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КНП «Центр здоров`я та
комунікацій» може все!
Саме таке гасло сформувалося наприкінці року після
потужної роботи команди Центру! У січні цього року
Центр відсвяткував свій перший день народження, що є
гарним приводом підбити підсумки та поділитися
власною історією успіху.
Заклад утворився шляхом злиття трьох самостійних
організацій: Одеського обласного центру здоров’я,
медичної бібліотеки та курсів підвищення кваліфікації та
перепідготовки молодшого медичного персоналу. Таке
об'єднання дало організації значну перевагу за рахунок
охоплення великого контингенту цільової аудиторії й
можливості використовувати різні підходи в реалізації
стратегії.
Після реорганізації Центру в КНП протягом року штат
співробітників оновився на 70 %. Тут працюють лікарі (троє з
них кандидати медичних наук з досвідом викладання у
ВНЗ), інтерни, юристи, журналісти, фото-відеооператори,
бібліотекарі, менеджери з персоналу, економісти та інші
спеціалісти). На сьогодні у Центрі працюють 35
співробітників.
Відмінною
особливістю
наших
співробітників є універсальність у виконання поставлених
завдань та взаємодопомога.

На сьогодні ключовими цілями роботи Центру є:
Зберегти й покращити стан здоров’я
кожного мешканця Одеси та Одеської
області;
Допомогти кожному медику створити його
власну історію успіху;
Створити єдиний простір для
співробітництва, досягнення спільних цілей
та постійного розвитку.
Центр у своїй роботі орієнтований на 4-и основні цільові
групи: жителі Одеси і Одеської області, медики, влада й
громадські організації. Розуміння того, що кожна з цих груп
має свої сильні та слабкі сторони, виклики та запити, були
обрані індивідуальні шляхи для налагодження з ними
ефективного діалогу.
Для реалізації цього «діалогу» була сформована
комунікативна стратегія, яка включає в себе різні
інструменти:
навчання,
підтримку,
роз'яснення,
мотивацію й спілкування та реалізується в більшості за
рахунок ініційованих Центром проектів.

Про ідею створення закладу розповідає головний лікар Центру Оксана
Пастернак: «Спочатку була тільки ідея та величезне бажання …
Враховуючи той факт, що українська медицина заходила на новий, ще
невідомий їй шлях реформи, я розуміла, що для медиків вкрай необхідною
буде організація, яка буде просувати реформу з середини. Так як я сама
на той момент була представником «старої системи», я розуміла, що
така організація вкрай важлива і щоб реформа була введена у дію та
медики змогли сприйняти нову систему у центр треба поставити не
медицину й медиків, а здоров’я населення, саме тоді система зможе
запрацювати по-новому.. – це стало ключовою метою створення даної
організації».

Так, цей рік було розроблено й впроваджено 13
проектів. З мінімальними ресурсами, але
завдяки злагодженій роботі нашої команди,
величезному бажанню та вірі у власні сили ми
зробили те, що спочатку здавалось
неможливим!
Створили платформу для навчання та обміну досвідом
лікарів та медичних менеджерів, записали відеоролики
для пацієнтів з питань вакцинації й профілактики
інфекційних захворювань, зібрали навколо себе
талановитих та прогресивних лікарів, які готові ділитися
власними знаннями й навичками, провели значну
освітню роботу з питань реформи, створили свій
журнал, говорили про здоров’я з екранів телевізора,
радіо та під час живого спілкування, впровадили
дистанційні методи навчання, об’їздили усю Одеську
область і навіть доїхали до Межигір’я з метою навчання
медиків невідкладній допомозі, комунікації й
вакцинації,а також роботі за міжнародними
стандартами – ICPC-2, допомогли 55-ти головним
лікарям стати чемпіонами медичної реформи у різних
напрямках і ще багато чого корисного та важливо, але
усього і не перерахуєш…

Дуже приємно, що лікарі зі всієї України під час
презентації результатів роботи Центу на
«Установчий зустрічі з розбудови закладів ПМД як
центрів передового досвіду», яка відбулась 8 лютого у
м.Києві, оцінили результати роботи Центру на 5+!,
що, звісно, додає неабиякої наснаги та натхнення для
нових звершень та перемог!

Будьте разом з нами! У 2019 році на нас чекають нові проекти, спікери, ідеї, і, можливо, нам
вдасться втілити саме вашу заповітну мрію!!!

Кроки реформи
2018 - 2020

З 1 квітня в адміністрування НСЗУ переходить урядова програма
реімбурсації «Доступні ліки», 1 липня стартує програма «Безкоштовна
діагностика». Це відкриє нові можливості і для медичних закладів, і для
лікарів, і для пацієнта. Це наступні кроки, які наближають систему
охорони здоров’я до потреб кожної людини”, - голова Національної
служби здоров’я України (НСЗУ) Олег Петренко.

РЕІМБУРСАЦІЯ – ТРАНСФОРМАЦІЯ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» З 01.04.2019
РОКУ

Перш ніж деталізувати кожен окремий запланований на 2019 рік етап, слід
подивитися на загальну картину. Отже на наступний рік існує три провідні
напрямки, це:
Завершення розгортання нової системи в первинній допомозі на всю країну.
Зміни на рівні амбулаторної медичної допомоги (поліклініка). Гроші продовжують йти
за пацієнтом, а саме – спеціаліст, аналізи, інструментальні дослідження теж переходять
на договори з НСЗУ. Пацієнт самостійно буде вибирати, де йому отримувати ці послуги,
які, відповідно, будуть профінансовані НСЗУ.
Після формування надійного фундаменту у вигляді трансформації первинної ланки,
виникає необхідність підтримувати заданий темп, тому третє завдання – це підготовка
до реформування стаціонарної допомоги, яка розпочнеться у 2020 р.
Які конкретні зміни та нововведення очікують безпосередньо лікарів, які пропонуються корисні
рекомендації управлінцям та органам самоврядування задля підвищення ефективності
впровадження медичної реформи?

Оптимізація роботи лікарів
Перехід від «паперової» роботи до відцифрування даних.
Електронні медичні карти, лікарняні, рецепти на «Доступні
ліки», направлення до фахівців вторинного рівня –
інструменти, які здатні зробити систему зберігання та
обробки даних більш зручною та спрощеною.
Ще одним здобутком 2018 року, який обов`язково знайде
практичне застосування у сімейних лікарів у 2019 році, – це
Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги
(ІСРС – 2), система якої побудована на кодуванні причин
звернення пацієнта: скарг, симптомів та переживань, що
дозволяє більш точно проаналізувати загальну світову
статистику щодо найчастіших причин звернень.

Задачі для місцевої влади.
В даному напрямку треба окреслити два найголовніші завдання
на наступний рік:
1. Реорганізувати медичні заклади первинки та вторинки, що
знаходяться на території адміністративної одиниці у КНП;
2. Провести системну комп’ютеризацію та забезпечити
електронний облік та обслуговування населення у медичних
закладах.

«Ціль на 2019 рік: 80% звернень
до медиків, які регулярно
потрібні кожному з нас –
консультації сімейного лікаря,
а також візити до
спеціалістів, аналізи та
діагностичні процедури
повинні стати дійсно
безоплатними для пацієнтів.
Це буде надійна база для останнього найважливішого
кроку – реформи лікарень, яка розпочнеться у 2020 році». Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я
України

Розставляємо пріоритети правильно. На що слід
звернути особливу увагу керівникам медичного
закладу?!
Медперсонал – це головне. Фінансування закладів,
які вже перейшли у КНП, збільшилося, а разом з цим
зріс й дохід, відповідно, наступне завдання –
раціональний розподіл ресурсів. Тож перш за все ці
кошти необхідно направляти на зарплату персоналу, а
вже після можна закуповувати обладнання та
покращувати матеріально – технічну базу.
Підвищення конкурентоспроможності важливо не
тільки для працівників, але й вкрай необхідно
підприємствам. Лікар зараз – це абсолютно
незалежна, вільна та самостійна людина, яка може
підписати договір із медичним закладом будь-якої
форми власності, або дуже легко його розірвати і
змінити заклад, на який працює. Окрім цього лікар
може стати фізичною особою-підприємцем і
самостійно проводити діяльність із медичної
практики. Все це класичні принципи ринкових
відносин. Гроші у будь-якому випадку підуть за
кваліфікованим лікарем, який має багато декларацій.
Ось чому керівники закладів охорони здоров`я
зацікавлені у забезпеченні гідних умов праці,
вкладанні ресурсів у покращення та вдосконалення
свого закладу.
Налаштування медичного сервісу, що є однією з
головних складових успішного розвитку закладу.
Зокрема, надаємо декілька рекомендацій з даного
приводу: наявність чергового лікаря у вихідні та
святкові дні та Online-запис, який реально працює;
нормальні пандуси (близько 50 % населення
належить до маломобільних груп, тому особливо
важливо забезпечити їм перебування у лікувальному
закладі доступним та комфортним); зручні зони
очікування, вай-фай; нормальне освітлення; чистий
туалет (в першу чергу).

Пацієнт має право.
Як кожен українець може реалізувати
своє право на доступність у галузі
охорони здоров'я.
Доступність та якість медичної допомоги основні показники, що визначають
ефективність системи охорони здоров’я у
будь-якій країні світу і рівень цивілізованості
цієї країни. Йдеться про можливість кожного
громадянина звернутись за медичною
допомогою і отримати необхідне лікування
незалежно від фінансової спроможності,
місця проживання чи часу звернення за
допомогою. Розповідаємо, що це означає на
практиці і як працює в Україні.

Як змінюється доступ до медичних
послуг в Україні?!
Уже с липня цього року запрацює програма
“Безкоштовна
діагностика”.
За
направленням вашого сімейного лікаря ви
зможете проходити декілька видів рентгенів,
УЗД, мамографію, ехокардіографію серця,
аналізи та інші діагностичні дослідження в
будь-якому медзакладі за вашим вибором,
який бере участь у програмі. Оплачуватиме
послуги в програмі буде Національна служба
здоров’я. Для пацієнтів це означає, що не
потрібно буде приносити шприци, рукавички,
вату та плівку для рентгена — НСЗУ покриє
вартість послуг у програмі.
У 2019 році МОЗ України презентує перший
в історії України гарантований пакет
медичних послуг, який прийде на заміну
псевдобезкоштовній медицині. Гарантований
пакет — це чіткий набір послуг первинної,
спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної
допомоги, а також екстрена, паліативна та
реабілітаційна допомога — базовий набір
життєво
необхідних
послуг,
які
затверджуватиме восени 2019 Верховна
Рада.

Змінюватимуться і підходи у екстреній
допомозі. Зокрема, найближчим часом
протоколи надання екстреної медичної
допомоги буде приведено у відповідність з
найкращими
світовими
практиками
врятування
життя.
Водночас,
слід
пам’ятати, що функція екстреної допомоги
— швидко врятувати життя, а не підвезти
пацієнта до лікарні.

Пацієнти
отримуватимуть
більш швидку та
якісну допомогу.

Системні зміни у роботі швидкої розпочнуться вже цього року у Донецькій,
Одеській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій областях та місті Києві.
Центри екстреної медичної допомоги у цих областях отримають новий
транспорт з усім необхідним обладнанням, працівники швидкої пройдуть
навчання і опанують сучасні техніки порятунку життя, буде обладнано
навчально-тренінгові центри для організації такого навчання, передбачено
підвищення заробітних плат для тих працівників ЕМД, які пройдуть навчання і
підвищать свою кваліфікацію.

Що це означає для пацієнта? Не
потрібно буде приносити шприци,
рукавички, вату та плівку для рентгена
— НСЗУ покриє вартість послуг у
програмі.

Фінансова доступність медичної
допомоги.
Гроші, які треба витратити на ліки, є
важливою складовою доступності
медичної допомоги. Дослідження
показують, що фінансовий фактор все
менше впливає на рішення українців
звернутись за медичною допомогою. Так,
76% українців у 2018 році не відмовлялися
від звернення до лікаря через відсутність
коштів. Для порівняння, у 2017 році цей
показник становив 70%, а у 2016 - 58%. Про
це свідчать дані дослідження «Індекс

ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу і бронхіальної
астми - для пацієнтів безоплатні або з незначною доплатою,
відшкодовуються за програмою “Доступні ліки”. Нині - це 258 препаратів
(з них 64 – безоплатно), які можна обміняти на рецепт лікаря в кожній
третій аптеці України (на кінець 2018 року у програмі брала участь 7 501
аптека). Програма “Доступні ліки” працює з квітня 2017 року. За цей час
пацієнти отримали ліки за понад 32 млн рецептами на суму понад 1,6
млрд грн.
завдяки електронному реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії,
тепер можна ефективно контролювати й грамотно планувати потребу,
аби необхідні ліки отримував кожен пацієнт.

Здоров’я. Україна».
Причина покращення ситуації - це,
насамперед,
показник
поліпшення
доступності та якості медичної допомоги,
зокрема - робота програм МОЗ України, за
якими
пацієнти
отримують
ліки
безоплатно чи з незначною доплатою:

Як кожен українець може реалізувати своє право на медичні
профілактичні заходи?

ліки
на
стаціонарі
від
розповсюджених хвороб - для
пацієнтів безоплатні, закуповують
лікарні за Національним переліком
основних лікарських засобів. До
Національного переліку увійшли 427
безпечних та реально працюючих
діючих речовин (понад тисячу ліків
від
різних
виробників)
від
розповсюджених
хвороб,
що
завдають
найбільшої
шкоди
здоров’ю людей. Цього року всі
лікарні першою чергою мають
закуповувати лікарські засоби з
Нацпереліку.
ліки від важких та рідкісних
захворювань для
пацієнтів
безоплатні, закуповуються за кошти
Держбюджету
за
програмами
державних
закупівель
через
міжнародні організації. Це ліки від
важких захворювань, що потребують
тривалого та/або дороговартісного
лікування (онкології у дітей та
дорослих, туберкульозу, вірусних
гепатитів В та С, ВІЛ/СНІДу та ін.),
препарати для лікування рідкісних
захворювань (гемофілії типу А або В
або
хвороби
Віллебранда,
бульозного
епідермолізу,
ювенільного ревматоїдного артриту,
легеневої артеріальної гіпертензії,
імунодефіцитних станів тощо).

ДЕ ЗАКРІПЛЕНО ПРАВО НА ДОСТУПНІСТЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я?
Право на доступність у галузі охорони здоров’я закріплено в
Європейській хартії прав пацієнтів, у статті 2 якої йдеться, що «Кожен
має право на доступність медичних послуг, яких він/вона потребує за
станом здоров’ я».
Також це право прописане в Конститутції України (стаття 49, ч. 1, 3),
Основах законодавства України про охорону здоров’я (ст. 4 (ч. 4), 6),
Цивільному кодексі України (статті 283, 284).

Госпітальні округи – нова
форма співпраці.

Реформування вторинної ланки допомоги
розпочнеться у цьому році. Наразі
головною метою є створення та
функціонування госпітальних округів.

Що

таке

госпітальний

округ?

Госпітальний округ (ГО) – це об’єднання
медичних закладів, що розташовані в межах
певних громад або адміністративнотериторіальних одиниць області. Медичні
установи,
які
надають
вторинну
(спеціалізовану)
допомогу,
мають
функціонувати в умовах управлінської та
фінансової автономії, а також обслуговувати
населення з урахуванням укладання
договорів. Початок процесу створення
госпітальних округів датують 30 листопадом
2016 року, коли Урядом було прийняте
рішення
про
географічний
розподіл
лікарень. Тож, у кожній області має бути 4-5
госпітальних округів.

Як функціонуватиме госпітальний округ?
Фінансування ГО залежатиме не від кількості ліжок, а від кількості пацієнтів,
яким були надані необхідні послуги. Слідкувати за роботою буде дорадчий
орган – Госпітальна рада. В її повноваження входить затвердження рішень
щодо перепрофілювання лікарень, надання рекомендацій щодо планування
маршрутів в межах ГО та інше. За ініціативою Міністерства охорони здоров’я
в майбутньому планують запровадити додаткове заохочення місцевої влади
щодо створення госпітальних округів – завдяки інвестиційним програмам.

За якими критеріями створюють
госпітальні округи?
за кількістю пацієнтів:
не менше, ніж 200 тисяч осіб,
наявності лікарні II рівня на цій території
з урахуванням шляху до хворого з
інтервалом не більше двох годин;
не менше, ніж 120 тисяч осіб та
функціонування лікарні I рівня з
можливістю дістатися до пацієнта за 60
хвилин.
за попитом: який саме обсяг послуг
надаватиме госпітальний округ (пологи,
екстрена допомога тощо);
наявність невідкладних послуг – надання
допомоги в гострому стані (лікування
інсультів, серцевих нападів тощо).

Які завдання вирішуватимуть керівники госпітальних округів?
1.
2.
3.
4.

визначити завантаженість персоналу;
розрахувати вартість ліжкодня;
проаналізувати кількість одиниць обладнання;
перепрофілювати малопотужні лікарні, якщо в цьому є потреба,
на реабілітаційні центри, амбулаторії, центри догляду за
особливою категорією пацієнтів тощо.

Створення госпітальних округів дозволить надати гарантований доступ до
медичних послуг населенню з сільської місцевості та районів.

План багаторічного розвитку госпітальних округів як інструмент для підготовки мережі закладів
охорони здоров’я до нової моделі фінансування та наступних етапів реформи, складається на період
3 – 5 років та містить наступні складові:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Госпітальний округ як функціональне об'єднання ЗОЗ та
майданчик для підготовки мережі
8.

Описову частину
стратегічного розвитку
госпітального округу
Опис маршрутів пацієнтів в
межах госпітального округу
Оптимальний розподіл функцій
щодо надання медичної
допомоги між учасниками
госпітального округу та
визначення видів та обсягу
медичної допомоги
Перелік перспективних закладів
охорони здоров’я округу
Плани розвитку перспективних
закладів охорони здоров’я з
оцінкою можливих ризиків і
оцінкою відповідних
інвестиційних потреб
Пропоновані підходи та заходи
щодо реорганізації
Оцінку обсягів коштів, що
можуть бути спрямовані на
фінансування Плану, та оцінку
додаткової потреби в коштах
Механізми моніторингу та
звітування

Джерелом
фінансування
розробленого
госпітальним
округом
багаторічного
плану
розвитку
госпітального
округу
можуть бути місцеві бюджети
територіальних громад, недержавні
інвестиції, спонсорські та благодійні
внески,
кошти
міжнародної
допомоги та інші джерела.

Чому наявна медична інфраструктура в Україні неефективна?
Більшість медичних закладів в Україні – це малопотужні та малозавантажені лікарні, які
мають зношені основні фонди та застаріле технічне оснащення. Така організація мережі
створює дві проблеми. По-перше, малочисельні послуги мають високу відносну
собівартість: надавати їх в більшому обсязі було б вигідніше. По-друге, фахівці, що не
мають достатньої завантаженості (на відміну від тих, хто працює «на потоці» у потужних
добре оснащених лікарнях), поступово втрачають кваліфікацію та життєво необхідні для
пацієнтів практичні навички. Адже не варто очікувати якісних та безпечних послуг від
хірурга, який здійснює у кращому випадку лише кілька серйозних операційних втручань
на місяць.

Мінрегіон спільно з МОЗ вже
підготували листи на регіони, у яких
надаються роз’яснення щодо сфер
відповідальності
центральної
і
регіональної влади в питанні
госпітальних округів, а також
даються доручення, які допоможуть
зняти політичну і соціальну напругу.
Місцева влада має провести
роз’яснювальну
роботу
щодо
діяльності госпітальних рад і
пояснити
людям
як
функціонуватиме медицина в окрузі.

Сучасний протитуберкульозний
препарат деламанід
зареєстровано в Україні.

В Україні вперше зареєстровано сучасний
протитуберкульозний
препарат
деламанід (Deltyba). Відповідно до
наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 30 січня 2019 р. № 231, цей
інноваційний лікарський засіб другим
після бедаквіліну став доступним для
пацієнтів із туберкульозом у нашій країні.
Знакова
у
сфері
боротьби
з
туберкульозом подія стала можливою
завдяки спільним зусиллям Центру
громадського здоров’я МОЗ України та
партнерських неурядових організацій.
Деламанід критично важливий для
комплексного лікування туберкульозу із
розширеною резистентністю. За даними
2015 р., результати лікування пацієнтів із
розширеною
резистентністю
до
протитуберкульозних
препаратів
в
Україні
не
перевершили
36,7%.
Передусім тому, що неможливо дібрати
схему лікування із щонайменше чотирма
протитуберкульозними препаратами.
Деламанід має кілька переваг над
іншими протитуберкульозними
засобами. Зокрема, його використання
безпечне для пацієнтів з ВІЛ, які
отримують АРТ, і дітей з шести років. Він
не має перехресної стійкості з будьяким іншим протитуберкульозним
препаратом, а також може
застосовуватися для профілактичного
лікування ТБ у контактних із хворим
на лікарсько-стійкий туберкульоз із
стійкістю до протитуберкульозних
препаратів групи фторхінолонів.

Застосування деламаніду дає пацієнтам
із
розширеною
резистентністю
справжній шанс на одужання, а отже і на
життя. Реєстрація деламаніду відбулася,
зокрема,
через
зміну
японською
компанією-виробником
Otsuka
Pharmaceutical Co., Ltd. дистриб’ютора.
До вирішення цього питання були
залучені всі зацікавлені сторони як із
державного, так і з громадського
секторів.
Наразі
власником
маркетингової реєстрації для торгової
форми деламаніду в Україні є німецька
компанія R-Pharm Germany GmbH. У
рамках державних закупівель за кошти
2018 р. планується закупити близько 2
500 курсів деламаніду.
Крім того, ЦГЗ подав запит від країни на
отримання безкоштовної донаційної
програми Агентства США з міжнародного
розвитку на 3 268 курсів бедаквіліну. Це
означає додаткові шанси для одужання
пацієнтів. У масштабах країни в
цивільному секторі бедаквілін стане
доступний орієнтовно із січня 2019 р.
Деламанід
є
лише
одним
із
протитуберкульозних
препаратів
у
загальній схемі лікування туберкульозу.
Ефективність його дії залежить від
чіткого та безапеляційного дотримання
вимог щодо призначення ефективних
режимів
лікування,
профілактики,
виявлення, діагностики та лікування
побічних
реакцій
від
протитуберкульозної
терапії,
дотримання режиму лікування хворим,
швидкого визначення стійкості до
протитуберкульозних
препаратів,
дотримання
повного
моніторингу
лікування тощо.

Деламанід — похідне нітродигідро-імідазо-оксазолу, що
пригнічує синтез клітинної
стінки мікобактерії
туберкульозу та має високу
активність проти
внутрішньоклітинних
мікобактерій туберкульозу в
макрофагах.
Його використання схвалено у
квітні 2014 р. Європейською
агенцією з лікарських засобів (EMA)
«як
частина
належного
комбінованого режиму лікування
легеневого
мультирезистентного
туберкульозу
у
дорослих,
у
випадках,
коли
через
резистентність
або
погану
переносимість препаратів не можна
призначити
ефективну
схему
лікування».
Станом на сьогодні застосування
бедаквіліну та деламаніду входить
до національних настанов лише у
75% та 63% країн відповідно через
відсутність
реєстрації
цих
лікарських
засобів
згідно
із
законодавством у цих країнах.
Сьогодні бедаквілін зареєстровано
тільки в Російській Федерації та
Вірменії,
а
деламанід
не
зареєстровано в жодній із країн
Східної Європи та Центральної Азії.
Таким чином, доступ до деламаніду
наші пацієнти отримують разом із
країнами Європейського Союзу,
Японією,
Кореєю,
Турцією,
Російською
Федерацією,
Австралією,
Канадою,
Китаєм,
Індією, Філіппінами, США.

Чому діагноз «дисбактеріоз»
відсутній у міжнародній
класифікації хвороб?!
У лікарській практиці для проведення
діагностики захворювання часто одним з
затребуваних аналізів залишається аналіз
калу на дисбактеріоз. Його призначають у
різних клінічних ситуаціях, починаючи від
ГРВІ
й
функціональних
розладів
травлення до атопічного дерматиту з
метою виявлення змін у кількісному та
якісному складі бактерій кишківника,
оскільки взаємозв’язок порушень у складі
кишкової мікрофлори зі станом імунітету
давно вже підтверджений. Щороку
знання про мікробіом, а саме так
правильно в 21 сторіччі називати усю
сукупність мікроорганізмів в організмі
людини, збільшується, а зв’язки різних
видів мікробів з деякими хворобами, що
не
мали
встановленої
причини,
поширюються.
Поряд з цим виникає запитання:
чому цей аналіз не входить до жодного
протоколу діагностики, а діагноз
«дисбактеріоз»
відсутній
у
міжнародній класифікації хвороб?!
Цьому є декілька пояснень:

По-перше, у людському кишківнику живуть не тільки бактерії, а й інші
представники мікробів (віруси, найпростіші, гриби). Кількість усіх сусідів
перевищує тисячі. Класичний аналіз на дисбактеріоз може виявити
максимум 20 з них, що ростуть на звичайному поживному середовищі. Аби
справді виявити всіх, хто живе у людському тілі, використовуються методи
метагеноміки, тобто виділення всієї генетичної інформації і дослідження її
на приналежність до певних типів.
По-друге, склад кишкової мікробіоти настільки індивідуальний, що за ним
можна визначити не тільки чим харчується людина, а й де вона живе.
Тобто не має ніякого нормального складу кишкового мікробіому. Не має
точної інформації, скільки та яких бактерій має бути, щоб мікробіом
вважався нормальним.

По-третє, відсутність можливості лікування дисбактеріозу.
Пробіотики, в склад яких входить 108-1010 організмів, не можуть
прижитись, бо їх занадто мало. Єдиний метод, що використовується
сьогодні – пересадка бактерій для лікування тяжкого запалення
товстого кишківника, викликаного Clostridium difficile, що виникає після
прийому антибіотиків у невеликої кількості людей.

Відтак, аналіз на дисбактеріоз не корелює з дослідженнями калу у цілому. Тільки завдяки вирощуванню деяких
бактерій на спеціальних середовищах можна підтвердити діагноз багатьох кишкових інфекцій, наприклад,
сальмонельозу, дизентерії чи холери.

Які висновки?
Аналіз калу на дисбактеріоз не має сенсу через його необ’єктивність;
При наявності кишкової інфекції зміни складу кишкової мікробіоти очевидні та не потребують підтвердження,
окрім патогенного мікроорганізму/токсину;
Призначення пробіотиків для профілактики дисбактеріозу після прийому антибіотиків не раціонально, через
недостатню кількість бактерій та їх нездатність адаптуватись у кишківнику.

Які симптоми?

Целіакія та глютен. Який зв`язок?
Ви ще вибираєте в магазині продукти без
глютену? Шукаєте замінники улюбленому рису
та відмовляєтеся від цільнозернових хлібців? У
вас, справді, є вагома причина себе
обмежувати? У вас встановлено діагноз
целіакія?

Звичайно, перші симптоми проявляються ще в дитинстві, у дітей
першого року життя після введення прикорму.
Розпочинається все з рідких випорожнень з неприємним
запахом, піною. Звичайні методи обстеження та лікування
антибіотиками та антисептиками, пробіотиками не
допомогають.
Дитина в’яла, адинамічна.
При довгостроковому періоді розвивається затримка
психомоторного та статевого розвитку, анемія, остеопороз
через
порушення
всмоктування
вітамінів
та
мікроелементів.

Целіакія
–
це
генетичнообумовлене
захворювання,
яке
супроводжується
пошкодженням ворсинок кишківника білками,
які містяться в зернових та порушенням
всмоктування поживних речовин.
Глютен, який так зараз модно уникати в їжі, це
лише один з білків, які присутні у злаках, але
саме його виключення з раціону людей
призводить
до
швидкого
покращення
самопочуття.
Целіакія – це захворювання, яке не пов’язане з
неправильним харчуванням та не може
розвинутися в зрілому віці.

Для дорослих людей є термін «синдром целіакії», він пов’язаний з
періодом відновлення після інфекційних захворювань кишківника,
коли після запалення, деякий час також порушена структура
слизової оболонки.
На сьогодні наукою доведено, що ця хвороба є спадковою та навіть
встановлені гени, які відповідають за целіакію. Новітні методи
обстеження та мультіцентрові дослідження встановили, що целіакія
доволі поширене захворювання, але у дорослих може протікати
також без кишечних проявів – латентка чи схована целіакія

Як виявити захворювання?

Лікування

Для діагностики використовують метод пробної аглютенової
дієти. Коли лікар здогадується, що в дитини може бути
целіакія, то рекомендує дієту з виключенням продуктів, що
містять глютен – пшениці, ячменю та жита. Рекомендується
їсти тільки вівсяні хлібці. Якщо за декілька днів настає
покращення, це в більшості випадків є показником целіакії.

Лікування полягає, в першу чергу, у виключенні продуктів,
що містять глютен. Але це не означає сувору дієту.
Різноманіття їжі, що не містить глютен, доволі велике,
тому люди не страждають від дефіциту нутрієнтів. Такі
люди можуть спокійно їсти м’ясо, рибу, кукурудзу, овочі,
фрукти та молочні продукти.

Золотим стандартом є проведення ендокскопії з біопсією
(взяття шматочка слизової оболонки тонкої кишки) з
подальшим дослідженням. Виявлення специфічних змін
100% підтверджує діагноз целіакії.

Тому, якщо у вас не встановлено діагноз целіакії, не має
родичів з порушенням функції кишківника, не обмежуйте
себе у виборі хлібу та не піддавайтесь маркетинговим
прийомам!

Гепатит А. Що необхідно
знати кожному?
В народі його кличуть хворобою Боткіна
або дитячою жовтяницею. Для початку
зразу оговоримо, що термін жовтяниця
відноситься не тільки до гепатиту А, а
ще до великої кількості патологічних чи
нормальних станів, коли шкіра людини та
слизові оболонки пофарбовуються в
жовтий колір через накопичення в ній
білірубіну – продукту розпаду гемоглобіну
(того самого, що переносить кисень). У
нормі білірубін має бути утилізуваним в
печінці, але через різні причини цей процес
порушується, та білірубін потрапляє в
кров, а звідти – в шкіру.

То що таке гепатит А?
Це вірусне захворювання, яке вражає
печінку та є причиною її запалення.
Гепатит А передається тільки від людини
до людини через забруднену їжу, воду або
через побутові контакти. Тому на сьогодні
найчастіше
зустрічаються
спалахи
захворювання саме в колективах, які
пов’язані через питну воду (беруть воду в
одному бюветі чи колодязі), їжу (їдять в
одному закладі, де хворий повар) чи в
сім’ях.
Звичайно, гепатитом А хворіють діти, але й
дорослі також можуть захворіти. Після
перенесеного захворювання утворюється
пожиттєвий імунітет.
Не дивлячись на те, що основний прояв –
це жовтяниця, починатись захворювання
може по-різному:
Як застуда: слабкість, кашель,
нежить, підвищення температури,
болі в м’язах. Через декілька днів
сеча
темніє
та
з’являється
жовтяниця.
Як харчове отруєння; нудота,
блювота, відсутність апетиту, болі
в верхній частині живота, рідкі
випорожнення,
підвищена
температура. Та через декілька
днів сеча знов таки темніє та
з’являється жовтяниця.
Варіант без жовтяниці також існує,
але зустрічається рідко.

Важливо розуміти! Проти вірусу гепатиту А не існує
специфічного противірусного лікування! Захворювання є
повністю доброякісним, виздоровлення наступає самостійно
за 2-4 тижні, хронічних форм не існує!

Лікування включає в себе:
1. Дієту – легкозасвоювана молочно-рослинна їжа.
2. Водний режим – трішки підвищений до 2-3 літрів на день.
3. Повноцінний сон та обмеження фізичних навантажень.
В залежності від тяжкості перебігу лікар може призначити
дезінтоксикаційну терапію, що буде сприяти полегшенню самопочуття.
Більшість з противірусних препаратів не мають доведеної ефективності та
ще й токсичні для печінки. Не використовуйте їх.
Те саме стосується й гепатопротекторів. Якщо уражена печінка – це не
привід бігти до аптеки та вибирати на свій смак “щось, щоб
підтримати/захистити печінку”. Як й противірусні, більшість
гепатопротекторів – це ліки без доведеної ефективності

Як уберегтися?
Ретельно мити продукти до вживання та витримувати тепловий режим обробки.
Вірус гепатиту А дуже стійкий в навколишньому середовищі.
Ретельно мити руки після туалету та вулиці.
Не пити сирої води. Ніякі домашні фільтри не затримують вірус. Або кип’ячена,
або бутильована.

Вакцинація. В Україні зареєстрована бельгійська вакцина “Хаврикс”, що
містить вбитий вірус (тобто захворіти гепатитом внаслідок щеплення неможливо).
Вакцинація проти гепатиту А не є обов’язковою, але є рекомендованою. Вакцина
“Хаврикс 720” дітям вводиться тільки після 12 місяців життя. Для дорослих існує
“Хаврикс 1440”. Щеплення також може проводитись після контакту з хворим на
гепатит А в перші дні як профілактика захворювання. Задумайтесь про щеплення
у дорослому віці, якщо ви не хворіли на гепатит А у дитинстві та маєте інші
хронічні захворювання печінки.

дл
«Керівник лікувального закладу не
повинен сидіти на одному місці і
чекати, що все буде зроблено саме по
собі. Сьогодні темп змін у сфері
медицини доволі швидкий, тому
необхідно не тільки володіти
професійними навичками і поліпшувати
їх, але й постійно вчитися новому.
Наприклад, наразі вкрай важливо
Одеський обласний лікарськоопанувати основи менеджменту, щоб
фізкультурний диспансер.
бути конкурентоспроможнім та
успішним». - Головний лікар Одеського
Про початок змін.
обласного лікарсько - фізкультурного
Одеський
обласний
лікарсько- диспансеру, Ігор Олегович Пастернак:
фізкультурний диспансер як бюджетна
установа перейшов до статусу КНП в січні
2018 року, після чого одразу відбулася
реорганізація системи роботи закладу.
Першочерговим
завданням
було
сформувати стратегічний план розвитку
закладу та побудувати формат роботи, які
б відповідали основним принципам та
цілям
закладу
–
допомагати
як
професійним спортсменам, так і всім
охочим піклуватися про своє тіло та
здоров`я, зробити фізичну активність
гарною звичкою, яка здатна профіактувати
бульшість найбільш розповсюджених
захворювань.

КНП "Одеський обласний лікарськофізкультурний диспансер". Досягнення за 2018
рік.

Про найближчі плани закладу.
1) Виїзд лікарів у райони.
За попередніми даними, в районах
мешкають не менше, ніж 14 тисяч
спортсменів, яким також необхідне
обстеження.
Нещодавно відбулися переговори
між керівництвом диспансеру та
представниками міста БілгородДністровський
для
створення
відділень спортивної медицини, в
яких будуть проходити обстеження
всі спортсмени регіону. В свою чергу
лікар з одеського диспансеру буде
за графіком проводити медогляд і
два види електрокардіограм (із
навантаженнями та без), а після
вносити інформацію одразу ж до
реєстру.

3) Січень – лютий 2019 р.
Медичні працівники закладу
пройдуть
навчання
щодо
створення
електронних
паспортів спортсменів, які в
свою чергу увійдуть до Єдиного
Державного
Реєстру.
Презентацію
документа
заплановано на липень 2019 р.

Які переваги для спорстменів?
Вся інформація стосовно
графіку тренувань,
спортивних досягнень та
результати медичних
обстежень будуть
зберігатися у зручному
електронному форматі.

3) Окрім цього, медичні фахівці лікарсько
– фізкультурного диспансеру будуть
слідкувати за станом здоров`я та
самопочуттям українскьих спортсменів,
які братимуть участь в Олімпіаді 2020
року в Токіо. З такою ініциативою
виступило
керівництво
Одеського
обласного олімпійського комітету.

Нагадуємо, що до пільгової групи, для яких медичний огляд
абсолютно безкоштовний, належать:
заслужені тренери України, заслужені майстри спорту України,
майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, кандидати в
майстри спорту, Олімпійські чемпіони, спортсмени товариства
«Інваспорт», діти з малозабезпечених сімей, діти-спортсмени, учні в
школах-інтернатах, діти-сироти, учасники АТО і їхні діти, що
займаються спортом, а також переселенці.

Пам`ятка для спортсмена перед медичним оглядом.
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

За 2 -3 дні до медичного огляду зробити відпочинок та не
проводити інтенсивних тренувань.
Підготувати документи. Взяти паспорт, кваліфікаційну книжку,
посвідчення МС і тд, а також документи, що підтверджують
пільги (якщо є), Якщо спортсмен має додаткову медичну
документацію, знімки (в результаті попереднього лікування,
після травм) – їх необхідно взяти з собою.
Сдати аналіз крові. Здійснюється він натщесерце (дозволяється
легкий сніданок не менш ніж за 3 години до забору).
Вдягнути зручний спортивний одяг та провести гігієнічні
процедури.
Прийти точно в зазначений час і взяти картку в реєстратурі.
Спортсмен, який з`явився невчасно, до медогляду не
допускається.
Після надання інформації та отримання відповідей на всі
питання, підписується інформована згода на проходження
огляду.
Відвідування кабінетів, в тому числі проходження додаткових
досліджень, здійснюється відповідно до маршрута проходження
фахівців, виданих в реєстратурі.

Медогляд відбувається у відремонтованих
кабінетах та в комфортних умовах.

Дунайська обласна лікарня.
Про початок змін.
Дунайська обласна лікарня змінила
свій статус з бюджетного закладу на
КНП в січні 2018 року, у травні
медустанова
розпочала
надання
цілодобової
допомоги
за
спеціальностями: хірургя, гінекологія,
урологія, кардіологія, неврологія для
населення з близько розташованих
районів. На прикладі всього одного
року з початку реформування пацієнти
та медичні фахівці побачили реальні
зміни.

«Профіль нашого медичного закладу – це надання цілодобової допомоги
ургентним хворим, які потребують негайного лікування. Для нас, лікарів
такого медзакладу, можливість працювати в цілодобовому режимі –
надзвичайна відповідальність, і ми працюємо задля суспільного здоров’я
людей. Сучасні реалії вимагають радикальних змін не стільки у стінах
закладу, але більшою мірою диктують нові вимогу до керуючого
лікарнею. Важливо, щоб ця людина була дійсно наполегливою у
прийнятті рішень, з мужністю сприймала усі виклики та труднощі, і не
боялася нести відповідальність за свої вчинки»,– наголосила заступник
головного лікаря з медичної частини КНП «Дунайська обласна лікарня»
Тетяна Мітюкова.

Досягнення, якими можна пишатися.
1) 19 грудня 2018 року відбувалося
відкриття сучасного реперфузійного центру
з надання медичної допомоги хворим на
гострий інфаркт міокарда для мешканців
п’яти районів Одещини: Ізмаїльський район,
Болградський,
Ренійський,
Татарбунарський, Кілійський і ОТГ Вилкове,
для
лікування
серцево-судинних
захворювань.
Центр
складається
з
ангіографічної
лабораторії,
палати
інтенсивної
терапії
та
допоміжних
приміщень та палат. Загальна кількість
медичних фахівців – 35, серед яких
анестезіологи,
хірурги,
кардіологи,
медсестри тощо.
2) Завдяки спеціальній державній програмі
Дунайська обласна лікарня отримала
додаткові кошти для закупівлі медикаментів
для невідкладної високоспеціалізованої
допомоги хворим, що поступили протягом
перших трьох днів.
3) Долучення до системи «Стаціонар –
Поліклініка».

Завдяки сучосному мобільному ангіографу процес обстеження й
лікування пацієнта простий, швидкий та якісний. Ціна обладнання:
13 600 000 грн.

Що це означає для пацієнта?
Майже 420 тисяч мешканців районів з
інфарктом чи інсультом зможуть отримати
якісну та ефективну екстрену медичну
допомогу своєчасно та безкоштовно.

Які переваги для пацієнта?
Це дозволить побудувати детальний
маршрут пацієнта лікарнею. Який
наступний крок лікування? Чи потрібна
госпіталізація і в яке відділення? Скільки
приблизно днів буде перебувати пацієнт у
стаціонарі? Створення чіткого
алгоритму дій, полегшить роботу лікарів
та позбавить багатьох зайвих питань.
Тепер все ретельно сплановано і
схематично зображено.

Які виклики для КНП «ДОЛ» існують на сьогодні?
Пріоритетним напрямком керівництво Дунайської обласної лікарні вважає
постійне вдосконалення та підвищення кваліфікації серед медичного
персоналу, тому лише протягом 2018 року більше 15 медичних фахівців
різних напрямків пройшли навчання на курсах та тренінгах. У минулому
році до штату закладу увійшли 23 медичних працівника – лікарі, інтерни та
середній медичний персонал, але сьогодні вкрай важливо залучення
більшої кількості молодих спеціалістів, які сповнені ентузіазму, готові
працювати задля спільної мети – збереження життя людини.
Для підвищення зацікавленості молодих
спеціалістів створені, дійсно, гідні умови
праці:
проведені
ремонтні
роботи
приміщень закладу, закуплено нове
обладнання, меблі. Наразі планується
створення
додаткового
фінансового
заохочення.

Про плани закладу.
Продовжувати
співробітництво
з
міжнародними компаніми, наприклад в
рамках реалізації програми Єврорегіон
«Нижній Дунай» у цьому році у
лікувальному закладі з`явиться додаткове
обладнання,
хірургічна
стійка
та
комп’ютерний томограф.

Зростаймо разом з вами!
Курси
підвищення
кваліфікації
молодших
медичних
і
фармацевтичних спеціалістів Одеси
є одними з найбільш досвідчених
курсів в Україні. Їх було засновано
ще у 1963 році. За весь час існування
курсів їх прослухали понад 100 000
медсестер та фельдшерів, які стали
кваліфікованими
та
успішними
фахівцями в своїй галузі.
В результаті реорганізації з 3 січня
2018 року рішенням Одеської
обласної ради «Одеські курси
підвищення
кваліфікації
і
перепідготовки молодших медичних
і
фармацевтичних
спеціалістів»
стали структурним підрозділом
(відділ підвищення кваліфікації)
комунального
некомерційного
підприємства «Центр здоров’я та
комунікацій» Одеської обласної
ради.

Курси мають 134 бази медичних і
фармацевтичних закладів різної
форми власності, де проходять
теоретичні й практичні
заняття для медсестер і
фельдшерів. Щомісяця їх
відвідують понад 200 медиків.

Терміни навчання визначаються
планами
і
програмами,
затвердженими за встановленим
порядком МОЗ України. Кількість
годин залежить від обраної
програми курсу і становить від 144
до
360
годин.
Навчання
передбачає
теоретичну
й
практичну частини підготовки
слухачів.

В 2018 році курси відвідали 1731 курсантів.
Найбільш затребуваною перепідготовка була
за такими напрямками, як: «Сімейна
медицина», «Терапія» й «Педіатрія». Також у
минулому році були повністю поновлені та
затверджені всі плани й програми циклів,
розроблене нове положення про курси,
запроваджені
стандартизовані
журнали
обліку їх відвідування. Поряд з цим в
програму всіх циклів було впроваджено
обов’язковий одноденний тренінг, на якому
фахівці Центру здоров’я та комунікацій в
інтерактивній формі навчають молодших
медичних спеціалістів питанням комунікації з
пацієнтами, вакцинації та невідкладної
допомоги. Ці знання є дуже цінними та
необхідними в практиці молодших медичних
спеціалістів, адже від кваліфікації кожної
медичної сестри або фельдшера залежить
злагодженість роботи усієї команди й,
відповідно,
якість
надання
медичної
допомоги.

З метою оптимізації планування розкладу циклів на курсах був запроваджений
електронний облік реєстрації заявок щодо необхідності навчання молодшого
медичного персоналу, що дозволило заощадити час й полегшити роботу відділів
кадрів.
Окрім того, відтепер інформацію про діяльність курсів, розклад циклів та
перелік необхідних документів можна отримати в будь - який час, відвідавши
сайт Центру здоров’я та комунікацій (див. за посиланням:
https://healthcenter.od.ua/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0
%B8%D1%87/

У новий рік – з новими
знаннями!
Наприкінці січня командою Центру
здоров’я та комунікацій було
проведено перший у цьому році
тренінг «Семіотика захворювань
шкіри у дітей», який прослухали
більше
30
сімейних
лікарів,
терапевтів
та
педіатрів
Одещини. Олександр Катілов –
спікер тренінгу, лікар-педіатр,
кандидат медичних наук – розкрив
складну
тему
для
колег,
спираючись на багаторічний досвід
лікування та доказові знання.
Він розповів про те, як саме
розшифровувати найменші зміни
на шкірі пацієнтів та ставити
влучні й точні діагнози. Зустріч
відбулася в дружній атмосфері, де
кожному з присутніх вдалося
розширити свої знання та навички!
А в лютому з’явився новий досвід –
проведення онлайн-вебінарів. Це
перший онлайн-тренінг, який зібрав
спеціалістів з різних куточків
Одещини. До вебінару на тему
«Офтальмологічні компетенції в
практиці
лікаря
первинної
допомоги» зі спікером Наталією
Борисенко долучилися майже 20
лікарів онлайн та близько 300
глядачів після публікації! Тож
приєднуйтесь до нас та зростайте
професійно!

