВІДУ НА 
ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ УЧАСНИКІВ АТО  

Гавловський О. Д., Голованова І. А., Ляхова Н. О., Бєлікова І. В.  
Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна 

 
Психотравма - це результат переживання сильного стресу або вчиненого 

по відношенню до людини насильства. Вона може порушити організацію 
психіки і привести до прикордонних або клінічних станыв, неврозів, 
психосоматичних захворювань. Останні буває складно розпізнати без участі 
психіатра, тому що вони виявляються на фізіологічному рівні. Найчастіше 
жертвами фізичного або психологічного насильства стають діти, тому що вони 
залежать від дорослих і не здатні захистити себе, тому саме в дитячому віці 
відбуваються найскладніші психотравми. Дослідження показують, що діти, які 
зазнали насильства, в майбутньому страждають від тривоги, депресії, низької 
самооцінки, симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та 
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суїцидальних нахилів, причому наслідки емоційного насильства по впливу рівні 
наслідкам фізичного і сексуального чи навіть перевищують його. 

В межах комплексного соціально-гігієнічного дослідження, присвяченого 
реабілітації учасників АТО, проводилось вивчення факторів ризику, які могли б 
впливати на виникнення психологічних проявів. 

Дитячі труднощі, що характеризуються жорстокістю, нехтуванням та 
побутові страждання, є проблемою, яка має значний вплив на людей, сім’ї та 
суспільство.  

Негативний дитячий досвід (ACE) – не єдиний фактор, що визначає 
розвиток хвороб, але він достатньо збільшує шанси їх розвинення. Будь-яке 
захворювання викликане багатьма причинами. Це може бути генетика, вплив 
токсинів та інфекції, які також відіграють певну роль. Дослідження негативного 
дитячого досвіду дуже споріднені з дослідженнями посттравматичного 
стресового розладу або ПТСР. 

ПТСР може виникнути після травматичної події, наприклад бойового 
опромінення, серйозної аварії та жорстокого особистого нападу. Однак не у 
всіх людей, які переживають важкотравмуючу подію, розвивається ПТСР. 
Деякі фактори можуть призвести до того, що окремі особи стають більш 
вразливими до розвитку ПТСР, ніж інші. У нашому дослідженні більшу 
частину стаціонарних хворих з числа учасників АТО з різними психічними 
розладами комплексно оцінювали на предмет ACE та симптомів ПТСР, 
дисоціації та депресії (незалежно від їх первинного діагнозу). 

Несприятливий досвід дитинства (ACE), включаючи сексуальне, фізичне 
та емоційне насильство; фізична та емоційна занедбаність; та сімейні проблеми 
також були задокументовані як фактори ризику ПТСР серед 
військовослужбовців. У метааналізі факторів ризику ПТСР тяжкість травми, 
відсутність соціальної підтримки та несприятливі дитячі фактори (за винятком 
жорстокого поводження) були одними з найсильніших прогностичних 
показників ПТСР серед військовослужбовців. 

В ході дослідження було проведено опитування учасників АТО, які мали 
психологічні відхилення, та здорових за анкетою АСЕ. Всі питання ACE 
відносяться до перших 18 років життя. Питання з Шкали конфліктної тактики 
використовувалися для визначення емоційного, фізичного і домашнього 
насильства.  Було отримано дані щодо того,  що шанси мати психологічні 
скарги зростають у тих бійців, які скаржилися на: 
• емоційне насильство – в 5 разів, у вигляді відчуття приниження (ВШ 5,400 

[95% ДІ 2,753-10,593]) р = 0,000; 
• фізичне насильство - в 6 разів (ВШ 6,041 [95% ДІ 3,102-11,767]) р = 0,000 у 

тих хто зазнав побоїв; 
• домашнє насильство проявлялося в тому,  що били матір –  в 6 разів (ВШ 

5,958 [95% ДІ 4,136-8,583]) р = 0,000.  
• неблагополучні родини, де хтось з членів сім’ї вживав наркотики в 2 рази 

(ВШ 2,101 [95% ДІ 1,129-3,909]) р = 0,013; 
• депресію у батьків – в 8 разів (ВШ 8,047 [95% ДІ 2,832-22,867]) р = 0,000. 
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Таким чином, в ході дослідження встановлено, що учасники АТО, які 
переживали несприятливий досвід дитинства, зокрема емоційне насильство 
(приниження), фізичне насильство (побої), домашнє насильство (побої матері), 
вживання наркотиків членом сім’ї, депресія у батьків, мають підвищені ризики 
розвитку симптомів посттравматичного стресового розладу. 

 
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АМБУЛАТОРНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ 
Гаджула Н.Г., Горай М.А. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,  
Вінниця, Україна 

 
На стоматологічному прийомі вагітні складають групу підвищеного 

ризику, що пов’язано зі змінами психофізіологічного стану, внаслідок 
тимчасової фізіологічної ендокринної дисгармонії та нейрогуморальних 
зрушень в організмі жінки на тлі вагітності. Правильна тактика лікаря-
стоматолога та акушера-гінеколога, диференційований підхід до вибору методів 
лікування стоматологічних захворювань є важливими факторами попередження 
виникнення невідкладних станів у вагітних, збереження здоров’я жінки та її 
майбутньої дитини.  

Для запобігання невідкладних станів вагітні потребують поглибленого 
стоматологічного обстеження з урахуванням додаткових граф акушерського 
анамнезу. Виявлення факторів ризику та їх мінімізацію, особливо у жінок із 
загально-соматичними захворюваннями, потрібно здійснювати ще до початку 
стоматологічного лікування. З цією метою лікар-стоматолог знайомиться з 
відомостями “Обмінної карти пологового будинку, пологового відділення 
лікарні” (форма № 113/о), проводить ретельний збір анамнезу, з обов’язковим 
фіксуванням результатів опитування в “Медичній карті стоматологічного 
хворого” (форма № 043/о). За анамнестичними даними визначають 
алергологічний анамнез, наявність супутніх захворювань, перенесені 
інфекційні захворювання тощо. У вагітних з алергологічним анамнезом за 
найменших підозр розвитку анафілактичної реакції стоматологічне лікування 
проводять в умовах стаціонару.    

В день прийому перед проведенням стоматологічних втручань доцільно 
провести експрес-оцінювання функціонального стану вагітної за клініко-
фізіологічними показниками: конституційні особливості, колір шкірних 
покривів, особливо колір губ та кінчиків пальців, вологість шкірних покривів та 
наявність набряків для оцінки особливостей обміну речовин, нейровегетативної 
регуляції і периферичної гемодинаміки; показники центрального кровообігу 
(артеріальний тиск, частота та наповнення пульсу); показники зовнішнього 
дихання (частота і ритм дихання, наявність задишки та кашлю), тощо 
[Вовченко Л.О., Кузьмін В.С., 2014]. При амбулаторних стоматологічних 
втручаннях необхідно враховувати наступні фактори: перебіг вагітності, 
тривалість лікування; слід утримуватися від амбулаторних маніпуляцій, при 
яких висока ймовірність розвитку інтенсивного післяопераційного болю; 
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необхідно уникати амбулаторних процедур, які можуть супроводжуватися 
значною післяопераційною кровотечею. 

Лікування зубів за невідкладними показаннями може бути здійснено у 
будь-якому триместрі вагітності. Санацію порожнини рота необхідно 
проводити в максимально короткі й оптимальні терміни гестації. Лікування та 
видалення зруйнованих зубів найкраще здійснити до вагітності, якщо цього не 
відбулося для планової санації порожнини рота вагітної оптимальним періодом 
є ІІ триместр з 14-го по 22-й тиждень гестації. У ці терміни вже завершений 
органогенез плода, сформована плацента, функціонує фетоплацентарний 
кровообіг, у певній мірі стабілізована гемодинаміка, покращені показники 
імунологічного статусу матері. При проведені санації порожнини рота слід 
дотримуватись обмежень в об’ємі стоматологічної допомоги: уникати 
рентгенологічного обстеження, фізіотерапевтичних методів лікування, 
протезування відкласти на післяпологовий період. 

До основних фізіологічних змін з боку серцево-судинної системи 
належать тахікардія, венозний застій і підвищений ризик тромбозу глибоких 
вен. У ІІІ триместрі при положенні вагітної на спині у стоматологічному кріслі 
матка може викликати компресію нижньої порожнистої вени внаслідок 
збільшення її об’єму та перешкоджати нормальному венозному притоку крові 
до серця, що спричиняє розвиток гіпотензивного синдрому (частота появи 
складає 15-20%), і, відповідно, до втрати свідомості. З боку респіраторної 
системи спостерігається підвищений ризик розвитку набряку верхніх 
дихальних шляхів, при положенні лежачи на спині підвищується вірогідність 
розвитку гіпоксії [К. Приходько-Дибська, 2020]. Тому, під час 
стоматологічного лікування важливим є правильне розміщення вагітної: голова 
має знаходитися вище ніг, стегно –підняте на 10-12 см. 

При виборі препаратів місцевого та системного впливу, необхідно 
враховувати їх безпечність на плід, наявність соматичної патології. За 
необхідності надання вагітній невідкладної допомоги, що потребує знеболення, 
менш токсичним анестетиком вважається 4% артикаїн, оскільки не проникає 
через гепатоплацентарний бар’єр. Амідні анестетики метаболізуються 
організмом плода, на відміну від ефірних. Великі дози адреналіну зменшують 
об’єм матково-плацентарного кровообігу, проте у концентрації 1:200000 є 
абсолютно безпечним для плода. Вазоконстриктор феліпресин викликає 
скорочення міометрію, тому є протипоказаним для вагітних. Вагітним 
заборонено вводити прилокаїн, який може викликати метгемоглобінемію у 
плода, а бупівакаїн спричиняє фетальну брадикардію [Я.Е. Варес та ін., 2018]. 
Вагітним не варто призначати анальгетики із ацетилсаліциловою кислотою 
через розвиток післяпологової кровотечі. Серед антибактеріальних лікарських 
засобів протипоказаними є гентаміцин (ототоксична дія на плід), 
хлорамфенікол (токсична дія на організм вагітної, тератогенна – на плід), 
кетоконазол (токсична дія на плід), тетрациклін (викликає появу дисколоритів 
зубів). 

Таким чином, індивідуальний підхід до надання стоматологічної 
допомоги вагітній, правильна лікувальна тактика лікаря-стоматолога та 
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обґрунтований вибір лікарських засобів сприяють зниженню ризику 
виникнення невідкладних станів, збереженню здоров’я матері та її майбутньої 
дитини. 

 
МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ З КОНТРОЛЮ РОДИМОК:  

МЕДИЧНІ ВИРОБИ ЧИ НІ? 
Гаркуша А.О.1, 2, Гаркуша Є.О.1 

1Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності  
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Полтава, Україна 

2Полтавський юридичний інститут Національної юридичної академії  
України ім. Я. Мудрого, Полтава, Україна 

 
Останнім часом мобільні додатки, що застосовуються у сфері здоров’я та 

медицини зазнають все більшого розповсюдження та популярності серед 
користувачів. Одним із таких додатків є додаток з контролю родимок. В рамках 
цієї роботи проаналізуємо його основні характеристики та функціонал, а також 
спробуємо визначитися з тим чи відносяться такі додатки до категорії медичних 
виробів.  

У керівництві з відмежування та класифікації медичних виробів, 
розробленого за участю представників усіх країн-членів ЄС, наводиться два 
приклади щодо кваліфікації та класифікації окремого програмного 
забезпечення з контролю родимок: 

1) Мобільний додаток для управління знімками родимок  
Опис. Ця програма дозволяє користувачам фотографувати родимки на 

шкірі та згодом зберігати їх з метою управління цією картиною та показу їх 
лікареві, коли є підозра, що видимі характеристики родимки змінюються з 
часом.  

Кваліфікація. Результат Цей додаток, який не входить до складу 
медичного пристрою, не виконує жодних дій щодо даних, крім простого 
зберігання. Відповідно до керівного документа MEDDEV 2.1 / 6 пер. 1, цей 
мобільний додаток не повинен кваліфікуватися як медичний виріб.  

2) Мобільний додаток для оцінки родимок  
Опис. Цей додаток дозволяє користувачам фотографувати родимки на 

шкірі, а потім зберігати та порівнювати їх. На основі алгоритмів обробки 
зображень програма надає детальну оцінку сканованих родимок. Крім того, 
додаток оцінює ймовірність того, що відсканована родимка є меланомою, щоб 
підтримати ранню діагностику раку шкіри.  

Кваліфікація. Цей додаток, який не входить до складу медичного 
пристрою, використовує комп’ютерну технологію обробки зображень для 
оцінки родимок, виконуючи дію у відношенні даних, відмінні від простого 
зберігання, для медичної вигоди окремих пацієнтів. Відповідно до керівного 
документа MEDDEV 2.1 / 6 пер. 1, мобільний додаток для оцінки родимок 
повинен бути кваліфікований як самостійний медичний виріб класу I, 
відповідно до правила 12 Додатка IX до Директиви 93/42 / ЄЕС. 
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Аналізуючи запропонований підхід до кваліфікації можна зробити 
наступний висновок – якщо програмне забезпечення з контролю родимок 
виконую суто функцію фотографування та зберігання фотографій з родимками 
– це не медичний вирів; якщо ж здійснюється аналіз фотографій та формується 
персоналізована оцінка ризику щодо родимки – таке програмне забезпечення є 
медичним виробом класу І.  

Згідно з даними сертифікованого програмного забезпечення, є лише один 
мобільний додаток, що пройшов відповідну процедуру оцінки відповідності та 
був кваліфікований як медичний виріб класу І – SkinVision. Алгоритм роботи 
цього мобільного додатку достатньо простий та комфортний для користувача. 
Потрібно зробити фотографію своєї родимки на смартфон і протягом 30 секунд 
ця програма сформує вказівку на ризик за допомогою клінічно перевіреної 
технології. Після того користувач отримує рекомендації щодо подальших 
кроків, зокрема щодо того, чи варто відвідувати медичного працівника. 
Вочевидь, SkinVision призначений не тільки для простого зберігання 
інформації, але і формує персоніфіковані рекомендації на підставі технічного 
аналізу персональної інформації користувача (фотографії), а отже, таке 
програмне забезпечення є медичним виробом та правильно класифіковано до 
класу І. 

Аналіз доступних програм в Google Play дав можливість встановити ще 
ряд мобільних додатків з контролю родимок, які, аналогічно до SkinVision, 
роблять персональний аналіз та оцінку щодо потенційних ракових 
захворювань, але не мають сертифікації в якості медичного виробу (DermIA - 
Analyze Skin Cancer with your camera A.I; DermoScanner; SpotMole;  Smart 
Skin Cancer Detection; Sklip та інші), а отже не пройшли відповідний контроль з 
оцінки відповідності, як того вимагає Директива 93/42 / ЄЕС. В деяких з 
доступних додатків було зазначено, що це програмне забезпечення може бути 
використано лише для цілей навчання, і що воно не замінює діяльність лікарів у 
постановці діагнозу, але, враховуючи доступний функціонал та керівництво, 
яке згадувалося вище, зазначені заяви виглядають досить спірними.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що незважаючи 
на наявність нормативно-правової бази та значної кількості різноманітних 
керівництв та офіційних висновків, рекомендацій щодо кваліфікації окремого 
програмного забезпечення як медичного виробу, практичний аналіз 
демонструє, що пересічній людині доступні безліч програм, які очевидно мають 
медичне призначення, але не кваліфіковані як медичні вироби, а отже й не 
пройшли відповідну процедуру оцінки відповідності та можуть становити 
загрозу для життя та здоров’я кінцевого користувача, як, наприклад, 
аналізоване нами програмне забезпечення з контролю родимок. Зокрема, якщо 
людина, запевнившись заявами та описом програми, його ефективністю (не 
підтвердженою насправді контролюючими органами), отримає персональний 
висновок від програми, що з родимкою все гаразд і не має підстав для 
хвилювання та на підставі цього вирішить, що немає необхідності звертатися до 
лікаря, в такому випадку у разі помилковості  прогнозу буде втрачено час, який 
може коштувати життя. 
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Тези підготовлені на виконання фундаментальної теми «Національна 
безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз», що 
досліджується в НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. 
Сташиса НАПрН України (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 
0120U105608) 

 
ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ НА 

СТОМАТОЛОГІЧНОМУ АМБУЛАТОРНОМУ ПРИЙОМІ 
Горай М.А., Гаджула Н.Г. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,  
Вінниця, Україна 

 
Успішне та безболісне стоматологічне втручання є запорукою ефективної 

роботи лікаря-стоматолога та профілактикою розвитку невідкладних станів. 
Першочерговим завданням являється усунення стресу від больового відчуття 
при виконанні стоматологічних маніпуляцій, що дозволяє спокійно працювати 
із пацієнтом в подальшому та уникнути розвитку можливих ускладнень. 
Особливої уваги потребують діти та люди похилого віку. Необхідно пам’ятати, 
що у літніх людей знижені функціональні резерви організму та психологічна 
адаптація. Стоматологічна допомога таким пацієнтам часто здійснюється на 
фоні супутньої серцево-судинної патології. У них підвищена чутливість до 
болю у зв’язку зі страхом стоматологічного втручання, оскільки невідкладна 
стоматологічна допомога часто надається в період максимального 
психоемоційного напруження. Потенційною небезпекою володіють 
анестезуючі засоби, що можуть стати причиною швидкого розвитку 
ускладнень, загрозливих для життя. Фізіологічні процеси старіння впливають 
на фармакокінетику та фармакодинаміку місцевих анестетиків. З віком 
метаболізм речовин в організмі знижується і може відбутися накопичення 
місцевого анестетика в плазмі крові, особливо при проведенні декількох 
ін’єкцій. Сповільнюється механізм виведення препаратів із організму, в зв’язку 
зі зниженням печінкового і ниркового кровообігу, ферментної активності та 
рівня гломерулярної фільтрації. При проведенні знеболення потрібно 
враховувати, що переважна більшість людей похилого віку перебувають на 
медикаментозному лікуванні. Перед прийомом пацієнт повинен пройти 
анкетування, за результатами якого з’ясовують перенесені та супутні 
захворювання, чи знаходиться пацієнт під наглядом лікаря та чи приймає ліки.  

Гіпертензія займає перше місце і складає 21,1% від усіх побічних 
системних реакцій у пацієнтів при амбулаторному стоматологічному втручанні. 
Вона є найбільш значним фактором ризику кардіо- та цереброваскулярної 
патології, особливо у людей геріатричного віку. Значною проблемою є 
поєднання артеріальної гіпертензії із судинною патологією та іншими 
захворюваннями, пов’язаними з віком. Невідкладні стани в цій категорії 
пацієнтів виникають у 30 разів частіше, ніж у молодих людей. 

При наданні стоматологічної допомоги необхідно враховувати вік 
пацієнта, тривалість маніпуляції, загальний стан та ряд клінічних ознак, що 
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виникають під час прийому. Потрібно уникати маніпуляцій після яких може 
розвинутися біль, початися кровотеча. Особливу увагу звертають на стан 
свідомості та психіки пацієнта. Для запобігання розвитку побічних реакцій з 
боку організму як до стоматологічного втручання, так і після нього потрібно 
проводити медикаментозну підготовку, до складу якої входять ненаркотичні 
знеболюючі, антигістамінні та холінолітичні препарати. 

При лікуванні пацієнтів із компенсованою формою гіпертонії (<140/90 мм 
рт. ст.) можна застосовувати анестетики з низькими  дозами вазоконстрикторів. 
Ускладнень у таких пацієнтів зазвичай не спостерігається. Гіпертоніків краще 
приймати в другій половині дня попередньо призначивши заспокійливі засоби 
на ніч перед відвідуванням. На початку проведення маніпуляцій обов’язково 
потрібно виміряти артеріальний тиск, якщо він (>160/100 мм рт. ст.), то планову 
стоматологічну допомогу потрібно відкласти, але дозволяється надавати 
екстрену допомогу з використанням місцевих анестетиків без 
вазоконстриктора. Екстрена стоматологічна допомога не надається при 
артеріальному тиску (>180/110 мм рт. ст.), якщо у пацієнта тяжка безсимптомна 
артеріальна гіпертензія (>240/130 мм рт. ст.) необхідно негайно викликати 
швидку допомогу. 

У літніх людей із стабільним перебігом серцево-судинних захворювань 
анестетики з адреналіном, при їх локальному використанні, не викликають 
значних змін серцевого ритму і артеріального тиску, але у пацієнтів з 
некомпенсованою гіпертензією вони приводять до підвищення цих показників. 
Перевагу потрібно надавати місцевим анестетикам амідного типу без вмісту 
адреналіну. Таким анестетиком є Мепівастезин “3М ЕСПЕ” з вмістом 3% 
Мепівакаїну. Він володіє судинозвужувальним ефектом, не містить сульфіту і 
може застосовуватися у пацієнтів з підвищеною чутливістю до сульфіту та 
бронхіальною астмою. Забезпечує тривалість анестезії пульпи зуба до 40 
хвилин, м’яких тканин – до 90 хвилин. При гіпертонічній хворобі також 
застосовують препарат 3% Скандонест “Септодонт”, який забезпечує 
тривалість знеболення до 30 хв. Переважно використовують інфільтраційну та 
провідникову анестезії і уникають інтралігаментарної та внутрішньокісткової. 
У людей з некомпенсованою формою гіпертонії протипоказано використання 
ретракційної нитки просякненої епінефрином. При амбулаторних 
стоматологічних втручаннях серцево-судинні порушення проявляються у 
вигляді втрати свідомості, колапсу, стенокардії, гіпертонічного кризу, інфаркту 
міокарду, гіпотонії, судинної дистонії. Достатньо небезпечним є введення 
анестетика в судинне русло, що може викликати інтоксикацію, проявами якої є 
слабкість, запаморочення, нудота, зниження артеріального тиску з розвитком 
колапсу. 

Для профілактики отруєння перед проведенням анестезії лікар повинен: 
з’ясувати чи не виникали побічні реакції раніше, провести аспіраційний тест, не 
використовувати протерміновані карпули. Трапляються хворі з підвищеною 
чутливістю до адреналіну, при внутрішньосудинному попаданні декількох 
крапель розчину у таких пацієнтів може розвинутися адреналінова 
інтоксикація, що проявляється головним болем, тахікардією, болем за 



43 
 

грудиною, підвищенням артеріального тиску. В більшості випадків цей стан не 
потребує введення ліків, симптоми минають самостійно за декілька хвилин. 
При значному підвищені артеріального тиску призначають адреноблокатори та 
гіпертензивні  засоби. 

Профілактика невідкладних станів на стоматологічному прийомі полягає 
в досконалому вивченні лікарем алергологічного анамнезу пацієнта, 
перенесених і супутніх захворювань. При обґрунтованому виборі 
знеболюючого засобу в кожному конкретному випадку і ретельному виконанні 
маніпуляції знеболення,  побічних реакцій та ускладнень можна уникнути і без 
ризику провести стоматологічне лікування пацієнта. 

 
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ТИРЕОЇДНОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕРЕД 

НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Городинська О.Ю. 

ТОВ «МЛДЦ «Медіон» 
 
Вступ. Гіпотиреоз – одна з найчастіших патологій ендокринної системи, 

що викликана дефіцитом тиреоїдних гормонів або зниженням їх біологічного 
ефекту на тканинному рівні. Проблема йоддефіциту та зростаючої 
захворюваності на гіпотиреоз в Полтавській області та в Україні в цілому є 
досить актуальною, що потребує виявлення особливостей розвитку, клінічного 
перебігу даної патології, визначення схем лікування та профілактики залежно 
від регіональних особливостей. 

Мета дослідження. Метою даного дослідження став аналіз поширеності 
гіпотиреозу в Полтавській області за останні 30 років з подальшою розробкою 
прогностичної математичної моделі поширеності гіпотиреозу серед населення 
Полтавщини.  

Матеріали та методи дослідження. Проведена порівняльна 
характеристика тиреоїдної патології  в Полтавській області за останні 30 років, 
проаналізовані поширеність гіпотиреозу за 2005-2013 роки з подальшою 
побудовою прогностичної математичної моделі за допомогою кореляційно-
регресійного аналізу з коефіцієнтом детермінації. 

Результати дослідження. Оцінюючи поширеність патології щитовидної 
залози (ЩЗ) в Полтавської області, слід зазначити, що з 1980 року по 2012 рік 
не тільки виріс обсяг тиреоїдної патології загалом, але змінилася і її структура. 
Так, тільки з 1989 року почали регулярно фіксуватися такі захворювання, як 
вузловий зоб, тиреоїдити, рак щитоподібної залози, а питома вага гіпотиреозу у 
Полтавській області зросла у 4,9 рази. Слід зазначити, що пусковим механізмом 
розвитку тиреоїдної патології в цілому в Полтавській області є помірне 
зниження вмісту йоду та значне підвищення фтору в навколишньому 
середовищі, порушення балансу між йодом і фтором, радіонуклідне 
забруднення обумовлює структуру тиреоїдної патології в даному регіоні.   

Використовуючи кореляційно-регресійний аналіз отримали наступну 
модель поширеності гіпотиреозу серед населення Полтавщини, яка свідчить 
про поліноміальне зростання кількості хворих: y = 26,893x2 - 107964x + 
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108359454,9, де у – кількість пацієнтів на гіпотиреоз, х – рік. Коефіцієнт 
детермінації R 2 =0.9555 вказує, що 95,6% вхідних даних відповідають заданій 
регресії та свідчить про високий рівень адекватності оціненої моделі 
статистичним даним 

За даними звіту ендокринологічної служби в 2017 р. поширеність 
гіпотиреозу в Полтавській області склала 4773 на 100 тис. населення, 
отриманий результат за формулою – 4562 на 100 тис. населення. Співставивши 
дані показники виявлено, що створена математична модель є достовірною.  

Висновки. На підставі оцінки поширеності патології щитоподібної залози, 
зокрема гіпотиреозу, в Полтавській області та Україні в цілому за останні 30 
років створено прогностичну модель поширеності гіпотиреозу з високим рівнем 
адекватності оціненої моделі статистичним даним. Визначення даних 
показників дозволить прогнозувати не тільки темпи зростання захворюваності 
на гіпотиреоз, подальшої інвалідизації населення, економічні витрати на 
лікування та, що важливо, планування програм профілактики даного 
захворювання, що пов’язано з екологічними особливостями даного регіону. 
 

ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА: МЕТА, ЗАДАЧІ ТА ПРЕДМЕТ 
ВИКЛАДАННЯ 

  Дема О.В., Бевз Р.Т., Туманова Т.О., Цимбалістова Т.В., Чайка Ю.Г. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна 

 
Однією з галузей медичної теорії та практики, що перебуває на сьогодні 

стадії інтенсивного розвитку, є тактична медицина. Останнє обумовлене з 
одного боку, - усвідомленням світовою спільнотою важливості домедичної 
допомоги для збереження життя постраждалих під час надзвичайних ситуацій 
різного походження, а з другого, - збільшенням соціального запиту на такий 
вид медичного забезпечення в наш динамічний час. Сумна статистика 
збільшення числа превентивних смертей під час збройних конфліктів поставила 
суспільство перед необхідністю розвитку та удосконалення первинної ланки 
медичного забезпечення на до госпітальному етапі. Узагальнення міжнародного 
досвіду, що накопичила медицина в цій галузі, та проведення цільових 
досліджень в кінці XX сторіччя (1990 р.) в США та Великобританії дали змогу 
розробити стандарти надання до госпітальної медичної допомоги в умовах 
бойових дій. Перша редакція рекомендацій  Tactical Combat Casualty Care 
(ТССС) була впроваджена в практику військової підготовки ще у 1992 році. На 
сьогодні настанови щодо тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій 
розроблені в двох варіантах: для медичного персоналу (ТССС – МР) та 
спрощені для комбатантів та осіб, які можуть надати до медичну допомогу 
(ТССС-АС). Окрім того, розроблено рекомендації щодо надання медичної 
допомоги на до госпітальному етапі цивільному населенню в зоні прямої та 
непрямої загрози в екстремальних умовах - Tactical Emergency Casualty Care 
(ТЕСС). Не дивлячись на те, що протоколи надання до госпітальної медичної 
допомоги в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій іншого походження 
переглядаються і оновлюються кожного року, алгоритм надання тактичної 
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допомоги залишається незмінним: від стабілізації станів, що є більш небезпечні 
для життя постраждалого до стабілізації менш загрозливих станів. Опанування 
методиками надання домедичної допомоги постраждалим на сьогодні входить в 
програму підготовки студентів-медиків як необхідний компонент їх 
професіограми. Питання тактичної медицини розглядаються при викладанні 
дисциплін «Підготовка офіцерів запасу з питань охорони здоров’я» та 
«Екстремальна медицина» студентам всіх факультетів. Виходячи з того, що 
тактична медицина має на меті не лише попередження превентивної смерті 
постраждалого і розвитку у нього, в подальшому, можливих ускладнень, але й 
скорочення терміну реабілітації, нами були сформульовані задачі, що повинні 
вирішуватися цим розділом медицини. Основними  задачами тактичної 
медицини, на нашу думку, є: 
 - вивчати особливості поранень у зонах збройних конфліктів та надзвичайних 
ситуацій, аналізувати та систематизувати їх з метою оптимізації організаційної 
складової надання домедичної допомоги; 
 - розробляти методики та алгоритми надання до медичної допомоги на основі 
сучасних досягнень медицини; 
 - аналізувати ефективність застосування різних методів та заходів до медичної 
допомоги з метою їх удосконалення; 
 - ставити задачі перед науково-дослідницькими центрами щодо розробки 
передових технологій та матеріалів  надання до медичної допомоги; 
 - розвивати галузі промисловості, що повинні забезпечувати сучасним 
оснащенням та матеріалами осіб при наданні до медичної допомоги; 
 - проводити навчання контингентів які не мають медичної освіти, але за своїми 
службовими обов’язками та у відповідності з законом повинні надавати 
домедичну допомогу постраждалим; 
 - на основі обробки статистичних даних прогнозувати можливі медико-
санітарні втрати (кількість, характер) при надзвичайних ситуаціях різного 
походження, розробляти і здійснювати превентивні заходи щодо готовності 
організації медичного забезпечення за умови їх виникнення. 

Оволодіння дисципліною передбачає опанування блоком теоретичних 
питань та практичних навичок з питань надання до медичної допомоги згідно з 
протоколом TССС та TECC. У процесі моделювання можливих випадків 
поранення студенти поставлені в умови, за яких повинні максимально 
самостійно вирішувати питання надання домедичної допомоги. Таким чином, 
співробітники кафедри, університету, роблять свій внесок у вирішення однієї з 
основних задач тактичної медицини – підготовку кадрів з домедичної 
допомоги, беруть участь  у вирішенні глобальних гуманітарних проблем, що є 
актуальними для людства на сьогодні. 
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ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ  
ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ 

Дурдикулиєва Н.І.1, Петрухіна Т.І.1, Ляхова Н. О.2 
1КП "Полтавський обласний центр громадського здоров'я Полтавської 

обласної ради", Полтава, Україна 
2Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна 
 
Надання екстреної медичної допомоги – важливий захід для збереження 

здоров'я або навіть життя людини. Проте є ситуації, коли неможливо 
скористатися послугами ЕМД (снігові замети, перебування у лісі, горах, 
відсутність телефонного зв'язку тощо). В цих ситуаціях збереження життя 
залежить від людей, які знаходяться поряд або можливості самодопомоги. Тому 
бажано, щоб кожна людина володіла навичками надання домедичної допомоги. 

Наказом МОЗ України від 16.06.2014  № 398 "Про затвердження порядків 
надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах" (Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України  7 липня 2014 р.за № 750/25527) передбачено 
саме такі ситуації. 

Перша допомога – це проведення найпростіших медичних заходів 
для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від 
надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень. 
Професійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди 
швидка допомога може прибути вчасно на місце події. Тому вміння 
кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до 
прибуття служб порятунку може відіграти вирішальну роль у порятунку 
життя людини. 

Основні принципи надання першої допомоги: 
• правильність і доцільність (якщо ви не впевнені в своїх діях – 
краще утриматись; головне правило першої допомоги – не нашкодити); 
• швидкість; 
• продуманість, рішучість, спокій. 

Особливо актуально надання домедичної допомоги при підозрі на 
інсульт, при дорожно-транспортних пригодах, при утопленні, 
переохолодженні, перегріванні  тощо. 

Найбільш уразливими в небезпечних ситуаціях є діти   Одним із станів, 
що є актуальним в усьому світі - опіки рідиною у дітей.  

Опіки посідають третю позицію у травматизмі та третє місце серед 
причин загибелі дітей та дорослих, що настають внаслідок отримання травм. 
Майже щогодини в Україні обпікається одна дитина! 

Викликає занепокоєння те, що значна кількість опіків трапляється у 
дитячому віці та мають негативні наслідки для життя та здоров'я людини 
протягом всього її життя. Майже 95% дітей з опіками госпіталізуються, що 
свідчить про важкість отриманих травм.  

Особливо це стосується малюків до п’яти років, які травмуються  
гарячою рідиною, здебільшого – через необачність батьків, які не 
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усвідомлюють: діти вчаться ходити та активно досліджують навколишній світ, 
а отже все тягнуть на себе, зокрема і ємності з гарячими рідинами. 

Серйозний опік – це травма на все життя, сотні дітей залишаються 
інвалідами, десятки, на жаль, гинуть. 

Опіковій травмі у дітей можна запобігти шляхом покращення базової 
обізнаності батьків щодо заходів попередження опікової травми у дітей від 1 до 
5 років; навчання батьків методів надання першої допомоги при опіках та 
алгоритму дій у таких ситуаціях. Опік шкіри - це один із найпоширеніших 
нещасних випадків. Згідно статистичних даних, 90% опіків трапляються через 
недогляд і легковажність батьків.  

Таким чином, перша долікарська допомога є комплексом медичних 
заходів, спрямованих на надання медичної допомоги при невідкладних станах, 
які відмічають на виробництві, у побуті, під час дорожньо-транспортних 
пригод, катастроф, техногенних аварій та при гострих неврологічних, 
терапевтичних, хірургічних та термінальних станах. Ненадання її при нещасних 
випадках, раптових гострих захворюваннях людини призводить до тяжких 
наслідків, аж до летальних. Своєчасна перша долікарська допомога відіграє 
важливу роль у подальшому лікуванні потерпілих і хворих, сприяє скороченню 
термінів їх медичної та трудової реабілітації. 

 
РОЗВИТОК ПАРАМЕДИЦИНИ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНІ 

Зінченко О.Ю. 
Національна гвардія України 

  
«Парамедицина» (з англ.) - це розділ медицини, що вивчає методи надання 
екстреної лікарської або долікарської медичної допомоги на догоспітальному 
етапі. У світі існують різні моделі парамедичної служби. Найвідомішими серед 
них є американо-британська (США, Великобританія, Ірландія, Канада, 
Австралія, Нова Зеландія, Японія) та європейська, що існує у  більшості країн 
Європи та Ізраїлі. Певні моделі парамедичної допомоги існують в окремих 
країнах пострадянського простору (Естонія, Литва, Латвія, Казахстан та ін.). 
Усі вони мають відмінності, але їх об’єднує спільна мета – забезпечення 
максимально швидкої доставки хворого до лікарні та надання йому 
максимально повної долікарської допомоги на місці. За даними фахівців, до 
90% смертей можна попередити у разі своєчасного надання першої допомоги 
при невідкладних станах.   
 Парамедична допомога дозволяє більш раціонально використовувати 
лікарський ресурс, заощаджувати час доїзду бригад екстреної медичної 
допомоги, стабілізувати пацієнта до моменту прибуття у приймальне відділення 
медичного закладу. Вона є складовою системи екстреної медичної допомоги. 
При цьому жоден парамедик не є лікарем. Для оволодіння відповідними 
навичками парамедики проходять спеціальну підготовку різних рівнів, 
тривалість якої є різною для кожної країни.  
 Парамедицина створена з метою: зменшення кількості викликів швидкої 
медичної допомоги на нетермінові, нетранспортні послуги, які не підлягають 

https://www.ruralhealthinfo.org/topics/community-paramedicine
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відшкодуванню, щоб забезпечити наявність вільних бригад для виїзду на більш 
тяжкі виклики; скорочення простою між дзвінками; покращення доступу 
населення і задоволення потреб громади у первинній медичній допомозі, 
забезпечення її безперервності; зменшення частоти повторної госпіталізації в 
лікарні, спостереження за перебігом хронічних захворювань та орієнтація на 
пацієнтів з високим ризиком; економія фінансування системи охорони здоров’я 
і часу; ефективне надання допомоги в умовах дефіциту медичних працівників 
(особливо актуально під час пандемії). Мета розвитку парамедицини – 
зекономити час на транспортуванні пацієнтів, підвищити доступ хворих до 
первинної медичної допомоги та покращити кваліфікацію бригад невідкладної 
допомоги.  
 Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 
серпня 2017 року  № 918 розділ «фахівці» доповнено новим пунктом у якому 
вводяться поняття парамедика та естренного медичного техніка, викладено їх 
завдання та обов’язки. В Україні на сьогодні немає парамедичної служби. До 
надання екстреної долікарської медичної допомоги на догоспітальному етапі 
залучаються фельдшер, медична сестра, молодший медичний персонал бригад 
екстреної медичної допомоги. 
 Відповідно до проекту нової реформи медицини, до 2025 року планується 
реорганізація роботи швидкої медичної допомоги. Упродовж перехідного 
періоду будуть змінені стандарти роботи бригад ШМД та базовий склад: до неї 
входитимуть парамедик та екстрений медичний технік.  Прийнята постанова 
змінює склад бригад екстреної медичної допомоги та вводить поняття «бригади 
парамедиків», які працюватимуть паралельно з лікарськими та 
фельдшерськими бригадами екстреної медичної допомоги до 2025 року. 
Парамедицина, також відома як "мобільна інтегрована медична допомога",- це 
сфера, яка швидко розвивається на стику системи екстреної медичної допомоги 
та громадського здоров'я. Усі фельдшери з медицини невідкладних станів і 
медичні сестри, які зараз працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, 
мають пройти перенавчання і отримати кваліфікацію  «парамедик». Парамедик 
– це фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг за 
сучасними стандартами на догоспітальному етапі й своєчасно транспортує 
постраждалого до лікарні. Зміни стосуються також водіїв, які мають 
перенавчитися і отримати кваліфікацію «екстрений медичний технік». 
Екстрений медичний технік (ЕМТ) – це людина без медичної освіти, але зі 
спеціалізованою підготовкою, яка має допомагати лікарям і парамедикам у 
наданні професійної медичної допомоги пацієнту. Парамедики функціонують 
як повноправні члени бригади швидкої медичної допомоги. Будучи першими, 
хто реагує на виклик, парамедики навчаються зосереджуватись насамперед на 
веденні хворих із невідкладними станами. Щоб ефективно брати участь у 
роботі бригади та самостійно надавати допомогу, їм потрібна додаткова освіта 
та навчання, спрямоване на надання допомоги протягом тривалого періоду 
часу, наприклад, для ведення осіб із хронічними станами. 
 У системі МВС України посаді парамедика відповідає посада бойового 
медика. Уже невдовзі за підтримки іноземних колег із операції Об’єднаної 

https://www.medscape.com/viewarticle/892055_1
https://moz.gov.ua/article/news/profesijna-pidgotovka-pracivnikiv-ekstrenoi-medicini-druga-grupa-potencijnih-treneriv-rozpochala-navchannja
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оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні розпочнеться 
підготовка інструкторсько-викладацького складу Навчального центру НГУ за 
програмою «Військово-бойовий медик». Цей курс широко використовується 
під час підготовки бойових медиків у провідних країнах НАТО, що дає 
можливість зробити наші підрозділи взаємосумісними для спільних дій із 
силами Північноатлантичного альянсу. Тривалість курсу – 21 робочий день. 
Ця програма вперше впроваджується у структурних підрозділах МВС. Як 
зазначають медики країн-членів НАТО, бойовий медик – це людина, яка має 
відповідні знання та надає допомогу пораненим на рівні нинішнього 
санінструктора роти, виявляє захворювання й відправляє до фельдшера або 
лікаря у медпункт. До курсу входять декілька програм, які використовують у 
багатьох подібних військових структурах країн НАТО. Спільно із 
представниками місії «UNIFIER» був створений базис курсу, а також – 
відпрацьовано на практиці основні елементи програми та відпрацьовано 
кваліфікаційні стандарти. Стартуватимуть навчання у Золочеві у 2021 році. 
Робота бойового медика полягає в безпосередньому наданні домедичної 
допомоги пораненим на передовій, здійсненні їх сортування та організації 
евакуації, а також допомога медичним спеціалістам у щоденній діяльності. 
Взводний бойовий медик постійно поруч зі своїми бійцями, адже навчає їх 
рятувати життя собі та військовослужбовцю поруч, виявляє захворювання й 
відправляє до фельдшера або лікаря у медпункт. Війна – це масові санітарні 
втрати, і якщо у підрозділі лише один медичний фахівець, то він точно не 
впорається з тим обсягом роботи, тому, власне, і з’явилася потреба у бойових 
медиках. Раніше були санітари-носильники, стрільці-санітари, які допомагали 
санінструктору. Їх визначав командир, а зараз планується, щоб бойовий медик 
був штатною одиницею в підрозділі.  
 В Україні тривалість навчання цивільних парамедиків складає три роки. 
Під час першого року навчання майбутні парамедики будуть здобувати 
загальну освіту, яка відповідає освітньому рівню «бакалавр». Одночасно вони 
будуть опановувати вміння і навички для надання розширеної першої 
допомоги. На ІІ та ІІІ курсах вони здобуватимуть вищий рівень рятувальної 
медицини – розширену екстрену допомогу. Маючи освітній рівень «бакалавр», 
парамедики зможуть продовжити освіту в магістратурі». Для працівників 
екстреної медичної служби така перекваліфікація триває чотири тижні і 
включає роботу з українськими спеціалістами з парамедицини, а також 
інструкторами із США, Польщі та Литви, теоретичну та практичну підготовку, 
відпрацювання необхідних навичок із надання невідкладної допомоги. По 
закінченню програми необхідно складати іспити. 
 Таким чином, можна зробити висновок, що парамедицина в Україні має 
широкі перспективи розвитку як в цивільній так і у військовій галузях. 
Особливо беручи до уваги розвиток мережі автомобільних доріг, відродження 
санітарної авіації та загальну реорганізацію системи охорони здоров’я України.  

 
 
 

https://moz.gov.ua/article/news/268-abiturientiv-cogo-roku-vijavili-bazhannja-otrimati-profesiju-paramedika-
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ МИАСТЕНИИ ДЛЯ ВЫБОРА 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  

Климова Е.М.1, Дроздова Л.А.1, Лавинская Е.В.1, Минухин Д.В.2 
1ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН 

Украины», Харков, Украина 
2Харьковский национальний медицинский университет, Харьков, Украина 
 
Миастения – мультифакториальное заболевание, проявляющееся в виде 

прогрессирующей мышечной слабости за счет нарушения синаптической 
передачи между нервным окончанием и мышцей. Миастения может сочетаться 
со структурно-функциональными нарушениями тимуса, что проявляется в виде 
гиперплазии или злокачественной тимомы. Подходы к лечению миастении не 
всегда достигают должного результата. Увеличение случаев аутоиммунной 
миастении требует поиска подходов к лечению миастении с учетом возраста 
пациента, дебюта и тяжести заболевания.  

Цель – оценка специфических диагностических маркеров у пациентов с 
различными формами миастении для выбора тактики лечения.  

Материалы и методы. Обследовали 138 больных в возрасте от 13 до 70 
лет с тимуснезависимой миастенией (М, n = 47), тимусзависимой миастенией 
на фоне тимомы (МТ, n = 52), тимусзависимой миастенией на фоне 
гиперплазии (МГ, n = 39). Использовали методы: световой микроскопии 
(определение гапло- и диплотипов HLA-DR II класса), флуоресцентной 
микроскопии (определение экспрессии CD20+, сывороточных антител к 
ядерным структурам (ANA), проточной цитофлуориметрии (определение 
экспрессии адгезивных молекулы CD11c на моноцитах). 

Результаты. Пациенты с тимусзависимой миастенией (МТ) имели только 
дипло- и гаплотипы HLA DR2 и HLA DR7. Наличие гаплотипов HLA DR2 и 
HLA DR7 у части молодых пациентов с М при прогрессировании заболевания 
приводило к развитию миастении на фоне тимомы (МТ) в старшем возрасте. 
Содержание зрелых В-клеток – продуцентов иммуноглобулинов, которое 
оценивали по экспрессии CD20+, было двукратно увеличено в группе 
пациентов с МТ, что свидетельствует об активации функциональной 
активности В-лимфоцитов. Только у пацентов с миастенией на фоне тимомы 
(МТ) выявили антиядерные антитела ANA к центромерным белкам хромосом. 
Экспрессия CD11c+ на моноцитах, определяющих хемотаксис и адгезию при 
воспалении у пациентов старшего возраста с МТ при прогрессировании 
заболевания была увеличена на 20%. 

Выводы. При выявлении специфических биомаркеров (определенные 
гаплотипы HLA-DR, антитела ANA к центромерным белкам хромосом, 
увеличение экспрессии СD20+, CD14+CD11c+) у молодых пациентов с 
тимуснезависимой миастенией (М), аналогичных биомаркерам при 
тимусзависимой миастении (МТ) с тимомой, целесообразным алгоритмом 
лечения является проведение тимэктомии при дебюте заболевания до двух лет. 
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ДОКЛІНІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

Короленко І.В. 
Лабораторія дослідження проблем національної безпеки в сфері громадського 
здоров'я НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України, Полтава, Україна 

  
Поява нових штамів патогенних вірусів, які характеризуються високими 

адаптаційними механізмами та є малодослідженими або взагалі невідомі 
медицині загалом в умовах продовження пандемії обумовлює необхідність 
розробки нових лікарських засобів, спроможних як попереджувати хвороби, так 
і боротися із наслідками їх  негативного впливу на  організм людини. З метою 
формування ринку безпечної  фармацевтичної продукції розробники останньої 
перш ніж забезпечити доступ на національний та міжнародний ринки збуту 
препаратів лікувальної, профілактичної дії повинні першочергово провести 
серію доклінічних та клінічних випробувань, необхідних для перевірки 
фармакологічних і/або інших фармакодинамічних властивостей 
досліджуваного(их) препарату(ів), його (їх) впливу на клінічні прояви 
захворювання і/або для виявлення побічних реакцій. 

Проте проведення таких випробувань у кожній правовій державі повинно 
мати нормативне підґрунтя. Так, наказом МОЗ від 16.02.2009 р. було 
затверджено настанову про лікарські засоби (належну лікарську практику) СТ-
Н МОЗУ 42-7.0:2008, що базувалася на настанові CPMP/ICH/135/95 (E6) «Note 
for guidance on good clinical practice. Відповідно до її положень національне 
законодавство у частині організації проведення клінічних випробувань повинно 
дотримуватися Good Clinical Practice (далі-GCP), який є загальновизнаним 
стандартом проведення таких випробувань.   

Проведенню клінічних випробувань, які відбуваються безпосередньо за 
участю людини як суб’єкта дослідження, повинні передувати численні 
біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові 
дослідження, які йменуються доклінічними випробуваннями. Питання 
проведення доклінічних випробувань регулюються Порядком проведення 
доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів 
доклінічного вивчення лікарських засобів, затвердженим наказом МОН від 
14.12.2009 р. №944. На відміну від клінічного дослідження доклінічні 
випробування проводяться на лабораторних тваринах. Доклінічне вивчення 
лікарських засобів проводиться з дотриманням принципів біоетики та 
гуманного поводження з лабораторними тваринами.   

Система доктринально та емпірично підтверджених вимог, закріплених в 
GCP послугувала основою для появи Порядку проведення клінічних 
випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 
випробувань, затвердженого наказом МОЗ від 23.09.2009 р. № 690 (далі-
Порядок).  

У згаданому спеціальному нормативному актів втілені основні принципи 
проведення такої науково-дослідницької роботи, вимоги до її документального 
оформлення, висвітлюються особливості правового статусу дослідника, вимоги 
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до маркування лікарських засобів та експертизи медичної сировини, 
розкривається алгоритм проведення клінічних досліджень. Особлива увага 
звертається  на питання здійснення контролю за дотриманням встановленого 
державою порядку організації та проведення дослідження. Основною формою 
такого контролю є так званий клінічний аудит. Згідно з Порядком він 
тлумачиться як офіційна перевірка Центром матеріалів (документів) клінічного 
випробування, приміщень, устаткування та обладнання, записів, систем 
гарантій безпеки, якості та інших ресурсів, які мають відношення до клінічного 
випробування і які можуть міститися у лікувально-профілактичному закладі, 
лабораторіях, приміщеннях спонсора або контрактно-дослідницької організації. 
Вказана форма державного контролю дозволяє представникам контролера 
впевнитися у легальності, безпечності та відповідності дій дослідника 
попередньо затвердженому плану.  

У зв’язку з тим, що суб’єктом клінічного дослідження є пацієнт, то 
цілком виправданим кроком держави є затвердження й Типового положення 
про комісію з питань етики від 23.09.2009 №609 (далі-Положення). За 
загальним правилом жодна людина не може бути піддана будь-яким медичним, 
науковим чи іншим дослідам. Однак у разі наявності добровільної згоди особи 
такі клінічні випробування ефективності певної медичної продукції можуть 
бути проведені.  

Для створення правових гарантій захисту інтересів добровольців 
Положенням встановлювалася вимога щодо створення комісій, які б 
здійснювали оцінку етичних та морально-правових аспектів клінічного 
випробування. Обов’язковою умовою допущення здорового добровольця до 
проведення дослідження є підписання ним згоди, що є підтвердженням повної 
поінформованості особи про характер і завдання клінічного випробування,  
обсяг його прав та обов’язків, тривалість участі,  підстави дострокового 
припинення експерименту. У разі участі у випробуванні малолітньої чи 
неповнолітньої особи необхідна письмова згода обох батьків, а відомості про 
залучення дитини до експерименту додатково надсилаються органу опіки та 
піклування.  

Таким чином, чинні нормативні акти, які регламентують проведення 
доклінічних та клінічних випробувань лікарських засобів базуються на 
міжнародних стандартах  залучення досліджуваних з метою реалізації гарантій 
прав та інтересів останніх.  

 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ  
КП «ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА 

ПОЛІКЛІНІКА» ЗА 2019- 2020 РОКИ 
Коротич О.А. 

КП «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» 
 

 З 01.04.2020 р. стартувала Програма державних гарантій медичного 
обслуговування населення. Постанова від 05.02.2020 р. № 65 «Деякі питання 
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 
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2020 р.» визначила механізми забезпечення оплати медичних послуг, пов’язаних 
з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги 
дітям до 16 р., що розпочала діяти з 01.04.2020 р. в межах вищеназваної 
програми. 
 Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна 
поліклініка» Лубенської міської ради (КП «ЛМКСП» ЛМР) з 01.04.2020 р. 
уклало договір з НСЗУ, відповідно до якого будуть отримуватися кошти за 
гарантований державою пакет медичних послуг, до якого не входить 
стоматологічна допомога дорослим, крім ургентної. Тобто, з 01.04.2020 р. КП 
«ЛМКСП» ЛМР, як заклад вторинної медичної допомоги, перейшло на нову 
модель фінансування у рамках медичної реформи. Зменшення кількості 
штатних працівників з 96, 75 посад у 2019 р. до 60,5 посад у 2020 р. не могло не 
відобразитися на річній звітності КП «ЛМКСП» ЛМР, але не носить критичного 
характеру. Так у 2020 р. проведена наступна робота КП «ЛМКСП» ЛМР: 
кількість видалених зубів – 6079, кількість стомат. операцій – 429, кількість 
осіб, що отримали зубні протези – 627, кількість осіб, що отримали знімні 
протези – 350.  
 У 2020 р., порівняно з 2019 р., КП «ЛМКСП» ЛМР, незважаючи на 
зменшення штатної чисельності працівників та кількості відпрацьованих 
робочих днів спостерігається зменшення показника потребуючих санації 
порожнини рота від планово оглянутих з 57% до 53%, збільшення % санованих 
від потребуючих санації з 78% до 79%, збільшення кількості фотополімерних 
пломб з 84% до 86%, незмінне співвідношення вилікуваних зубів з 
неускладненим карієсом до ускладненого карієсу 3:1.  
 Щодо показників лікувально-профілактичної роботи серед дитячого 
населення, то у 2020 р. збільшилася кількість відвідувань в день з 17 у 2019 р. до 
22 у 2020 р.; число потребуючих санації від планово оглянутих становило 26% у 
2020 р., порівняно з 30% у 2019 р.; збільшився % фотополімерних пломб з 17% 
до 36%; залишилося незмінним співвідношення вилікуваних зубів до видалених 
2,2 :1. 
 По показникам стоматологічної ортопедичної допомоги населенню за 
2020 р. спостерігається збільшення % незнімних протезів з 52,7% до 55,4%, але 
спостерігається зменшення % безкоштовного протезування з 35% до 34,3% та 
зменшення кількості осіб, які отримали протези на одну лікарську посаду з 184 
до 157. 
 Підсумовуючи вищенаведене, хочеться зазначити, що зараз стоматологія 
знаходиться на вістрі значних змін, але при допомозі міської ради, депутатського 
корпусу, благодійних організацій, тощо зможе зберегти своє існування у виді 
Комунального підприємства. Про те, що комунальна стоматологія має право на 
існування свідчать статистичні дані на 2019 р. Так, на комунальні підприємства 
припало 77% всіх стоматологічних відвідувань за 2019 р. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ 
ПІДХОДІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

Коротич О.М. 
КП «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради», 

Полтава, Україна 
 

Визначною роллю у підвищенні якості надання медичних послуг щодо 
безпечного материнства і дитинства є впровадження інноваційних 
організаційно-правових підходів в забезпеченні перинатальної допомоги. 
Розвиток перинатальної допомоги розглядається МОЗ України як важлива 
складова реформи галузі охорони здоров’я в цілому, що формує рейтингові 
національні показники материнської та дитячої смертності.  
 КП « Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради» 
активно застосовує вже впроваджені новітні перинатальні технології та в період 
реформування медичної галузі, плануючи свій розвиток в подальшому, вбачає 
кінцевими результатами  втілення даної концепції реформування: 
• клінічну результативність (досягнення максимально можливого, науково 

прогнозованого результату); 
• економічну ефективність (мінімальна вартість лікування при збереженні 

заданої результативності); 
• обґрунтованість послуги (правильне рішення про необхідність конкретного 

виду медичної допомоги);  
• прийнятність (відповідність очікуванням пацієнтів ); 
• законність та доступність для усіх категорій громадян. 
 На даний час КП «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської 
міської ради» має всі необхідні ліцензії на провадження господарської 
діяльності: з медичної практики, з використання джерел іонізуючого 
випромінювання, на роботу з наркотичними речовинами і прекурсорами. 
 За 2020р. в пологовому будинку проведено 2461 пологів, що на 100 
пологів більше ніж за попередній рік. З інших міст та з районів області 
розроджено 590 (24,0%) вагітних жінок (проти 453 (19,1%) за 2019р.), в т.ч. з 
Диканської, Машівської, Котелевської, Зіньківської, Новосанжарської та 
Карлівської ЦРЛ – 411 (69+72+24+80+71+ 95).  
 Кількість пологів у вагітних, що не перебували під наглядом: 29 проти 12.      
Госпіталізованих після пологів поза пологовим стаціонаром – 3.  68,1% пологів 
визнано, як неускладнені (шифр 0.80), за 12 місяців минулого року – 48,8%, 
багатоплідних пологів – 10 (0,4%). 
 Пологовий будинок надав стаціонарну допомогу 34 пацієнтам з підозрою 
(14)  та хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом  SARS-CоV-2» (20), з яких у 8 проведено розродження. 
 Перинатальна смертність має показник 6,9‰ (17 випадків), за  попередні 
роки (2019р. та 2018р.) –  13 та 9 випадків, що склало 5,4‰ та 3,5‰ відповідно. 
Чотири випадки перинатальної смертності сталися у жінок із районів області, 
тобто редукований показник перинатальної смертності склав 5,3‰. За даний 
звітний період перинатальна смертність складається із 16 випадків 
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мертвонароджень (15 антенатальних + 1 інтранатальний) та 1 випадку ранньої 
неонатальної смерті.  Слід зауважити, що із 17 випадків перинатальних втрат 6 
сталися при терміні гестації менш ніж 28 тижнів, тобто це репродуктивні 
втрати, що пов`язані із здоров`ям жінки.  
 За звітний період живими народилось 2474 дітей (з них надійшло після 
пологів поза пологовим стаціонаром 3 дитини), з них 129 дітей отримані від 
передчасних пологів. Шестеро дітей позбавлені батьківського піклування. До 
дитячих стаціонарів міста переведено 137 немовлят, що становить 5,6% від усіх 
народжених (за 2019р. – 6,2%). До дитячих реанімаційних відділень переведено 
12 дітей (8,8% від усіх переведених)(за  2019р. – 10,9%). 
 З вадами розвитку народилося 4,2% малюків (103 дітей), в тому числі 5 
немовлят із синдромом Дауна, 2 - із атрезією ануса, по одному випадку мали 
місце народження дітей із синдромом  Денді-Уокера, діафрагмальною килою та 
іхтіозом. 
 Вакцинацію проти туберкульозу отримали 88,4% новонароджених дітей, 
проти гепатиту В – 83,9%. Скринінгові обстеження на фенілкетонурію, 
гіпотиреоз, адреногенітальний синдром та муковісцидоз  проведені у 98,3% 
випадків. 177 новонароджених (7,2% від народжених дітей) проліковані у ВІТН 
(показник попереднього року 5,7%).  Основним показанням для госпіталізації 
до ВІТН протягом останніх трьох років є неонатальна енцефалопатія, на 
другому місці – дихальна недостатність, третє місце посіла вроджена 
пневмонія. ШВЛ проведена 35 новонародженим  (19 доношеним; 16 передчасно 
народженим немовлятам), показанням  була вроджена пневмонія у 48% 
випадках, РДС – у 24%.  Ще 5 дітям була застосована неінвазивна ШВЛ. 
реабілітації та ІІ етапу виходжування перебувало 15 дітей, з яких 14 виписані 
додому. 
 За минулий рік у відділенні патології вагітності з екстрагенітальною 
патологією та ліжками для невиношування надали медичну допомогу 1273 
вагітним жінкам, з яких 20,6% були з районів області. Слід відмітити, що 
середня тривалість перебування у стаціонарі вагітної пацієнтки зменшилася з 
13,3 ліжко-днів у 2019 році до 5,0 у 2020р. 
 Відділення гінекології має показник хірургічної активності – 78,6% (за 
минулий рік – 70%). Продовжується впровадження малоінвазивних методів 
хірургічних втручань на жіночих статевих органах (лапароскопія, 
гістероскопія) і натепер проведено 148 лапароскопічних операції (проти 119 за 
2019р.) та 153 гістероскопії. Середня тривалість перебування хворого на ліжку 
становить 2,6 діб проти 5,6 за попередній рік. Перераховане вище свідчить про 
активне впровадження вимог щодо реформування системи охорони здоров`я у 
відділенні гінекології та патології вагітності. 
 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії має сталі показники 
роботи, кількість випадків надання анестезіологічної допомоги дорослим 
пацієнтам зростає за рахунок внутрішньовенних та регіональних методів, 
відбувається збільшення кількості випадків проведеної епідуральної анестезії у 
пологах. 
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 Постійна кропітка робота над створенням матеріально-технічної бази 
закладу повинна відбуватися на тлі підвищення кваліфікації медичних 
працівників, впровадження сучасних медичних технологій з науково-доказовою 
базою, економічного використання наявних ресурсів. Це покращить якість 
надання медичної допомоги, буде сприяти задоволеності пацієнтів та  
забезпечить конкурентоспроможність пологового будинку на ринку медичних 
послуг. 

 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ТА 

ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
Коршенко Н.Л., Коршенко В.О., Краснова О.І., Безбородько М.М. 

КП «ОКЛВЛД ПОР», Полтава, Україна 
 

 Перша медична допомога – це служба, знайома у всьому світі, яка 
пройшла в своєму розвитку довгий шлях. Екстрена медична допомога (ЕМД) в 
Україні, як і в усьому світі, має бути одним з перспективних напрямків 
комплексного лікування пацієнтів. Нерідко лише лічені хвилини, навіть не 
години, за котрі доїжджає карета швидкої медичної допомоги (ШМД) до 
хворого, є терезами соціально-біологічного виклику — життя чи смерть. 
Структура і зміст роботи установ швидкої медичної допомоги (СМП) мінялися 
на різних етапах її становлення і розвитку. 
 Історія свідчить про те, що в давні часи єгипетські жерці надавали 
швидку допомогу при переломах кінцівок, накладаючи для іммобілізації 
пальмове листя. Знаменитий лікар Гіппократ описував способи невідкладної 
допомоги при вивихах, переломах та інших травматичних ушкодженнях. В 
епоху Середньовіччя з’являються перші письмові згадки про створення служби, 
яка надавала медичну допомогу воїнам – християнам. У середині XI століття – 
за різними джерелами, в 1048 р. чи 1070 р., один з купців італійського міста-
республіки Амальфі, отримав дозвіл на відкриття в Єрусалимі госпіталю. Цього 
купця звали Мауро, і своїй лікарні він надав ім’я Іоанна Хрестителя. За кілька 
століть монастир св. Іоана перетвориться на орден його імені, пізніше уже як 
орден Госпітальєрів братиме участь у хрестових походах, маючи у своєму 
складі підрозділ братів-лікарів, котрі супроводжували театр воєнних дій та 
опікувалися пораненими, доправляючи їх до лікарень. 
 Історії відома успішна діяльність рухомого медичного підрозділу для 
вивозу поранених з поля бою і надання їм першої допомоги, який створив 
Домінік-Жан Ларрей - головний хірург армії Наполеона. Немало істориків 
пов'язують переможну ходу армії Наполеона саме з діяльністю «Летючого 
Амбулансу», що уміло і оперативно відновлював людський ресурс, чого не 
мали армії противників. Домінік-Жан Ларрей увійшов в історію медицини 
також створенням першої карети швидкої допомоги. 
 Ідея організації служби швидкої медичної допомоги виникла після того, 
як в 1881 році у Відні в оперному театрі під час пожежі постраждали сотні 
людей. Аналізуючи наслідки трагедії, віденський лікар Яромир Мунді 
запропонував організувати пункт постійного чергування лікарів, завжди 
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готових до виїзду на місце події, та назвав його станцією швидкої медичної 
допомоги. Згодом станції швидкої допомоги з’явилися в багатьох країнах. За 
короткий час Рятувальні станції подібного зразка почали з’являтися у 
європейських столицях та за океаном. Віденська станція слугувала своєрідним 
методичним центром. 
 У Росії коронація Миколи II на Ходинському полі закінчилась жахливою 
тиснявою, почалася паніка. Через відсутність допомоги сотні людей померли, 
тисячі були покалічені. Микола II отримав прізвисько Кривавий, а в Москві в 
1896 році з’явилася перша в Росії станція швидкої допомоги. В Україні не 
чекали лиха. 1902 року станцію швидкої допомоги було відкрито в Києві, 1903 
р. - в Одесі, 1910 р. - у Харкові. Зародження швидкої медичної допомоги в 
Києві можна віднести до 1881 р. На той час стаціонарну медичну допомогу 
надавали в університетських, приватних або відомчих клініках. За ініціативи 
Товариства київських лікарів, був організований Гурток лікарів з метою 
лікарських чергувань. В 1881 р. професор Ю.І. Мацон запропонував відкрити в 
місті першу станцію швидкої медичної допомоги.  
 Уже в 20 столітті вдосконалення швидкої допомоги продовжиться — 
загальна моторизація, обладнання карет дефібрилятором, оптимізація 
диспетчерської служби. Тільки в другій половині ХХ століття «швидка» стала 
такою, як ми її знаємо. Розкіш, раніше доступна тільки воїнам, тепер стала 
спільним надбанням і сприймається, як щось банальне й абсолютно необхідне. 
 У розвинених країнах світу існують різні моделі організації служби 
екстреної медичної допомоги. Загальною відмінністю їх є те, що служба 
мобільної швидкої медичної допомоги є  переважно реанімаційною і 
обслуговує тільки тих пацієнтів, які потребує невідкладної інтенсивної 
допомоги. Пацієнти обслуговуються у разі наявності медичної страховки. 
Пацієнти, що потребують екстреної інтенсивної допомоги, звертаються або до 
лікарів загальної практики, або самостійно у відділення екстреної медичної 
допомоги найближчого госпіталю. При цьому сортування телефонних дзвінків 
проводиться на диспетчерському етапі. У іншій моделі організації основну роль 
в медичному забезпеченні екстреної медичної допомоги у вогнищі виконують 
спеціальні мобільні бригади, що складаються із спеціально підготовленого 
середнього медперсоналу, що уміє надати весь необхідний об'єм невідкладної 
допомоги, включаючи реанімаційний. Ці бригади можуть входити до складу 
окремих самостійних загонів, а можуть входити до складу відділень екстреної 
медичної допомоги при госпіталях. В обох вказаних моделях, характерних для 
більшості західних країн, надання на догоспітального етапі невідкладної 
допомоги проводиться середнім медперсоналом. В більшості випадків перша 
догоспітальна допомога здійснюються парамедиками (рятувальниками, 
поліцейськими, пожежниками і т. д.), які в обов'язковому порядку навчені 
основам надання першої допомоги потерпілим. 
 Хоча і зараз, на початку 21 століття, близько пів мільярда людей у світі не 
можуть скористатися медичною допомогою, а багато людей в Африці та Азії 
мають доступ лише до традиційної медицини. 
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 До теперішнього часу спеціальності лікаря ЕМД в Україні не існує. Саме 
тому, згідно з чинним законодавством, як на догоспітальному, так і на 
ранньому госпітальному етапах, мають працювати фахівці зі спеціальністю 
«медицина невідкладних станів». Хоча, слід зазначити, що остання лише в 
нашій країні не знайшла свого логічного та наукового висвітлення — в Україні 
дотепер не існує кандидатів медичних наук та докторів медичних наук за фахом 
«медицина невідкладних станів». Саме тому стає зрозумілим актуальність 
покращення наукових досягнень у цій такій складній та необхідній для держави 
спеціальності. 
 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ СТАЦІОНАРНИХ 
ВІДДІЛЕНЬ КП «1-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПМР» ЗА 2020 РІК  

Котовий О.В., Озарчук Л.П., Плужнікова Т.В. 
КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради», Полтава, Україна 

 
 Робота лікувального закладу КП «1-а міська клінічна лікарня Полтавської 
міської ради» за 2020 рік була направлена на виконання державних, 
регіональних і міських медичних програм в галузі охорони здоров’я. Важливу 
роль у цьому зіграла тісна співпраця з науковцями Української медичної 
стоматологічної академії, Департаментом охорони здоров’я та соціального 
розвитку, громадськими організаціями. 
 Протягом 2020 року в лікарні працювало 235 ліжок. Індекс ефективності 
роботи в стаціонарі оцінюється по показниках використання ліжкового фонду – 
робота ліжка, оберт ліжка, середнє перебування на ліжку, середній час простою 
ліжка. 
 Аналізуючи роботу стаціонарних відділень слід зазначити, що за 2020 рік 
проліковано хворих в 2018р. – 9756 чол., в 2019р. – 7722 чол., в 2020р. – 8389 
чол. План ліжко-дня не виконали усі відділення, по лікарні відсоток виконання 
склав в 2018р. – 87,5%, в 2019р. – 78,5%, в 2020р. – 74,2%. Середнє число днів 
роботи ліжка на рік визначає фактичну зайнятість ліжка і становить по лікарні 
247,4 середніх днів роботи ліжка на рік. Ліжко працювало: 2018р. – 291,9л/д.;  
2019р. – 261,0 л/д.; 2020р. – 247,4 л/д., при плановому показнику 334 л/день. Це 
означає, що протягом 2020 року кожне ліжко використовувалося в середньому 
247,4 днів, а в інші дні воно не було зайняте хворими з тих чи інших причин, 
тобто мав місце випадок простою ліжка, який за 2020 рік склав 86,6 днів. 
Середній термін перебування хворого на ліжку на рівні минулого року і 
становить: 2018р. – 7,7; 2019р. – 6,8; 2020р. – 6,9. 
 Показник оберту ліжка становить: 2018р. – 37,8; 2019 р. – 38,6; 2020 р. – 
35,7 при плановому показнику 37,1 (зменшився на 2,9 (7,5%) від попереднього 
року та на 1,4 (3,8%) від планового показника). 
 Якість і ефективність стаціонарної медичної допомоги оцінюють за 
показниками летальності, структури померлих по профілю ліжок та питомої 
ваги померлих. Кількість померлих хворих становить: 2018р. – 425чол.; 2019р. 
– 353чол.; 2020р. - 532 чол. Загальна летальність становить 6,3%: 2018р. – 4,4%; 
2019р. – 4,6%; 2020р. – 6,3%, що на 1,7% більше ніж в минулому році. 
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Показник результату лікування, а саме - виписано хворих з покращенням та 
одужанням залишається на рівні попередніх років: 2018р. – 9235 (99,0%);  
2019р. – 7284 (98,8%); 2020р. – 7784 (99,1%). 
 Якість хірургічної роботи показує післяопераційна летальність, частота 
післяопераційних ускладнень, структура оперативних втручань, динамічність 
перебування хворого в стаціонарі, показник екстреної хірургічної допомоги. 
Хірургічне та травматологічне відділення з квітня 2020 року працюють з 
деякими карантинними обмеженнями на час пандемії COVID-19 і тому 
показники дещо відрізняються від показників 2018 - 2019 року.  
 Аналізуючи показники роботи відділень хірургічного профілю, привертає 
увагу наступне: план виконання л/днів становить 85,2%: 2018р. –84,4 %; 2019р. 
– 82,7%; 2020р. - 85,2% (на 2,5% більше, ніж у минулому році). Показник 
робота ліжка збільшився в порівнянні з минулим роком на 3,0%: 2018р. - 215,2;  
2019р. – 210,9; 2020р. – 217,2 при плановому показнику –255 л/д. Середній 
термін перебування на ліжку дещо збільшився (0,2(2,5%)в порівнянні з 
минулим роком і становить: 2018р. – 8,4; 2019р. – 7,9;   2020р. -8,1. Проліковано  
хворих на рівні минулого року: 2018р. – 1531 чол.; 2019 р. – 1605 чол.; 2020р. -
1607 чол. (плановий показник – 1545 чол.). Оберт  ліжка на рівні минулого 
року: 2018р. –25,5;  2019 р. – 26,8;      2020р. – 26,8. (плановий показник – 25,7). 
Хірургічна активність на рівні минулого року і становить: 2018 р.- 58,0%; 
2019р. –59,3%; 2020р. – 59,6%. Показник планових операцій становить: 2018р. – 
497 (51,3 %); 2019р. – 525 (50,4%); 2020р. – 357 (34,0%). Померло оперованих 
хворих: 2018р. – 18 чол.; 2019р. – 23 чол.; 2020р. - 53 чол. За рахунок цього 
показника збільшилася післяопераційна летальність та летальність при 
ургентних операціях. Післяопераційна летальність збільшилася на 3,1% в 
порівнянні з минулим роком і становить: 2018р. - 2,0%; 2019 р. – 2,4%; 2020р. – 
5,5%. Летальність при ургентних операціях збільшилась (на 3,5%) в порівнянні 
з минулим роком і становить: 2018р. – 4,1%; 2019р. – 4,5%; 2020р. – 8,0%. 
Померло в хірургічному відділенні: 2018р. – 33 чол.;    2019р. – 45 чол.; 2020р. -
131 чол. Загальна летальність становить 8,2%, що на 5,4% більше ніж в 
минулому році. Кількість оперативних втручань на рівні минулого року і 
становить: 2018р. – 968; 2019р. – 1042; 2020р. – 1051. 
 Аналізуючи показники роботи лабораторної служби за 2020 рік, слід 
відмітити, що в ургентній лабораторії виконано 229163 тис. досліджень, всього 
по стаціонару – 332359 тис. досліджень. По неврологічному відділенню 
зменшилася кількість досліджень на 4.599 за рахунок зменшення кількості 
пролікованих хворих на 214 чол., показників на 1-го хворого на 2,1%. По 
хірургічному та травматологічному відділенню показники залишаються на рівні 
минулого року. Збільшилася кількість досліджень в ургентній лабораторії на 
62.480 за рахунок збільшення ургентних днів по лікарні, пацієнти відділення 
ВГЦП та хірургічного відділення які переважній більшості обстежуються в 
ургентній лабораторії, а також відновлення роботи терапевтичного відділення. 
Всього по стаціонарним відділенням збільшилася кількість досліджень на 
77.412, на одного хворого збільшилося на 3,85%.  
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 Фізіотерапевтична служба працювала стабільно. Якісний показник 
служби – кількість процедур на одного хворого по стаціонару становить – 
11,5%, міський показник склав – 13,8%. Використання фізметодів лікування у 
відновному лікуванні амбулаторних хворих – 27,0%. Відсоток охоплення 
стаціонарних хворих 60,1% при нормі 60-65%. Відсоток охоплення 
лікувальною фізкультурою стаціонарних хворих – 74,3%, амбулаторних хворих 
– 15,1%, що дорівнює нормативним показникам обласного фізкультурного 
диспансеру. Всього за 2020 рік лікувальною фізкультурою займалося 6906 
хворих, відпущено процедур 74325 хворих. 
 Проведено рентгенологічних досліджень: 2018р. - 49019;  2019р. – 46301; 
2020р. – 46741. За звітний період в структурі рентгенодіагностичних 
досліджень дослідження органів грудної клітки складають 18005, органи 
травлення – 251, кістково-суглобова система – 22111, інші – 6374. 
 Постійна увага приділяється зверненням громадян. За 2020 рік до 
директора звернулося – 2336 чол. Позитивно вирішено 100% звернень щодо 
надання медичної допомоги, порушення принципів етики і деонтології. 
 Отже, за підсумками діяльності в подальшому необхідно: завідувачам 
стаціонарними відділеннями переглянути та затвердити локальні протоколи 
надання медичної допомоги по нозологіям та маршрут пацієнтів у 
лікувальному закладі, контролювати дотримання стандартів обстеження та 
лікування хворих згідно клінічних протоколів надання медичної допомоги; 
взяти під особистий контроль виконання вимог наказу МОЗ України №651 від 
26.07.2013р. «Про принципи належної фармакотерапевтичної практики та 
запобігання поліпрагмазії» та наказу №360 від 19.02.2005 року «Про 
затвердження правил виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські 
засоби…». За результатами проведення експертної оцінки II та III рівнів 
контролю необхідно розглянути недоліки по веденню медичної документації на 
оперативних нарадах у відділеннях та прийняти міри по їх усуненню. Роль 
завідувачів відділень в організації роботи стаціонару має бути спрямована на 
впровадження сучасних технологій, відбір та залучення пацієнтів. Надалі 
необхідно продовжувати впроваджувати сучасні технології в лікувально-
діагностичному процесі. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ ПО НАДАННЮ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ДО 1-ГО РОКУ ТА ПЕРЕДЧАСНО 

НАРОДЖЕНИМИ  ДІТЬМИ ПО КЗ «ЦПМСД №3 АЗСМ № 7,8» 
Кузьменко К.В. 

АЗСМ № 8 КП « ЦПМСД №3», Полтава, Україна 
 

 Організація роботи педіатричної служби по наданню медичної допомоги 
дітям до 1-го року життя регламентується наказом МОЗ України № 149 від 
20.03.2008р. «Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною 
віком до 3-х років», та диспансерного нагляду за передчасно народженими 
дітьми проводиться наказом ГУОЗ ОДА від 08.12.2011 р. № 1138 та наказу УОЗ 
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міської ради від 15.12.2011р. № 595-Н «Клінічний протокол диспансерного 
спостереження за передчасно народженими дітьми на першому році життя». 
Станом на 10.12.2020 року КП «ЦПМСД №3 ПМР» АЗСМ №№7,8., 
знаходиться 593  новонароджених дітей, передчасно народжених 42 дітей, в 
тому числі з терміном гестації до 32 тижнів -8 дітей. 

Кількість передчасно народжених дітей за 3 роки 
 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
Всього передчаснонароджених до 37 
т. 

36 55 42 

У т. ч. до 32 тиж. 7 (19,4%) 10(18,2%) 8(19,1%) 
маса До 1000 г 1 - - 
при 1000-1499 г 7 (19,4%) 4(7,3%) 5(12%) 
народжені Понад 1500 г 28 (77,8%) 51(92,7%) 37 (88%) 
Кількість з нормальним фізичним 
розвитком за шкалою ВООЗ 

35 (97,2%) 55(100%) 41 (97,6%) 

Кількість дітей з порушенням 
фізичного розвитку  

- - - 

Кількість померлих із взятих на облік 1 - 1 

Кількість інвалідів ( з якими 
захворюваннями)                                       

1 ( 2,8%) 
Адреноген
італьний 
синдром 

 

4(7,2%)ВВР,
гідроцефал 
с-м, псевдо-
бульбарний 

синдром 

3(7,1%) 
ВВС, врод-
жене незро-
щеннящелеп
и,с-м Дауна 

Кількість дітей які признані 
здоровими в 1 рік  

25 (69,4%) 30(54,5%) 28 (66,6%) 

 
 Кількість передчасно народжених дітей за 3 роки збільшилась у 1,1 рази 
за рахунок збільшення населення по району обслуговування. Найбільша 
частина серед цих дітей це діти з масою 1500 – 2500 гр. – 79 %. 
 При оцінці фізичного розвитку дітей які поступили під нагляд 
поліклінічного відділення за 12місяців 2020 року по шкалі ВООЗ до 50 тижнів з 
корегованого віку дітей з нормальним фізичним розвитком виявлено 41 дитина. 
 В структурі патології новонароджених виписаних з пологових будинків: 
1 місце перинатальна патологія 54-18,5% 
2 місце неврологічна патологія 29-9,9% 
3 місце пологова травма 17-5,8% 
4 місце ортопедична патологія 11 – 3,8% 
5 місце вроджені вади 4-1,4% 

Питома вага дітей які знаходяться виключно на грудному вигодовуванні 
 2018 рік 2019 рік  2020 рік 
Виписані з пологового будинку на 
грудному вигодовуванні абс/% 

778-
96,8%  

601-
97,3% 

593-
95,9% 

До 3-х місяців абс/% 394-
50,6% 

262-
43,5% 

160-27% 
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До 6-ті місяців абс/% 193-
24,8% 

287-
47,7% 

269-
45,4% 

 
Первинний вихід на інвалідність на 1-му році життя 

2019 рік 2020року. 
Всього дітей: 4 дітей Всього дітей: -3 
У т.ч по хворобам:  
Гідроцефалія набута ВВС 
ВВР незрощення щелепи ВВР незрощення щелепи 
Інтерстиціальна хвороба легень с-м Дауна 
Псевдобульбарний синдром  
 
 Структура патології дітей на першому році життя на протязі 3-х років не 
змінена. Серед передчасно народжених в 20 році померла одна дитина вдома 
(вроджена вада серця). 
 Соціально-неблагополучних 7 сімей, 1 дитина до року – здорова. 
 Проведена експертна оцінка 50 ф 112. В 100% уф 112 заповнена 
паспортна частина, контрольні листи огляду дитини, листи нагляду за знаком 
БЦЖ, плани профілактики гіпогалактії, є плани диспансерного нагляду, графіки 
фізичного розвитку за шкалою ВООЗ за передчасно народженими дітьми. 
 Всі діти після виписки з пологового будинку або з відділення патології 
новонароджених на другий день оглянуті дільничним педіатром, на четвертий 
день медичною сестрою, а в подальшому згідно індивідуальних планів нагляду 
відповідно нормативним вимогам клінічного протоколу. 
 Календар планових обов’язкових медичних профілактичних оглядів дітей 
виконаний на 97% ( за несвоєчасної явки батьків). У всіх випадках необхідності 
консультацій дитини фахівцями є записи про інформовану згоду батьків на 
огляд дитини з метою ранньої діагностики патологічних відхилень у розвитку 
дитини, але у 8% (4 випадок) мають місце само звернення батьків  за 
консультацією до фахівців зі здоровою дитиною. Не завжди в записах 4% (2 
випадки) дільничних педіатрів відображається об’єктивний статус виявленої 
патології ( тільки діагноз), що не дає можливості підтвердити наявність 
патології дитини та оцінити зміни в динаміці. 
 Оцінка психомоторного та фізичного розвитку дитини проводиться у 
100% . Не завжди в повному обсязі надаютьсярекомендації по термінам 
введення і об’єм  прикорму. Лабораторне обстеження (ЗАК) у 9 місяців 
проведене 92%, до 1-го року в 97% (за вини батьків). Відмітка зубної формули, 
оцінка слухового та зорового аналізатора проводиться у 84%. У 8% (4 випадків) 
не витримуються терміни оглядів дітей з динамічною та диспансерною групою 
нагляду, що вказує на недостатній взаємозв’язок фахівців з лікарями первинної 
ланки надання медичної допомоги. Експертний аналіз передчасно народжених 
дітей на першому році життя проводиться регулярно згідно нормативних 
вимог, якість задовільна. 
 Отже, організація медичного нагляду за дитиною 1-року життя 
проводиться згідно нормативних вимог. Кількість передчасно народжених дітей 
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за 3 роки збільшилась у 1,1 рази, за рахунок збільшення кількості дитячого 
населення. Якість організації нагляду за передчасно народженими дітьми на 
дільницях відповідає нормативним вимогам. Недостатня якість проведення 
оцінки фізичного та психомоторного розвитку. Не в повному обсязі 
виконуються локальні протоколи лікування дітей з патологічними станами. 
 В подальшому необхідно продовжити диспансерний нагляд за передчасно 
народженими дітьми, покращити якість оцінки фізичного та психомоторного 
розвитку передчасно народжених дітей, провести семінарське заняття з 
дільничними педіатрами та медичними сестрами по диспансеризації 
передчасно народжених дітей згідно вимог клінічного протоколу. 
 
СУЧАСНА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ МІКРОСПОРІЇ У СПОРТСМЕНІВ 

Лаврушко  С.І.1, Степаненко В. І.2 
1Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна 

2Національний медичний університет іменіО.О. Богомольця, Київ, Україна 
 

Актуальність. Грибкові ураження шкіри виявляють у 20-25% населення 
світу. Вони посідають перше місце у структурі інфекційної патології, що 
зумовлено значним поширенням і щорічним збільшенням захворюваності на 
мікози серед населення України, різних країн Європи і світу. Мікроспорія – це 
висококонтагіозне грибкове захворювання, яким частіше хворіють діти з 
наймолодшого віку, зокрема і новонароджені, зумовлене грибами роду 
Microsporum, при якому уражуються шкіра та її придатки. Це захворювання 
належить до дерматофітій, поширене в дитячих колективах і серед спортсменів.  

Мета роботи – удосконалити патогенетичне лікування мікроспорії у 
спортсменів шляхом застосування пробіотично-вітамінно-мінеральних 
комплексів «Біон 3 Кід» та «Біон 3» в комплексній терапії системними 
антимікотиками гризеофульвіном в комбінації з препаратом «Антраль» та 
тербінафіном залежно від  локалізації патологічного процесу. 

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 60 спортсменів, 
хворих: 24 – на мікроспорію волосистої частини голови, 16 – волосистої 
частини голови і гладенької шкіри, 20 – гладенької шкіри віком від 4 до 19 
років, 2 дорослих та 58 дітей (56 хлопчиків та 2 дівчинки). 49 хворих 
відвідували спортивні секції з боротьби. У спортсменів, які відвідували секції з 
вільної та греко-римської боротьби спостерігалася характерна клінічна картина 
у вигляді «симптому спортсмена-борця». Усіх хворих на мікроспорію 
розподілили на чотири групи залежно від клінічного перебігу, діагнозу та 
призначеного лікування. Хворим з мікроспорією волосистої частини голови та 
волосистої частини голови і гладенької шкіри призначено комплексне 
лікування системним антимікотиком гризеофульвіном у комбінації з 
препаратом «Антраль» та зовнішні протигрибкові засоби. Гризеофульвін хворі 
приймали в таблетках з розрахунку 21-22 мг на 1 кг маси тіла щодня за 3 
прийоми під час їди з чайною ложкою олії. Усім хворим призначено «Антраль» 
у таблетках у дозі залежно від віку: дітям віком 4-10 років – по 100 мг на 
прийом, старше 10 років і дорослим – по 200 мг 3 рази на добу. При лікуванні 
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мікроспорії гладенької шкіри призначено системний антимікотик тербінафін за-
лежно від маси тіла: до 20 кг –  62,5 мг/добу (1/4 таблетки), від 20 до 40 кг – 125 
мг/добу (1/2 таблетки), понад 40 кг – 250 мг/добу (1 таблетка) 1 раз на добу та 
протигрибкову терапію. Усім хворим 2-ої та 4-ої груп призначено пробіотично-
вітамінно-мінеральні комплекси «Біон 3 Кід» та «Біон 3» залежно від віку.  
Тривалість лікування в 1-й групі становила від 2 до 4 тижнів, у 2-й – 1-3 тижні, 
3-й групі – від 2 до 6 тижнів, в 4-й групі – 1-4 тижні. Після відміни лікування 
хворим з мікроспорією рекомендувано прийом пробіотично-вітамінно-
мінеральних комплексів «Біон 3 Кід» та «Біон 3» залежно від віку. 

Результати та обговорення. В результаті лікування досягнуто клінічного 
та етіологічного одужання в усіх 60 хворих на мікроспорію. Тривалість 
лікування в усіх 4-х групах становила від 1 до 6 тижнів. Призначене лікування 
залежало від клінічного перебігу, локалізації патологічного процесу та 
встановленого діагнозу. Хворим з мікроспорією волосистої частини голови та 
волосистої частини голови і гладенької шкіри призначали комплексне 
лікування системним антимікотиком гризеофульвіном у комбінації з 
препаратом «Антраль» та зовнішні протигрибкові засоби. При лікуванні 
мікроспорії гладенької шкіри призначали системний антимікотик тербінафін 
залежно від віку та протигрибкову терапію. Пацієнти приймали пробіотично-
вітамінно-мінеральні комплекси «Біон 3 Кід» та «Біон 3» залежно від віку. 

Введення до комплексного лікування мікроспорії оригінальних 
пробіотично-вітамінно-мінеральних комплексів «Біон 3 Кід» та «Біон 3» надало 
змогу підвищити ефективність та поліпшити результати лікування, скоротити 
його тривалість на 1-2 тижні, запобігти рецидивам хвороби та розвитку 
супутніх застудних захворювань під час і після лікування. 

Розроблене сучасне комплексне лікування хворих на мікроспорію дітей-
спортсменів сприяло покращенню ефективності лікування, профілактиці 
рецидивування мікроспорії, прискоренню клінічного та мікологічного 
одужання, а також профілактиці захворювання дітей-спортсменів під час 
перебування в дитячих та спортивних колективах гострими респіраторними 
вірусними інфекціями, навіть у холодні пори року. Спостерігалася хороша 
переносність препаратів без змін показників загальних і біохімічних аналізів 
крові, сечі. Побічних ефектів не спостерігалося.  

Висновки. Захворювання мікроспорією поширене серед спортсменів 
контактних видів спорту, особливо спортсменів-борців, які відвідують секції з 
вільної та греко-римської боротьби. При лікуванні мікроспорії волосистої 
частини голови та мікроспорії волосистої частини голови і гладенької шкіри є 
ефективним та безпечним комплексне лікування системним антимікотиком 
гризеофульвіном у комбінації з препаратом «Антраль». Комплексне лікування 
системним антимікотиком тербінафіном є ефективним та безпечним у дітей та 
дорослих з мікроспорією гладенької шкіри. Включення до комплексу лікування 
хворих на мікроспорію пробіотично-вітамінно-мінеральних комплексів «Біон 3 
Кід» та «Біон 3» у комбінації із системними антимікотиками гризеофульвіном 
та тербінафіном сприяло покращенню ефективності лікування, прискоренню 
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клінічного та мікологічного одужання, а також запобіганню рецидивування 
хвороби та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій.  
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ В КП «ЦПМСД № 2 ПМР» 

Левченко С. М. 
КП «ЦПМСД № 2 ПМР», Полтава, Україна 

 
 В КП «ЦПМСД № 2 ПМР» всі лікарі ЗП-СЛ та лікарі-педіатри атестовані 
згідно плану: 
• забезпеченість сімейними лікарями (фізичними особами) на 10000 нас. 

складає 6,4,  2019 р. – 5,5; 
• рівень госпіталізації до лікарень П-Ш рівнів за направленням сімейних 

лікарів склав – 5,4 (2019 р. – 3,8 на 100 осіб); 
• захворюваність на туберкульоз в порівнянні з 2019 р. зменшилася з 38 до 32 

осіб, кількість випадків з деструкцією легеневої тканини на рівні минулого 
року – 12; 

• не виявлено занедбаних випадків туберкульозу; 
• план флюорографічних оглядів населення виконано на 99,1%; 
• показник онкозанедбаності на рівні 2019 р. (25%); 
• зменшився показник виїздів ЕМД до хронічно хворих з 4,5 (2019 р. до 4,1); 
• не зареєстровані випадки смерті вдома від ГІМ та ГПМК; 
• лікарі ЗП-СЛ та лікарі-педіатри активно приймали участь у державній 

програмі 
• «Доступні ліки»: в 2020 році 28857 осіб отримали ліки по Державній 

програмі «Доступні ліки» на суму 1 млн. 710 тис. грн.; 
• всі медичні працівники закладу в повному обсязі забезпечені ЗІЗ; 
• при роботі з хворими на COVID-19 медичні працівники дотримуються 

правил інфекційного контролю; 
• не зареєстровані випадки проф. захворювання, пов’язані з COVID-19; 
• в лікувальному закладі дотримуються термінів розгляду звернень громадян, 

які передбачені законом України «Про звернення громадян»; 
• всі пацієнти пільгових категорій були забезпечені ліками в межах 

фінансування; 
• проведені комплексні медичні огляди постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС, ветеранів війни та учасників АТО/ООС; 
• в лікувальному закладі кожний сімейний лікар та лікар-педіатр має доступ 

до медичної інформаційної системи EHELSI. Підписано декларацій 96137 
(2019 р. – 78875). 

 Поряд з цим відмічається: 
• зріс показник смертності, як загальний 927 (2019 р. – 779) так і в 

працездатному віці 988 (2019 р. – 51); 
• недостатня робота проводилася в Ш кв. 2020 р. по виявленню побічної дії 

лікарських засобів практично по всіх  АЗПСМ; 
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• зменшилася народжуваність з 828 до 745, прир. приріст -182. 
 Отже, роботу лікувального закладу по наданню медичної допомоги 
населенню району обслуговування за 2020 рік вважати задовільною. Однак слід 
відмітити, що в 2021 році необхідно:  
• продовжити роботу по реалізації програм з питань охорони здоров’я та 

забезпечення належного рівня надання медичної допомоги мешканцям 
району обслуговування; 

• з метою ранньої діагностики випадків на туберкульоз забезпечити належні й 
контроль за проведенням флюорографічних оглядів та бакобстежень 
мокротиння, особливо неорганізованого контингенту; 

• забезпечити своєчасне виявлення хворих з онкопатологією, активізувавши 
онкопрофілактичну роботу, її якість, диспансеризацію хворих з 
передраковими захворюваннями; 

• забезпечити дієвий зв’язок між лікарями ЗП-СЛ та акушер-гінекологами 
жіночої консультації по своєчасній диспансеризації та оздоровлення жінок 
фертильного віку з екстрагенітальною патологією та спостереження за 
вагітними; 

• продовжити імунізацію населення відповідно до Календаря профілактичних 
щеплень в Україні; 

• забезпечити масову вакцинацію населення (з урахуванням доступності 
вакцини) у відповідності на пандемію COVID-19 з дотриманням всіх 
необхідних  температурних умов зберігання та використання вакцини; 

• забезпечити неухильне виконання Закону України «Про звернення 
громадян»; 

• забезпечити якісне проведення комплексних медичних оглядів учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС, ІВВв, УВ, учасників АТО/ООС; 

• активізувати роботу по наданню інформації про побічну дію лікарських 
засобів; 

• активізувати роботу по підписанню декларацій, підписати максимально 
можливу кількість кожному лікарю. 

 
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ НАДАННЯ ТРАНСФУЗІОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2020 РІК 
Любарська А.Є.1, Ромець Д.А.2 

1Комунальне підприємство «Полтавська обласна станція переливання крові» 
Полтавської обласної ради, Полтава, Україна 

2Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. 
М.В.Скліфасовського Полтавської обласної ради», Полтава, Україна 

 
 Служба крові Полтавської області представлена КП «Полтавська ОСПК» 
ПОР зі структурними підрозділами в містах Полтава, Кременчук, Лубни, які 
зручно розміщені територіально і охоплюють всі підлеглі міста та райони по 
забезпеченню компонентами крові. П’ять лікарень займаються заготівлею 
донорської крові, це Ново-Санжарський, Чутівський, Шишацький, 
Миргородський, Гадяцький райони; КНП «Миргородська ЦРЛ», МРР та КНП 
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«Гадяцька ЦРЛ» проводять переробку донорської крові. Заготовляють 
донорську кров в відділення переливання крові центральних районних лікарнях 
Лохвицького, Зіньківського, Пирятинського, Хорольського, Оржицького, 
Н.Санжарського, Козельщинського, Глобинського та Карлівського районїв,  в 
трьох з них її переробляють (КНП «Лохвицька ЦРЛ» ЛРР, КП «Пирятинська 
ЦРЛ» ПРР, КНП «Хорольська ЦРЛ» ХРР). Переробка донорської крові 
проводиться методом центрифугування в КП «Пирятинська ЦРЛ» ПРР та КНП 
«Миргородській ЦРЛ» МРР. 
 Основна частина донорської крові заготовлюється комунальним 
підприємством «Полтавська обласна станція переливання крові» Полтавської 
обласної ради зі структурними підрозділами у містах Полтава, Кременчук і 
Лубни, це дає можливість заготовляти якісні та інфекційно-безпечні 
компоненти крові. За КП «Полтавська ОСПК» ПОР закріплені окремі райони, 
які доставляють донорську кров для подальшої її переробки. Так за КП 
«Полтавська ОСПК» ПОР м. Полтава закріплені  Гадяцький, В.Багачанський, 
Диканський, Шишацький, Зіньківський, Решетилівський, Карлівський, 
Чутівський, Кобеляцький, Н.Санжарський райони, м. Полтава (1-а МКЛ). За 
структурним підрозділом «Кременчуцька станція переливання крові» 
закріплені м. Горішні Плавні, м. Кременчук, Глобинський та Козельщинський 
райони. За структурним підрозділом «Лубенська станція переливання крові» 
закріплені Лохвицький, Хорольський, Пирятинський, Оржицький, 
Гребінківський та Миргородський райони. 
 Головними завданнями трансфузійної служби Полтавської області є: 
забезпечення закладів охорони здоров’я якісними компонентами крові, 
забезпечення інфекційної безпеки донорської крові та її компонентів, 
забезпечення контролю якості донорської крові та її компонентів, проведення 
агітаційної роботи по залученню населення до донорства, контроль за 
раціональним використанням компонентів донорської крові та  її компонентів в 
лікувальних закладах області.  
 Аналізуючи стан донорства по Полтавській області, слід зазначити, що 
зменшився показник укомплектованості донорами, якщо в 2016 році цей 
показник складав 13542 особи, то в 2020 році 10435. Постійно проводиться 
робота з розвитку донорського руху. Значна заготівля донорської крові 
відбувається за рахунок донорів резерву, тобто безоплатних донорів. Активні 
(платні) донори залучаються при проведенні аферезу тромбоцитів та в разі 
виникнення  дефіциту певної групи крові. У Полтавській області первинних 
донорів в 2020 році було 29,2% від загальної кількості. У липні 2019 року на 
КП «Полтавська ОСПК» ПОР встановлено програмний комплекс системи 
служби крові «CrystalFinanseMillennium», який дає змогу значно ефективніше 
працювати із базою донорів, виключає можливість будь-якої помилки при 
переробці крові на компоненти, обробці результатів тестування на трансмісивні 
інфекції та видачі компонентів крові. За останній рік значно знизилась кількість 
донорської крові, заготовленої виїзними бригадами КП «Полтавська ОСПК» 
ПОР, в зв’язку з поширенням вірусної распіраторної інфекції COVID-19 та 
впровадженням карантинних заходів по всій території України, зокрема в 
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Полтавській області. Частину запланованих виїздів було відмінено. В зв’язку з 
закриттям відділень переливання крові, які не відповідали ніяким сучасним 
вимогам зросла потреба у виїзних бригадах КП «Полтавська ОСПК» ПОР. 
 Перелік компонентів крові, які виготовляються на КП «Полтавська 
ОСПК» ПОР: еритроцити; еритроцити в додатковому розчині; еритроцити з 
видаленим тромболейкоцитарним шаром; еритроцити з видаленим 
тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині; еритроцити відмиті; 
еритроцити лейкофільтровані; тромбоцити відновлені з крові; аферезні 
тромбоцити; плазма заморожена; плазма свіжозаморожена; плазма збіднена на 
кріопреципітат; плазма лейкофільтрована; кріопреципітат заморожений. 
Лікувальні заклади стали використовувати аферезні тромбоцити, дві дози від 
одного донора, які більш якісні, несуть менше навантаження на імунну систему 
пацієнта. Замовлення на аферезні тромбоцити поступають від лікувально-
профілактичних закладів м. Полтава. 
 Отже, необхідно надалі продовжувати реформування служби крові 
Полтавської області за такими напрямками: забезпечити тестування, переробку, 
виготовлення компонентів крові в КП «Полтавська ОСПК» ПОР; працювати 
згідно вимог системи управління якості; продовжити приведення до 
відповідності матеріально-технічної бази КП «Полтавська ОСПК» ПОР 
відповідно табеля оснащення; активізувати заготівлю крові виїзними бригадами 
КП «Полтавська ОСПК» ПОР; активізувати роботу серед населення по 
залученню до донорського руху; посилити контроль за інфекційною безпекою 
донорської крові та її компонентів. 

 
НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ПРАКТИЦІ  

ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Максимова О.М. 

КНП «Лохвицький ЦПМСД» ЛРР 
 

 Стан здоров’я населення України постійно погіршується через 
незадовільні умови життя, праці та навколишнього середовища. Усе це 
призводить до зростання потреб населення в наданні невідкладної медичної 
допомоги, у тому числі й екстреної.  
 Надання невідкладної медичної допомоги дітям та дорослим на 
догоспітальному етапі має визначальне значення для їх подальшого лікування і 
прогнозу видужання. При цьому перед сімейним лікарем завжди виникає 
проблема: що краще – надати максимально необхідний обсяг екстреної 
допомоги на місці події або якомога скоріше доставити пацієнта до 
найближчого стаціонару. 
  За даними спеціалістів, єдиним правильним рішенням цього питання є 
надання у найкоротші терміни максимально необхідний обсяг екстреної 
медичної допомоги, після чого в разі необхідності – госпіталізувати у 
спеціалізований стаціонар. Критерієм обсягу медичної допомоги на місці події 
є стабілізація основних життєвих функцій пацієнта. Головними факторами у 
цьому процесі виступають своєчасність надання допомоги на місці події, 
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професійна підготовка спеціаліста, а також достатнє медикаментозне 
забезпечення. Від того, як швидко зорієнтується сімейний лікар в тій чи іншій 
клінічній ситуації, буде залежати збереження життя. 
 Сімейний лікар повинен вміти надавати невідкладну допомогу при різних 
загрозливих життю станах: зупинці серцевої діяльності та зовнішнього 
дихання, гіпертензивному кризі, бронхообструктивному, больовому синдромі 
тощо. Своєчасна діагностика та вміння професійно надати невідкладну 
допомогу на догоспітальному етапі сприяє уникненню важких ускладнень, 
розвитку незворотніх змін в організмі та покращує подальші результати 
лікування. 
 В кожному закладі затверджені алгоритми надання невідкладної 
допомоги в практиці сімейного лікаря при найбільш поширених гострих 
ускладненнях захворювань внутрішніх органів, синкопальних, коматозних 
станах, отруєннях, дії критичних температур, укусах, тощо.  
 Медична допомога на догоспітальному етапі повинна бути надана 
пацієнтам у максимально короткі терміни від початку розвитку ознак 
захворювання. Надання першої або екстреної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі здійснюється: бригадами екстреної (швидкої) медичної 
допомоги Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 
станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, лікарями відділень екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень, які входять у 
систему екстреної медичної допомоги; бригадами пунктів невідкладної 
медичної допомоги для дорослого та дитячого населення; лікарями загальної 
практики - сімейними лікарями, лікарями інших спеціальностей (у випадку 
виявлення такого пацієнта у помешканні або на прийомі). 
 При зверненні пацієнта (родичів або свідків) по медичну допомогу в 
амбулаторію або отриманні виклику від пацієнта (його родичів) зі скаргами, які 
можуть свідчити про симптоми невідкладного стану, сімейний лікар повинен 
забезпечити термінову госпіталізацію пацієнта бригадою екстреної (швидкої) 
медичної допомоги.  
 Необхідні дії лікаря:  
1. Здійснити виїзд за викликом в терміновому порядку.  
2.  Провести швидкий збір анамнезу:  
2.1. Збір анамнезу захворювання. 
2.2. Збір анамнезу життя. 
3. Проведення огляду та фізичного обстеження. 
4. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи пацієнта. 
5. Проведення інструментального обстеження в амбулаторії. 
6. Лікувальна тактика 
 При необхідності термінової госпіталізації рекомендується терміновий 
контакт зі службою ШМД та прибуття бригади ШМД на місце виклику 
відповідно до нормативу надання екстреної медичної допомоги в межах 10-
хвилинної транспортної доступності в містах та 20-хвилиної транспортної 
доступності у сільській місцевості з урахуванням чисельності та густоти 
проживання населення, стану транспортних магістралей, інтенсивності руху 
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транспорту (відповідно до наказу МОЗ України від 01.06.2009 № 370 «Про 
єдину систему надання екстреної медичної допомоги»). Рекомендується 
транспортування пацієнта у важкому стані з попереднім інформуванням 
закладу охорони здоров'я, що приймає пацієнта. Доведено, що такий порядок 
дій зменшує смертність і покращує результати лікування. 

 
АНАЛІЗ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В КП «2-А МКЛ ПМР» 

Микитченко  В.В. 
КП «2-а МКЛ ПМР», Полтава, Україна 

 
 Відділення загальної та невідкладної хірургічної допомоги розгорнуте на 
60 ліжок, в тому числі – 10 урологічних. Відділення надає спеціалізовану 
медичну допомогу хірургічним хворим із захворюваннями та травмами органів 
черевної порожнини, грудної клітини, кінцівок. Проводяться операції на 
щитоподібній залозі. Невідкладна хірургічна допомога надається хворим із 
захворюваннями на: 
• гострий апендицит, 
• проривну виразку та шлунково-кишкову кровотечу виразкової етіології, 
• защемлену килу, 
• гостру кишкову непрохідність різноманітної етіології, 
• гострий холецистит, 
• гострий панкреатит, 
• травми внутрішніх органів. 
 Відділення забезпечує планове оздоровлення хірургічних хворих міста та 
області, в тому числі при захворюваннях жовчно-кам’яної хвороби. Оперативне 
лікування ЖКХ може бути проведене як звичайним (відкритим) так і 
малоінвазивним способом (відеолапароскопічна холецистектомія). 
 Виконуються планові оперативні втручання при ускладненнях виразкової 
хвороби 12 палої кишки (стенози, пенетрація); оперативне лікування варикозної 
хвороби; пластика аллотрансплантантами килових отворів. 
 Операційний блок достатньо забезпечений необхідною апаратурою та 
інструментарієм для надання спеціалізованої хірургічної допомоги, має два 
операційних зала. Використовується сучасний коагулятор, електроніж, 
зварочний апарат під час операцій на печінці, селезінці, брижі кишечника, при 
гемороїдектоміях. В операційній використовується термозварювальний апарат 
(ТЕРМОЗВАР IS-250) – для термозапечатування пакетів для підтримки 
стерильності виробів медичного призначення на довготривалий час (до 1року). 
 За допомогою бокової ендоскопічної оптики і цифрової рентген 
апаратури спеціалісти діагностичного і хірургічного відділень при 
захворюваннях позапечінкових жовчних шляхів (холангітах, холедохолітіазах, 
стенозах та ін.) для постановки діагнозу і лікування впровадили ретроградну 
холангіопанкреатографію (РХПГ) і ендоскопічну папілосфінктеротомію. 
Ендоскопічна сфінктеротомія замінює хірургічний спосіб як метод вибору у 
хворих із конкрементами жовчних протоків.  

http://2mkl.poltava.ua/laparoscop
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 Відділення є клінічною базою кафедри хірургії №1 Української медичної 
стоматологічної академії. У хірургічному відділенні впровадженні в практику 
наукові розробки, нові методики діагностики, лікування та реабілітації хворих.  
 Планова і невідкладна хірургічна допомога надається 
висококваліфікованими хірургами. Основні показники роботи хірургічного 
відділення представлені в таблиці. 

Показники роботи хірургічного відділення  за 2018-2020 рр. 
Показник 2018 2019 2020 

Виконання лану ліжко днів % 67,9 66,2 48,2 
Середній ліжко день  
заг/хір/уро 6,7 7,1/6,7/9,0 6,6/6,5/7,2 

Проліковано хворих 1721 1687 1478 
Померло хворих всього (ВАІТ) 13 (+10) 5 (+17) 11 
Загальна летальність 0,8 0,3 0,7 
Хірургічна активність 43,5 49,5 56,6 
Виконано операцій 749 836 684 
Кількість операцій на 1 лікаря 107 119 85 
Відсоток планових операцій 40,2 37,8 33,6 
Відсоток термінових операцій 59,8 62,2 66,4 
Післяопераційні ускладнення 0,4 0,6 1,1 
Післяопераційна летальність  1,7 1,8 2,3 
У терміново оперованих  2,4 2,9 2,1 
  
 Доопераційний ліжко день складає 0,9 проти 0,6 у 2018 році. Кількість 
оперативних втручань на 1 лікаря збільшилась. Виконано 12 операцій на 
щитовидній залозі (2018 рік - 15). Від атеросклерозу та його ускладнень 
померли 6 хворих. Від злоякісних новоутворень 4 померлих. Від гострої 
хірургічної патології померли 6 хворих, з них: виразкова кровотеча – 2, 
перфоративна виразка-1,  ГКН – 1, гострий панкреатит, панкреонекроз – 2. Всі 
померлі даної групи госпіталізовані через більше ніж 24 години після початку 
захворювання, у вкрай важкому стані. Від інших хронічних патологій померло 
7 хворих, які були госпіталізовані у вкрай важкому стані в стадії необоротних 
змін. 
 У хірургічному відділенні освоєний та виконується новий для відділення 
спосіб лікування геморою – лігування вузлів вакуумним лігатором. Також із 
січна 2019 року виконується ЕВЛА. Всього за 2019 рік виконано 60 таких 
оперативних втручань. Продовжується розробка та вдосконалення способу 
лікування ран з допомогою вакууму, та дермопластики вільним перфорованим 
лоскутом.  
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АНАЛІЗ ЯКОСТІ НАДАННЯ АМБУЛАТОРНОЇ ДОПОМОГИ ПО  
КП «3-Я МКП ПМР» ЗА 2020 РОКУ 

Наливайко Н.А. 
КП "3-я міська клінічна поліклініка ПМР", Полтава, Україна 

 
КП «3-я МКП ПМР» обслуговує населення Подільського району м. 

Полтави. Кількість населення всього – 38800, з них: працездатного віку – 29700, 
пенсіонерів – 9100 чол. 

Відповідно штатного розпису в закладі затверджено – 68,75 ставки лікарів 
та – 88,75 ставок медичних сестер. Фактично фізичних осіб лікарів – 71. 
Кількість працюючих пенсіонерів всього – 26 з них 12 лікарів. Коефіцієнт 
співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер – 0,77. За 
2020року план підвищення кваліфікації виконано на  – 91%. План атестацій 
лікарів за 2020 року виконано на – 100%. 

За 2020 р. кількість відвідувань – 218500. 
Кількість відвідувань 

Відвідування 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Всього 314230 325570 218500 
На 1-го жителя 8,1 8,4 5,6 

 
В динаміці за 3 роки загальна кількість відвідувань зменшилася за рахунок 

карантину. 
Первинні відвідування склали – 25%, вторинні – 75% від загальної 

кількості відвідувань. 
Середня кількість відвідувань на 1-го мешканця по району обслуговування 

склала – 5,6. 
В динаміці за 3 роки кількість хворих, направлених на консультацію на ІІІ 

рівень, зменшилась в зв’язку з карантином і складає – 339 хворих. 
На лікування в цілодобовий стаціонар було направлено – 390 хворих, тобто 

– 0,2% від всіх звернень, та в денний стаціонар – 498 хворих (0,3%). 
Структурно-ресурсне забезпечення поліклініки 

Назва показника 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Посад лікарів за штатом 67,75 67,75 68,75 
Фактично фізичних осіб лікарів 70 67 71 
Планова потреба у спеціалістах по фахах - 0,75 - 
Фактична забезпеченість фахівцями (%) 100 98,7 100 
Кількість лікарів з категоріями:  В 40 36 36 
                                                        1 12 10 9 
                                                        2 10 7 5 
Разом: 62 53 50 

 
Забезпеченість населення амбулаторно-поліклінічною допомогою 

Назва показника 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Середня кількість відвідувань лікарів на одного 
мешканця району 

8,1 8,4 5,6 
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Функція виконання лікарської посади 101,4 103,1 71,5 
 

Показники амбулаторної роботи 
Назва показника 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Загальна кількість населення району 38800 38800 38800 
З них – доросле населення 38800 38800 38800 
Загальна кількість відвідувань 314230 325570 218500 
З них: первинних 76113 67730 54625 
           вторинних 238117 257840 163875 
за направленнями з Центрів ПСМД 31206 31155 38237 
самозвернення 44907 36575 16388 
Медоглядів для диспансеризації 7813 8964 - 
Направлено на консультацію на ІІІ рівень 1889 1920 339 
Направлено в стаціонари відділень – ІІ рівня 2207 2251 390 
- денний стаціонар при поліклініці 1524 1596 498 
- оглянуто міськими фахівцями - - - 
  
 Поліклініка підключена до електронної системи охорони здоров’я 
(ЕСОЗ). Лікувальним закладом проведено контрактування на пакети медичних 
послуг: «Езофагодуоденоскопія», «Колоноскопія», «Амбулаторна медична 
допомога дорослим та дітям, включаючи реабілітацію та стоматологічну 
допомогу», «Медична допомога, яка надається мобільними медичними 
бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2». Постійно проводиться 
навчання працівників закладу з медичною інформаційною системою. 

 
ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ТА РАННІЙ КОРОНАРНИЙ 

ТРОМБОЗ У ХВОРИХ СТАРЕЧОГО ВІКУ: ПОРУШЕННЯ 
ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ 

Пасько В.С., Батушкін В.В. 
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 

клінічної медициги» Державного управління справами 
 

Рівень агрегації колагену опосередковано відображає ступінь можливої 
адгезії тромбоцитів до пошкодження ендотелію. Метою було виявити 
особливості тромбоцитарного гемостазу у старечих хворих з гострим 
інфарктом міокарда (ГІМ) після черезшкірного коронарного втручання. 
Проаналізовано значення індукованої агрегації тромбоцитів у 156 суб'єктів 
(середній вік склав 79,2±3,3 роки) протягом 10 днів після імплантації 
металевого стента. Усі пацієнти отримували стандартну подвійну 
антитромбоцитарну терапію (клопідогрель і аспірин 75 мг) і антикоагулянт 
(фондапаринукс або еноксапарин). Вони були розділені на 2 групи залежно від 
розвитку рецидивуючого тромбозу протягом перших 3 місяців. 19 осіб  (12,2%) 
склали першу групу, що страждала на гострий коронарний синдром протягом 
трьох місяців і потребувала госпіталізації з лікуванням, яке включало повторну 
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ангіопластику для деяких та 137 (87,8%) пацієнтів із сприятливим перебігом 
захворювання. Контроль складався з 56 хворих того ж віку з ішемічною 
хворобою серця (ІХС). Середнє значення індукованої колагеном агрегації 
тромбоцитів у пацієнтів 1-ї групи було вищим на 27,0% (р<0,05), ніж у суб'єктів 
з ІХС (мал. 1). Визначено тісну кореляцію між частотою підвищеної 
колагенової агрегації тромбоцитів та розвитком раннього коронарного 
тромбозу (r=0,732; p<0,01) у старечих хворих.  

 
Рис. 1. Колаген-індукована агрегація у старечих осіб з гострим інфарктом 
міокарда 

Очевидно, надмірна адгезія тромбоцитів у пацієнтів старечого віку 
призводить до більш значної активації тромботичного утворення в перший день 
ГІМ та подальшого пошкодження судинної стінки біологічно активними 
сполуками, що виділяються з консолідованих тромбоцитів. Отже, низька 
антитромбоцитарна активність ендотеліальних клітин є важливим фактором 
дестабілізації ГІМ у старечих хворих. 

 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ  

В УКРАЇНІ ПРОТИ COVID – 19 
Пашков В.М. 

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, Полтава, Україна 

 
За інформацією Глобального альянсу з вакцин та імунізації, створеного за 

участю ВООЗ, у 2020 р. в розробці знаходилося більше 210 вакцин-кандидатів, а 
саме, вакцини компаній «Pfizer»/«BioNTech», «University of 
Oxford)/«AstraZeneca», «Johnson & Johnson», «Sanofi»/«GSK», «CureVac», 
«Moderna», а також 2 вакцини з РФ, одна з них відома багатьом під 
торговельною назвою Спутник V та вакцини від коронавірусу китайського 
виробництва «CanSinoBio» та «Sinovac». 

Проте дуже важливим є те, що жодна країна у світі не заявила про 
надання повноцінної ліцензії на виробництво або видачу реєстраційного 
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свідоцтва для вакцини проти коронавірусу. У найкращому випадку мова йде 
про тимчасовий дозвіл на використання.  

Тобто всі вакцини-кандидати мають статус не повністю досліджених 
препаратів та допущені до використання за тимчасовими дозволами або 
спрощеними процедурами. Основним критерієм допуску вакцини є 
перевищення ризику захворюваності над ризиком використання вакцини, за 
відсутності інших альтернативних варіантів терапії. При цьому регуляторні 
органи розвинутих країн розуміють, що застосування цих продуктів може 
викликати в майбутньому неочікувані серйозні побічні ефекти. У свою чергу, в 
процесі використання препаратів розробники зобов’язуються продовжувати їх 
дослідження та контроль за станом пацієнтів. 

Усе це зумовлено відповідною нормативно-правовою базою. 
У МОЗ України задекларували, що згідно з договором з ініціативою 

COVAX в Україну буде поставлено 8 млн доз вакцини проти COVID-19 для 
4млн осіб. У цьому контексті необхідно надати невеличку довідку щодо 
COVAX. 

COVAX – це спеціальна програма, що створена Глобальним альянсом із 
вакцин та імунізації разом з Коаліцією з інновацій в галузі забезпечення 
готовності до епідемій і діє за участю Всесвітньої організації охорони здоров’я. 
Зазначена програма створена для захисту країн з низьким рівнем доходів, які в 
іншому випадку не змогли б дозволити собі закупівлю цих вакцин, а також для 
окремих країн з більш високими доходами, які не мають двосторонніх угод з 
виробниками вакцин. 

При цьому COVAX гарантує забезпечення вакцинами до 20% населення 
країни. Необхідно відзначити, що програма COVAX не лише гарантує країнам 
з низьким рівнем доходів, що вони зможуть отримати протягом певного часу 
визначену кількість вакцин, а і надають гарантії фармацевтичним виробникам, 
що певну кількість їх вакцин буде обов’язково продано. Тобто, COVAX 
захищає також інтереси великого фармацевтичного бізнесу від можливих 
ризиків. Це є цілком зрозумілим у зв’язку з тим, що виробництво вакцин є дуже 
ризиковим видом діяльності. 

Україна планує в рамках програми COVAX отримати вакцину 
Оксфордського університету та компанії «AstraZeneca». Цінова політика та 
температурний режим зберігання цих вакцин є найбільш сприятливими, а 
заявлена ефективність становить до 70%. Але вакцина-кандидат від 
«AstraZeneca»/Оксфордського університету входить у портфель досліджень і 
розробок COVAX, який контролюється Коаліцією з інновацій у галузі 
забезпечення готовності до епідемій. 

Які ще планує отримати вакцини Україна, важко сказати, проте відомо, 
що МОЗ України через Департамент економічної дипломатії Міністерства 
закордонних справ України зверталося до суб’єктів Федеративної республіки 
Бразилія, які можуть бути потенційними виробниками вакцин проти COVID-19 
та отримало негативну відповідь. Перед тим було повідомлено, що на етапі 
тестування найбільш перспективними є вакцини «AstraZeneca»/Оксфордського 
університету (з бразильської сторони партнером є державний Інститут 
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імунобіологічних технологій «Bio-manguinhos»), «Sinovac» (з бразильської 
сторони партнером є державний Інститут «Butantan»), «Pfizer»/«BioNTech», 
«Johnson & Johnson». Крім того, один зі штатів уклав договір з Фондом прямих 
інвестицій РФ на тестування зазначеної вище вакцини. 

Відповідь перелічених суб’єктів була наступною: що після отримання 
дозволу на виробництво цих вакцин у партнерстві з іноземними компаніями 
Уряд Бразилії в першу чергу буде задовольняти потреби внутрішнього ринку, 
тобто більше ніж 250 млн осіб. 

Між тим, перед Україною залишається проблема легалізації цих вакцин. 
Справа  в тому, що в країну для подальшого використання можна ввозити 
зареєстровані вакцини, що мають повне реєстраційне досьє і, які пройшли повні 
клінічні випробування. Проте в інших країнах дозволяється так званий 
«умовний маркетинг», зокрема в країнах ЄС або «екстрене використання» як в 
США та Великій Британії. 

Тобто, мова йде про внесення змін до Закону України «Про лікарські 
засоби» частині надання дозволу на умовний маркетинг або екстрене 
використання без повного реєстраційного досьє. 

 
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СФЕРИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
Пашков В.М. 

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого1, Полтава, Україна 

 
Так, постановою КМУ від 28.03.2018 р. № 302 затверджено Положення 

про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 
здоров’я. Якщо дочитати до кінця це Положення, стає зрозуміло, що воно 
регламентує професійний розвиток лише лікарів. Хоча з самого початку, 
ознайомившись з п. 2 Положення щодо термінології, складається враження, що 
в ньому мова йде і про фармацевтичних працівників, зокрема провізорів. 

Наприклад, згідно з чинним Положенням безперервний професійний 
розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я – це безперервний процес навчання 
та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними 
вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, 
що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної 
діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом 
усього періоду професійної діяльності. Але далі стає зрозуміло, що мова йде 
лише про лікарські спеціальності.  

Тобто з моменту прийняття цього положення і на сьогодні теза, що аптека 
– це звичайний торговельний заклад, знаходить своє нормативно-правове 
втілення за замовчуванням. 

                                                 
1 Робота виконується в рамках дослідження Науково-дослідного інституту академіка Сташиса з вивчення 
проблем злочинності Національної академії юридичних наук України "Національна безпека в галузі охорони 
здоров'я: правові засоби захисту від загроз" , номер державної реєстрації 0120U105608. 
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Тобто, на сьогодні питання безперервного професійного розвитку 
провізорів (фармацевтів) залишається поза межами законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників». 

В проєкті КМУ щодо безперервного професійного розвитку фахівців у 
сфері охорони здоров’я здійснюється спроба частково виправити цю проблему, 
але якось однобічно. Так, у п. 3 проєкту Положення встановлено: «Фахівці 
у сфері охорони здоров’я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері 
охорони здоров’я та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, провізора-
спеціаліста або диплома зобов’язані здійснювати безперервний професійний 
розвиток  

На сьогодні відповідно до п. 8 чинного Положення: «Організація та 
координація методичного забезпечення безперервного професійного розвитку, 
а також моніторинг її ефективності здійснюються МОЗ та агенцією з питань 
безперервного професійного розвитку, …». Згідно з п. 10 чинного Положення: 
«З 1 липня 2020 р. бали безперервного професійного розвитку за заходи, 
проведені в Україні, нараховуються виключно за заходи організаторів 
(провайдерів), що зареєстровані агенцією з питань безперервного професійного 
розвитку або міжнародними асоціаціями у сфері безперервного професійного 
розвитку/безперервної медичної освіти, відповідно до переліку таких асоціацій, 
затвердженого МОЗ». 

Проєкт Положення встановлює (ч. 7 п. 2), що провайдери заходів 
безперервного професійного розвитку – це юридичні особи, фізичні особи – 
підприємці, які провадять діяльність з організації заходів безперервного 
професійного розвитку. Саме визначення за замовчуванням встановлює, що 
провайдери – це суб’єкти підприємницької діяльності, яких призначає 
адміністратор. Тобто саме адміністратор вирішує, хто буде провайдером за не 
зовсім прозорими правилами та встановленням обмежень.  

У проєкті Положення лише одна фраза щодо адміністратора – це те, що 
його призначає МОЗ. Більше нічого про нього невідомо: ні порядок 
призначення, ні критерії визначення, ні порядок фінансування.  

Сам адміністратор має необмежені права щодо призначення провайдерів 
за не зовсім прозорою процедурою і адміністратор самостійно визначає 
кваліфікацію провайдерів абсолютно за всіма проблемами як медичної, так і 
фармацевтичної діяльності. Зрозуміло, що зазначенні зауваження потребують 
усунення і доопрацювання. 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ КНП «ОРЖИЦЬКА ЛІКАРНЯ» ОРЖИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
Пономаренко Л.Г., Слинько О.І.  

КНП «Оржицька лікарня» Оржицької селищної ради  
Полтавської області 

  
Оржицька центральна районна лікарня обслуговує територію району, де 

проживає 22741 жителів. У тому числі дорослого населення 19502, дітей 3239, 



78 
 

дітей до року 103, жінок фертильного віку 4441. За 2020 рік народилося дітей 
93, показник 4,1 на 1000 населення (за 2019 рік 90, показник 3,9), померло 
всього жителів 435, показник 19,1 на 1000  населення (за 2019 рік 452, показник 
19,4). Показник природного руху населення в районі має негативний приріст та 
становить -15,3 (-15,5 у 2019  році). Отже ситуація з відтворенням населення в 
районі в цілому характерна  для депопуляції. В структурі смертності на 
першому місці стоять захворювання системи кровообігу, на другому 
онкологічні захворювання. 
 Запорукою ефективної роботи медичного закладу є кваліфікований 
медичний персонал. Основну роль у лікувальному процесі відіграє лікар. 
Штатна чисельність працівників КНП «Оржицька ЦРЛ» становить 185,75 
посад. З них лікарів 46,75. Фактично зайнято 168,25 посади. З них зайнято 
лікарських посад 33,25, середнього медперсоналу 71,5 посад, молодших 27,25  
посад, інших 34,25 посад. Фізичних осіб працює 165, з них лікарів 29, 
середнього медперсоналу 74 особи, молодших 29, інших 33. Серйозною 
проблемою є кадровий дефіцит лікарів. І цю проблему не вирішити без 
наявності службового житла для молодих фахівців - це складне, але життєво 
необхідне завдання для громади району. На сьогодні не укомплектований 
заклад лікарями хірургом, терапевтом, ендокринологом, педіатром, 
анестезіологом, пульмонологом, інфекціоністом, лікарями лікувальної 
фізкультури та фізіотерапії, патологоанатомом та ендоскопістом, що негативно 
впливає на якість роботи. Відсоток укомплектованості лікарями КНП 
«Оржицька ЦРЛ» становить 71,2%. Відсоток працюючих пенсіонерів становить 
31,6%. Середній вік лікарів 47 років. За 2020 рік припинив свою трудову 
діяльність 2 лікарів у зв’язку з пенсійним віком. За аналогічний період на 
роботу в ЦРЛ прибуло 3 лікарів. Проводилася робота по підвищенню рівня 
знань та кваліфікації працівниками. Так за 2020 рік підвищили свою 
кваліфікацію 9 лікарів та 9 медичних сестер. Забезпечувалося перерахування 
обов’язкових платежів.  
 Станом на 01.01.2021 року в структуру КНП «Оржицька ЦРЛ» входило 
100 ліжок. Показник забезпеченості стаціонарними ліжками по району 
становить 43,0 ліжок на 10000 населення. З них 37 хірургічних ( з них 10 
гінекологічних), 52 терапевтичних (з низ 14 неврологічних, 11 дитячих) та 11 
інфекційних. В КНП «Оржицька ЦРЛ» функціонує 10 ліжок денного 
стаціонару. У денних стаціонарах за 2020 рік проліковано 344 хворих, ними 
проведено 2483 ліжкоднів. За 2019 рік проліковано 396 хворих, ними проведено 
2928 ліжкоднів У стаціонарах вдома проліковано 103 хворих, ними проведено 
1193 ліжкодні. За 2020 рік амбулаторні відвідування склали 56207 , з них 
відвідувань дітей - 6472, зроблено відвідувань вдома - 224. За 2019 рік 
відвідувань всього 78118, з них 63604, відвідування дітей - 13171, зроблено 
відвідувань вдома-286. 
 Відвідування стоматологів склали 7886, з них профілактично - 2783, з 
приводу захворювань - 5103 (за 2019 рік - 15429 осіб, з них профілактично - 
6602, з приводу захворювань - 8827). За 2020 рік проведено 
туберкулінодіагностику 807 дітям ( за 2019 рік проведено 1653 дітям). За 2020 
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рік флюорографічно обстежено 8253 пацієнти ( що становить 362,9 на 1000 
населення ), пересувним флюорографом 2769, за 2019 рік - 9025 пацієнти ( що 
становить 414,1 на 1000 населення ). За рік виявлено 5 хворих на туберкульоз, з 
них 5 флюорографічно. Від туберкульозу в районі за 2020 рік померлих не 
зареєстровано, у 2019 році - помер 1 хворий . 
 Надзвичайно актуальною є проблема виявлення хворих із злоякісними 
новоутвореннями. Всього перебуває на обліку 452 хворих (що становить 2,0%  
всього населення) . Взято на облік вперше 50 хворих. Виявлено візуальних 
форм 16. Виявлено 16 задавнених випадків, показник 30,0 ( у 2019 році 
показник становив 32,4). Захворюваність на 10 тис. населення - 22,0 (у 2019 
році 24,1), смертність на 100 тис. населення склала 224,3 (у 2019 році 210,8),  
летальність до 1 року захворювання склала 31,7 (у 2019 році 33,3). Померло від 
онкозахворювань за 2020 рік всього 51 хворий (у 2019 році 49 хворих). 
Рентгенологічних досліджень всього проведено - 3651 рентгенограм - 4650, з 
них органів грудної клітки - 2044, знімків зроблено - 2053, інших 
рентгенологічних досліджень - 400, знімків зроблено - 407, кістково-суглобової  
системи - 1207, зроблено знімків - 2190. 
 Лабораторних досліджень проведено 153050 (у тому числі амбулаторним  
хворим 81798 досліджень, стаціонарним - 70716). Функціональних досліджень 
зроблено 3669, у тому числі амбулаторним хворим - 2465, стаціонарним - 1204, 
вдома - 0. Фіброгастроскопій не виконано жодної за відсутності відповідного 
лікаря в ЦРЛ, це звичайно погіршує можливість діагностики онкопатології 
органів травної системи. Проведено УЗД - досліджень - 3060, онкозахворювань 
виявлено 16, передракових захворювавнь - 98. Проведено кольпоскопій - 45. 
Всього осіб, що завершили лікування з використанням фізметодів у відновному 
лікуванні за 2020 рік по району складає - 2675 осіб, вт.ч. дітей- 666 . Відпущено 
всього процедур - 21739, з них амбулаторним хворим - 17689, стаціонарним 
хворим - 4050. Якісний показник служби : кількість процедур на 1 хворого в 
районі становить - 3,5, амбулаторного хворого - 3,0, стаціонарного хворого - 
2,0. Рівень використання фізметодів у відновному лікуванні стаціонарних 
хворих по району становить 20,5 %, амбулаторних хворих 5,3 %. 
Недовиконання пов’язане з відсутністю нової фізапаратури та відповідно не  
використання нових методик. 
 Серед причин, що знижують середньорічну зайнятість ліжка в КНП 
«Оржицька ЦРЛ» є наступні: недостатньо відпрацьований механізм взаємодії 
первинної та вторинної допомоги щодо направлень пацієнтів на стаціонарне 
лікування (пізнє звернення пацієнтів привели до смерті хворих в стаціонарі); 
диспансерна робота в районі первинною та вторинною допомогою проводиться 
на недостатньому рівні, тому вчасно пацієнти не проходять планового 
лікування, що веде до високої смертності від серцево-судинних захворювань. 
Кадровий дефіцит негативно впливає на якість диспансерної роботи. 
 Соціально-економічне становище хворих не дозволяє вчасно та регулярно 
проходити лікування та повноцінно харчуватись, про це говорить і високий  
показник анемій у вагітних, а медикаментозне забезпечення закладу не дає 
змоги забезпечити безкоштовне лікування через обмежене фінансування. 
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Відсоток повторних госпіталізацій у терапевтичне відділення пов'язаний з 
великою кількістю хронічних захворювань. Недостатнє фінансування не 
дозволяє забезпечити належну матеріально-технічну базу закладу. Пільгове 
забезпечення ліками окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань є недостатнім, більшість категорій забезпечується за місцевий 
бюджет. Залучення додаткових коштів з бюджетів різних рівнів дозволить 
покращити матеріально-технічну базу закладу і покращити медикаментозне 
забезпечення. 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В КП «ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО -САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ПОЛТАВСЬОКЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 
Потяженко О.М. 

КП «Центр ПМСД №1 ПМР», Полтава, Україна 
 

 Вступ: На сучасному етапі розвитку системи охорони здоров’я 
пріоритетним є розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Досягнення 
високого рівня надання первинної медичної допомоги є першочерговим 
завдання майже кожної країни, яка входить до складу організації економічного 
співробітництва і розвитку. 
 Важливим інструментом для формування потужної системи ПМСД в 
цілому та належної практики ПМД  зокрема є моніторинг та обмін даними 
щодо її ефективності.  
 Мета: застосування системного моніторингу ефективності первинної 
медичної допомоги ( далі ПМД)  на засадах сімейної медицини в закладі 
 Матеріали: щорічна рейтингова оцінка діяльності Комунального 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1Полтавської 
міської ради»», згідно методичних підходів до стандартизації оцінки діяльності 
закладів первинної медичної допомоги (УДК 614.23.616.-082.001.73(477), 
методичні рекомендації  Всеукраїнської громадської організації «Українська 
асоціація сімейної медицини» Протокол засідання правління №5 від 30.11.2017 
року. 
 Результати та їх обговорення: У закладі затверджена комісія для 
внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та склад робочої 
групи. Розроблена річна програми та графік аудиту у структурних підрозділах. 
Члени комісії внутрішнього аудиту проводять клінічний аудит по діяльності 
лікарів персонально.  
 Клінічний аудит, як складова внутрішнього аудиту, в системі управління 
якості шляхом систематичного аналізу проводитися за затвердженими у закладі 
критеріями належної практики: 
І. Індикатори доступності надання ПМД: група критеріїв, які показують 
наскільки доступною (легкою для отримання) є медична допомога для 
населення. 
ІІ. Індикатори якості надання ПМД: група критеріїв що показують наскільки 
якісні медичні послуги може отримати пацієнт у закладі. 
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ІІІ. Індикатори ефективності/результативності надання ПМД: група критеріїв 
що показують наскільки ефективною та результативною є робота в закладі.  
IV. Індикатори безпеки надання ПМД: група критеріїв що показують наскільки 
безпечним є отримання медичної допомоги в закладі. 
V. Індикатори що характеризують чутливість - зручність і комфортність 
перебування пацієнтів у закладі  та виконання службових обов'язків  медичного 
персоналу.  
 Узагальнення та оцінка показників проведеного клінічного аудиту в 
підрозділах подається на погодження директору. 

Загальна оцінка за критеріями належної практики по КП «ЦПМСД№1 ПМР» 
за 2020р на основі даних самооцінки та зовнішнього аудиту 

 
Розділ 

 
Відсоток набраних балів 

За даними 
самооцінки 

За даними зовнішнього 
аудиту 

Доступність 72,5 72,3 
Якість 

Ефективність/результативність 
74,7 
90,9 

74,6 
91,2 

Безпека 87,5 87,6 
Чутливість 91,1 91,2 

Загальна оцінка 81,7 82,2 
 
 Аналіз: результат по закладу за критеріями належної практики відповідає 
високому та середньому порядку оцінки індикаторів, згідно їх критеріїв оцінки 
( коефіцієнтів). 
 Висновок: За результатами впровадженої системи внутрішнього аудиту в 
закладі, згідно відповідного розділу колективного договору, до медичного 
персоналу застосовуються інструменти мотивації до продуктивної та якісної 
роботи. Розроблені заходи по впровадженню внутрішнього аудиту в закладі 
дозволили здійснити системний моніторинг ефективності діяльності ПМД, 
виявити проблемні зони та планувати їх усунення в різних масштабах з 
залученням всіх зацікавлених сторін  (працівників закладів, органів управління, 
громадських  організацій). 
 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЧИСЛА ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Сергата Е.В., Продан О.П., Продан І.Е., Глушко О.О., Лисенко В.В., 

Марченко О.О., Тригуб І.М. 
ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 

України по Полтавській області», Полтава, Україна 
 

 Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Полтавській області» (далі – ТМО) є самостійним 
багатопрофільним закладом охорони здоров’я, який об’єднує лікувально-
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профілактичні та інші заклади, що здійснюють на основі ліцензії медичне 
забезпечення осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне 
обслуговування в закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) Міністерства 
внутрішніх справ (далі – МВС) України. 
 ТМО має у своєму складі лікарню (з поліклінікою), центр превентивної 
медицини, медичну (військово-лікарську) комісію, центр психіатричної 
допомоги та професійного психофізіологічного відбору. Основні завдання 
ТМО: здійснення управління закладами охорони здоров’я, що входять до його 
складу, забезпечення належних умов для їх ефективного функціонування, з 
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог; надання медичної допомоги особам, 
які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в ЗОЗ; 
здійснення державного санітарно-епідемічного нагляду на підпорядкованих 
територіях та у підрозділах; упровадження в практику роботи новітніх 
досягнень науки, техніки, передового досвіду; організація роботи із підвищення 
кваліфікації персоналу ТМО. 
 Однією із основних функцій ТМО є надання гарантованої безоплатної 
амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги (екстреної, первинної, 
вторинної відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації 
медичної допомоги поліцейським, пенсіонерам МВС, членам їх сімей, 
державним службовцям та цивільним працівникам МВС, військовослужбовцям 
Національної гвардії України (далі – НГУ). 
 Цю функцію виконує лікарня МВС – багатопрофільний лікувально-
профілактичний заклад, який включає в себе:  
1)поліклінічне відділення: 
• терапевтична служба: лікарі-терапевти (3 терапевтичні дільниці); лікар-

невропатолог; лікар-дерматовенеролог; лікар-фізіотерапевт; 
• хірургічна служба: лікар-хірург; лікар-гінеколог; лікар-окуліст; лікар-

отоларинголог; 
• стоматологічна служба: лікарі-стоматологи змішаного прийому; 
• допоміжні служби: клінічна і біохімічна лабораторії; рентгенологічний 

кабінет; кабінети функціональної діагностики (електрокардіографія, 
реоенцефалографія, спірографія, ультразвукове дослідження, 
фіброгастроскопія, зондування); маніпуляційний кабінет; центральне 
стерилізаційне відділення; 

• амбулаторія м. Кременчук; 
2)терапевтичне відділення стаціонару; 
3)відділення відновного лікування: кабінет мануального масажу; 
фізіотерапевтичний кабінет; кабінет водолікування; кабінет гідроколонотерапії; 
кабінет оксигенобаротерапії; інгаляторій; зал механотерапії і лікувальної 
фізкультури; 
4)господарчу службу. 
 На протязі останніх років значна увага в Міністерстві внутрішніх справ 
України приділяється медичному забезпеченню учасників антитерористичної 
операції (АТО). Кількість учасників  АТО серед правоохоронців Полтавської 
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області на даний момент перевищує дві тисячі осіб, серед них – близько 10% 
становлять пенсіонери МВС. 
 Згідно із Порядком проходження комплексного медичного огляду 
(диспансеризації) поліцейськими, затвердженим наказом МВС України від 
10.12.2015  № 1561 та з метою активного динамічного нагляду, збереження та 
зміцнення здоров’я поліцейських, у т.ч. учасників АТО, в містах і районах 
Полтавської області щорічно проводяться комплексні медичні огляди.  
 Медичні огляди проводяться в територіальних лікувально-
профілактичних закладах (у м. Полтава – в поліклініці лікарні МВС), а 
періодичні психіатричні та профілактичні наркологічні огляди – на базі Центру 
психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ТМО. 
В ході медичних оглядів учасникам АТО проводяться клініко-діагностичні 
дослідження: аналіз крові (швидкість осідання еритроцитів, гемоглобін, 
лейкоцити), загальний аналіз сечі, аналіз крові на цукор, реакція 
мікропреципітації; флюорографічне обстеження органів грудної клітки; 
електрокардіографічне дослідження; чоловікам ультразвукове дослідження 
простати а також обстеження лікарями-спеціалістами: терапевтом, хірургом, 
стоматологом, невропатологом, отоларингологом, офтальмологом, 
дерматовенерологом, жінкам – гінекологом, за необхідності – проведення 
профілактичних щеплень. Щорічні медичні огляди дають змогу виявити 
захворювання на більш ранніх стадіях, провести своєчасне лікування та 
раціональне оздоровлення, встановити динамічний нагляд за пацієнтами. 
 В процесі стаціонарного лікування учасників АТО, окрім традиційної 
медикаментозної терапії, широко використовуються можливості відділення 
відновного лікування – масаж, фізіотерапія (індуктотермія, магнітотерапія, 
електрофорез, ультразвук, світлолікування) водолікування (ванни з бішофітом, 
хвойні, скипидарні, йодобромні, перлинні, підводний душ-масаж), 
гідроколонотерапія,  оксигенобаротерапія, інгаляції,  механотерапія, лікувальна 
фізкультура. 
 Після проведеного стаціонарного лікування дільничні терапевти та лікарі-
спеціалісти розглядають питання про можливість направлення учасників АТО 
на реабілітаційне та санаторно-курортне лікування. Згідно із Положенням про 
ТМО, організацією відбору кандидатів на реабілітаційне та  санаторно-
курортне лікування до оздоровчих закладів МВС України займається медично-
відбіркова комісія (далі – МВК) ТМО, яка  керується Порядком забезпечення 
санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів 
військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів 
внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446, 
Порядком пільгового реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, 
оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, 
пансіонатах та оздоровчих закладах МВС України поліцейських, деяких інших 
категорій осіб та членів їх сімей, затвердженим наказом МВС України від 
14.12.2015 № 1568 (із змінами згідно із наказом МВС від 20.05.2016 № 395), 
Порядком оплати санаторно-курортного лікування та відпочинку в МВС 
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України, затвердженим наказом МВС України  від 21.09.2005 № 803 (із змінами 
згідно з наказом МВС України від 15.08.2014 № 825) та рекомендаціями лікарів 
підрозділів ТМО і лікувально-профілактичних закладів МОЗ України. 
Учасники бойових дій користуються безоплатним реабілітаційним та 
санаторно-курортним лікуванням, а члени їх сімей оплачують лише 50% 
вартості путівки. 
 До системи оздоровчих закладів системи МВС входять медичні 
реабілітаційні центри (далі – МРЦ) : 

№ Назва 
оздоровниці Адреса Профіль 

1 2 3 4 

1 «Затока» Одеська область,  
с. Затока. Хвороби органів дихання. 

2 «Кремінці» 
Івано-Франківська 
область,  
с. Кремінці. 

Хвоpоби оpганiв дихання, 
носоглотки, алеpгози. Професійні 
хвороби легень. Хвоpоби сеpцево-
судинної, нервової, ендокринної 
системи.  Токсикози вагітності. 
Променева хвороба.   

3 «Миргород» Полтавська область,  
м. Миргород. 

Хвороби шлунково-кишкового 
тракту, переважно зі зниженою 
секреторною функцією  шлунку. 
Цукровий діабет. 

4 «Перлина 
Прикарпаття» 

Львівська область, 
м. Трускавець. 

Хвороби шлунково-кишкового 
тpакту, сечостатевої системи. 

5 «Шаян» Закарпатська 
область, с. Шаян. 

Хвороби шлунково-кишкового 
тpакту, сечостатевої системи. 

6 «Південний 
Буг» 

Вінницька область,  
м. Хмільник. 

Хвороби опорно-рухового апарату,  
нервової, серцево-судинної системи. 
Гінекологічні хвороби. Хвороби 
шкіри, ендокринної системи. 
Урологічні хвороби. 

7 «Нові 
Санжари» 

Полтавська область, 
смт. Нові Санжари. 

Хвороби шлунково-кишкового 
тракту. Цукровий діабет. Хвороби 
опорно-рухового апарату. 

1 2 3 4 

8 «Синяк» Закарпатська 
область, с. Синяк. 

Хвороби опорно-рухового апарату, 
шкіри, нервової системи, серцево-
судинної системи. Гінекологічні 
хвороби. Урологічні хвороби. 

9 
«Лікарня 
відновного 
лікування» 

м. Київ,  
с. Хутір Вільний. 

Хвороби серцево-судинної, нервової 
системи. Хвороби опорно-рухового 
апарату. 

10 «Пуща-
Водиця» м. Київ. Хвороби серцево-судинної, нервової 

системи. 
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 На медичну реабілітацію учасники АТО направляються безпосередньо 
після проведеного стаціонарного лікування, за висновком лікарсько-
консультативної комісії та за рішенням медично-відбіркової комісії 
Департаменту охорони здоров’я МВС України. Медична реабілітація в 
середньому триває 14 днів, на цей час пацієнту надається довідка про 
тимчасову непрацездатність.  
 Відбір кандидатів на санаторно-курортне лікування здійснює медично-
відбіркова комісія ТМО. Путівки до оздоровниць МВС надходять до ТМО 
щоквартально. Тривалість путівки складає 21 день. Засідання комісії 
проводяться щомісяця, за необхідності – щотижня. Учасники АТО та члени їх 
сімей забезпечуються путівками в першу чергу. 
 

ДОСВІД МІНІМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ В США ТА 
КРАЇНАХ ЄС 
Соловйов О.С. 

Рада національної безпеки і оборони України 
 

Необхідно зазначити, що США та країни ЄС мають достатньо розроблену 
нормативну базу на випадок пандемії. В цілому, після оголошення подій щодо 
короновірусної хвороби законодавство цих країн потребувало незначні 
доопрацювання та коректування. 

Так, відповідно до розділу 564 Федерального закону США про харчові 
продукти, ліки і косметичні засоби комісар Управління з санітарного нагляду за 
якістю продуктів харчування медикаментів США (далі – FDA) може дозволити 
використання незатверджених медичних продуктів або несанкціонованого 
використання схвалених лікарських препаратів в екстрених випадках для 
діагностики, лікування або запобігання серйозних або життєво важливих 
захворювань, загрозливих захворювань або стану, викликаних небезпечними 
агентами CBRN, коли немає адекватних, схвалених і доступних альтернатив. 

FDA надав роз’яснення щодо терміну «для екстреного використання», це 
означає, що медичний продукт отримує спеціальний дозвіл від FDA для 
використання в разі надзвичайної ситуації – але мова не йде про повне 
схвалення.  

В свою чергу, в країнах ЄС також існує схожа процедура допуску на 
ринок окремих груп лікарських без видачи ліцензії на виробництво та/або 
реєстраційного свідоцтва. Мова йде про так званий умовний дозвіл на 
маркетинг. Такий дозвіл надається, коли вигода від негайної доступності ліків 
переважує ризики пов’язані з необхідністю отримання додаткових досліджень.  

Після надання тимчасового права дозволу на маркетинг його власник 
повинен виконати певні зобов’язання в установлені строки, що можуть 
включати завершення поточних або нових досліджень або збір додаткових 
даних для підтвердження того, що баланс користі і ризику залишається 
позитивним.  
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Правовою основою є стаття 14 (7) Регламенту (ЄС) № 726/2004. 
Положення про надання умовного дозволу на продаж більш детально описані в 
Регламенті (ЄС) № 507/2006. 

Згідно з інформацією Європейського агентства по лікарським засобам, 
умовні маркетингові дозволи є дійсними протягом одного року і можуть 
відновлюватися щорічно. 

Фармацевтичне законодавство ЄС гарантує, що вакцини схвалені тільки 
після того, як наукова оцінка продемонструє, що їх загальні переваги 
переважують ризики. Переваги вакцини в захисті людей від COVID-19 повинні 
бути набагато більше, ніж будь-які побічні ефекти або потенційні ризики. 

Тобто, зрозуміло, що мова не йде про формування повного досьє для 
вакцин від короновірусної інфекції.  

 
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЗА 2018-2019 РОКИ. 

Яценко О.О., Суббота Л.Ю. 
Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна 

 
 Вступ. У світі інсульт посідає друге місце серед усіх причин смерті та 
інвалідності. Щорічно реєструється близько 6,5 млн. летальних випадків, і за 
цим показником поступається лише ішемічній хворобі серця. Україна займає 
одне з перших місць в Європі за показниками цереброваскулярної 
захворюваності (ЦВХ) та смертності від інсульту: щорічно реєструють близько 
100-110 тис. інсультів. За статистикою, 30-40% хворих інсультом помирають 
протягом перших 30 днів і до 50% – протягом 1 року від початку захворювання, 
20-40% – потребують сторонньої допомоги (12,5% первинної інвалідності), і 
тільки близько 10% повертаються до повноцінного життя. Кожен наступний 
інсульт погіршує якість життя і ускладнює перебіг наявних в анамнезі супутніх 
захворювань. 
 Мета. Метою даного дослідження було вивчити динамічні 
особливостіпоказників захворюваності на ЦВХ серед населення Полтавської 
області за останні три роки. 
 Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилося 
епідеміологічним та статистичним методами. Використані статистичні дані 
Головного управління статистики у Полтавській області та інформаційно-
статистичного відділу КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. 
Скліфосовського ПОР». 
 Результати дослідження: Аналізуючи показники за 2020р. слід 
відзначити, що збільшився показник захворюваності на інсульти та ЦВХ 
загалом (це можна пояснити багатьма причинами, насамперед соціально-
демографічними),  але має місце суттєве зменшення показника смертності від 
інсультів ( в першу чергу за рахунок зміни підходів до тактики ведення таких 
пацієнтів).  
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Показники ЦВЗ по Полтавській області 
 

Назва 

Зареєстровано 
всього 

Зареєстровано 
на 10 тис. 

Украї
на 
2018р. 
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Укра
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р. 
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0 36,6       27,4 

 
Показники смертності від ЦВЗ 

 

Назва Всього На 100 тис. нас. Україна 
2017р. 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

ЦВХ   
(всього) 3177 3450 3374 269,9 290,6 281,6 186,6 

Інсульти 
(всі 
форми) 

1124 1158 1137 95,5 97,5 94,9 78,9 

 
 При комплексному соціально-гігієнічному дослідженні встановлено 
недостатність існуючої системи надання медичної допомоги хворим на гострі 
порушення мозкового кровообігу при зростанні їх поширення, що зумовило 
необхідність наукового обґрунтування оптимізованої етапної моделі допомоги 
зазначеному контингенту. Очевидно, що реформування системи охорони 
здоров’я в Україні потребує прийняття нових нормативів медичної допомоги як 
на амбулаторно-поліклінічному, так і стаціонарному рівні. 
 Висновки: Встановлено прямий зв’язок між первинною та загальною 
захворюваністю і смертністю внаслідок основних соціальних хвороб, тобто із 
підвищенням захворюваності підвищується і смертність, зростання первинної 
захворюваності є прямим свідченням погіршення здоров’я населення. Фатальні 
випадки інсульту можуть бути зумовлені багатьма причинами як медичного, 
так і соціального походження. Медичними чинниками є: пізня госпіталізація, 
ненадання своєчасної та адекватної допомоги на догоспітальному та ранньому 
госпітальному етапах, неадекватна та несвоєчасна діагностика, неефективне 
впровадження у практику сучасних методів діагностики та лікування як 
консервативних, так і оперативних, відповідно до затверджених клінічних 
протоколів. Все це потребує запровадження оптимізованої системи надання 
медичної допомоги, в тому числі нейрохірургічної, при судинних 
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захворюваннях головного мозку. Впровадження такої оптимізованої системи 
надання медичної допомоги зумовить зростання госпіталізації хворих з 
інсультами до спеціалізованих відділень, зниження лікарняної летальності, 
зменшення кількості хворих із глибокими неврологічними порушеннями, 
збільшення кількості пацієнтів із мінімальними наслідками інсульту. Це 
сприятиме зниженню смертності, інвалідності, скороченню термінів 
непрацездатності на державному рівні. 
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