МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР,

БЕРЕЗЕНЬ 2019

Можливі варіанти
фінансування КНП.
Основні джерела доходів
лікувального закладу.
Які нові завдання постають перед керівником?
➢ Планування нової системи
мотивації для медичних
працівників.
➢ Пошук нових можливостей
додаткових доходів (створення
системи сервісів для лікарів ФОП).
➢ Необхідність зважувати всі
альтернитивні варіанти
(самостійно чи за допомогою
аутсорсингу).
➢ Керівник має порівняти свої
витрати з іншими ЦПМД для
прийняття рішень з оптимізації.
➢

Платні
послуги

Доброчинні
внески,
надходження
від донорів

Покращуйте сервіс для пацієнтів.
Налагоджуйте управлінську звітність:
o
o

контролюйте розмір адміністративних витрат
аналізуйте витрати на комунальні послуги

Оптимізуйте розмір приміщень, проведіть аудит: (кількість м2
на одного лікаря; вартість утримання кожної амбулаторії/ ФАП/ ФП (т.ч.
із розрахунку на одного пацієнта).

Надходження
за принципом
капітації

Джерела
доходів
лікувального
закладу

Цільові
програми нац.
та
регіонального
рівня

Програми з
бюджету
громади

Додаткові джерела фінансування
ЗОЗ, що має статус підприємства
Додатковими джерелами фінансування ЗОЗ можуть
бути не заборонені діючим законодавством будь-які
надходження від фізичних та юридичних осіб.
До таких надходжень можна віднести:
✓
✓
✓
✓

оплата від страхових компаній за надані
медичні послуги;
оплата від роботодавців за медичні послуги,
надані працівникам;
грошові надходження від благодійних
організацій;
грошові надходження від надання платних
послуг відповідно до чинного законодавства
України тощо

Доходи за принципом капітації:
Що має значення для Вашого
лікувального закладу?

Тарифи за надання
медичних послуг, пов`язаних
з ПМД

✓

✓

встановлюється
у
вигляді
капітаціїної
ставки
за
обслуговування одного пацієнта
протягом календарного року;
включають в себе ставку на оплату
медичної послуги та ставку на
оплату діагностичних послуг, у
тому
числі
лабораторних
досліджень.

Можливі варіанти
фінансування КНП до
укладення договору з НСЗУ

Чисельність та вікова структура
населення (за групами);
процент пацієнтів, які підписують
декларації;
потенційні нові клієнти закладу;
відтік пацієнтів до інших закладів;
утримання пацієнтів.

Якщо на момент перетворення ЗОЗ на комунальне некомерційне
підприємство, останнє не має можливості укласти договір із
Національною службою здоров’я України, то в умовах чинного
законодавства можуть бути застосовані наступні варіанти
організації
фінансування
перетвореного
у
комунальне
некомерційне підприємство ЗОЗ:

1. Шляхом укладення договорів про медичне обслуговування населення,
укладених відповідним розпорядником бюджетних коштів.
2. Шляхом фінансування з відповідного бюджету з використанням програмноцільового методу (за бюджетною програмою), що передбачено Бюджетним
кодексом України.
3. Шляхом надання фінансової підтримки з місцевого бюджету.
Детальніше
за
посиланням:
http://moz.gov.ua/uploads/0/3562moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf

Сучасний управлінець у сфері
охорони здоров’я України – це
фахівець, який керує наданням
послуг, керує змінами, керує
ризиками та протиріччями, що
супроводжують процес
реформування галузі.

УПРАВЛІНСЬКО-КОМУНІКАТИВНА
КОМПЕТЕНЦІЯ

укладає контракти/договори на
надання медичних послуг та інші
господарські договори й
контракти

забезпечує планування,
прогнозування, оцінку
ризиків й управління
фінансовими ресурсами

забезпечує взаємодію з
власником/засновником, замовником,
платником, громадою, споживачами
(пацієнтами), місцевою адміністрацією,
громадським організаціями та
закладами охорони здоров'я

презентує та відстоює інтереси свого
закладу у державних, судових,
страхових та арбітражних інституціях,
органах місцевого самоврядування та
приватних структурах

ФІНАНСОВОМАРКЕТИНГОВА
КОМПЕТЕНЦІЯ

забезпечує маркетингову орієнтацію закладу
охорони здоров'я, спрямовану на задоволення
потреб населення та економічну ефективність
діяльності

забезпечує реалізацію
пріоритетів та плану розвитку
закладу охорони здоров'я,
його внутрішньої та зовнішньої
діяльностей з постійною
орієнтацією на потреби
споживачів (пацієнтів),
засновників (власників)

КОРПОРАТИВНОКООРДИНАЦІЙНА
КОМПЕТЕНЦІЯ
забезпечує ефективне
управління
співробітниками;
укладання та виконання
колективного договору;
проведення оцінки
результативності;
діяльності працівників,
оплати праці і
стимулювання до
покращення діяльності

забезпечує
формування команди
(відбір, визначення
функціональних
обов'язків,
безперервний
професійний
розвиток кадрів,
тощо)

вирішує конфліктні
ситуації, питання
трудової дисципліни;
забезпечує
формування й
розвиток
корпоративної
культури закладу
охорони здоров'я

МОТИВАЦІЙНА
КОМПЕТЕНЦІЯ
мотивує
співробітників
закладу охорони
здоров'я на
досягнення
найкращого
результату,
навіть за умов
обмежених
наявних ресурсів

забезпечує
моніторинг та
оцінку результатів
медичної
діяльності,
використання
фінансових,
кадрових та
матеріальнотехнічних ресурсів

забезпечує своєчасне
підведення підсумків
та визначення нових
цілей

ІННОВАЦІЙНА
КОМПЕТЕНЦІЯ

впроваджує зміни,
удосконалює процеси,
процедури, стандарти
та вимоги;

забезпечує впровадження
нових інформаційних та
медичних технології.

Що змінилося для пацієнта
з 1 квітня 2019 року
Триває трансформація системи
охорони здоров’я в Україні.
Розповідаємо про електронні рецепти
та нові правила отримання первинної
медичної допомоги.
ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
З 1 квітня пацієнти, які користуються
урядовою програмою «Доступні ліки», вже
почали отримувати ліки від серцевосудинних захворювань, діабету другого
типу та бронхіальної астми за електронним
рецептом. Отримати електронний рецепт
можна лише у сімейного лікаря, терапевта
або педіатра, з яким у пацієнта підписана
декларація. У разі, якщо ви ще не обрали
свого лікаря, декларацію можна підписати
під час найближчого візиту до лікаря і
одразу ж отримати електронний рецепт за
програмою «Доступні ліки».
Запуск електронного рецепта став можливий
завдяки переходу програми «Доступні ліки»
до Національної служби здоров’я України.
Це дозволить пацієнтам отримувати ліки за
рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка
має договір з НСЗУ, без прив'язки до
місцевості, де цей рецепт був виданий.
Відтак, програма стане ще доступнішою для
пацієнтів.
Наприклад, якщо ви обрали сімейного
лікаря, терапевта або педіатра не поряд з
домом, а у сусідньому селі чи місті, тепер
отримати ліки за рецептом ви можете в
зручній для вас аптеці. Не обов’язково
отримувати ліки в аптеці, що знаходиться
поряд з вашим лікарем.

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НА ПЕРВИНЦІ: З ДЕКЛАРАЦІЄЮ І БЕЗ
У квітні в медичних закладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри,
планується завершується перехідний період на нову модель фінансування за
принципом “гроші йдуть за пацієнтом”. Найближчим часом Кабінет Міністрів
України розгляне відповідний проект постанови. Це означає, що з 1 квітня
Національна служба здоров’я буде оплачувати медичним закладам, що надають
первинну медичну допомогу, медичні послуги, надані пацієнтам, які підписали
декларації з лікарями цього медзакладу.

Що змінюється
для пацієнта?

Усі, хто звернувся до сімейного лікаря, терапевта або педіатра,
отримають медичну допомогу.
Якщо пацієнтові потрібен плановий огляд, електронний рецепт на “Доступні
ліки” або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар зможе
його прийняти та укласти з ним декларацію одразу на прийомі. Або якщо у
нього вже достатня кількість пацієнтів — порадити укласти декларацію з іншим
лікарем його Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).
Детальну інформацію про найближчий до вас заклад первинної медичної
допомоги, кількість лікарів та кількість декларацій дивіться на сайті
Національної служби здоров’я.
У випадку невідкладного стану пацієнтам,
які не обрали свого лікаря або знаходяться
у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар,
терапевт або педіатр надасть безоплатно
медичну допомогу. Це регламентується
Наказом МОЗ №503 «Про затвердження
Порядку вибору лікаря, який надає
первинну медичну допомогу, та форми
декларації про вибір лікаря, який надає
первинну медичну допомогу».

Щоб отримати повний перелік послуг у вашого сімейного лікаря,
терапевта або педіатра, гарантовано оплачений Національною
службою здоров’я, потрібно обрати свого лікаря та підписати з ним
декларацію.

Кінцевого терміну підписання декларації не існує.
Декларацію з обраним сімейним лікарем, терапевтом або
педіатром можна підписати під час планового візиту у будьякий час.
Детальніше
за
посиланням:
http://moz.gov.ua/article/reformplan/scho-zminitsja-dlja-pacienta-z-1-kvitnja-2019-roku

Чи приїжджає екстрена медична допомога,
якщо у пацієнта немає декларації з лікарем
первинки?
Екстрена медична допомога приїжджатиме
на виклики до всіх пацієнтів, яким потрібна
медична допомога, незалежно від того,
підписана декларація з сімейним лікарем,
терапевтом, педіатром чи ні.

Знайти сімейного лікаря, найближчу амбулаторію до роботи чи дому,
дізнатися скільки декларацій підписав ваш лікар відтепер легко!
Знайти сімейного лікаря, найближчу
амбулаторію до роботи чи дому,
дізнатися скільки декларацій підписав ваш
лікар відтепер легко. На сайті
Національної служби здоров’я України у
вільному доступі розмістили електронну
мапу усіх закладів, що надають первинну
медичну допомогу та лікарів-ФОПів, які
уклали договір з Національною службою
здоров’я. Скористатися мапою можна за
посиланням ➡https://goo.gl/ub6eEk.
З інформацією можна працювати з
допомогою різних фільтрів, а також
таблиць чи візуалізацій. Оновлення
відбувається кілька разів на місяць.

➢

Що можна
знайти за
допомогою
цього ресурсу?

електронну карту закладів з усіма
контактами амбулаторій та лікарів;
➢ всі заклади та лікарів, які уклали договір
з НСЗУ (навіть якщо лікар уклав лише
одну декларацію);
➢ розподіл комунальних та приватних
медзакладів та лікарів-ФОПів за
регіонами;
➢ кількість декларацій, які уклав лікар
(пошук
можна
здійснювати
за
прізвищем чи спеціальністю лікаря);
➢ розподіл декларацій за віковими
групами, статтю та за спеціальностями
лікаря.

На дешборд потрапляє кожен лікар і заклад, який має хоча б одну активну декларацію. Також у відкритому доступі
відтепер знаходяться дані про розподіл коштів платників податків, що направлені на медичну допомогу.
Приємного та корисного користування ресурсом!

олективний

Колективний договір. Які
існують переваги?
Колективний договір - укладається
на основі чинного законодавства,
прийнятих сторонами зобов'язань з
метою регулювання виробничих,
трудових і соціально-економічних
відносин і узгодження інтересів
працівників та роботодавців.
Зарплати більшості сімейних лікарів,
педіатрів та терапевтів зросли вже в
декілька разів, але ситуація з оплатою
праці досі залишається нерівномірною.
В
деяких
лікувальних
закладах
зарплати залишилися без змін, попри
кількість підписаних декларацій. В
інших — дохід лікаря може бути більше
18 тисяч гривень.

Чому існує така розбіжність?
«На сьогодні немає єдиної системи
нарахування зарплат лікарям. Їхній
дохід — предмет колективного
договору. Тому рішення щодо
зарплатної політики у кожному
конкретному медичному закладі
ухвалює його колектив разом з
адміністрацією закладу». – Уляна
Супрун.

Саме
тому
так
важливо
для
лікувального закладу скласти договір, в
якому зазначені основні моменти та
умови, за яких працівники можуть
отримувати фінансову винагороду.
До Вашої уваги два приклади різних
лікарень.

До Вашої уваги два приклади різних лікарень.

Сімейний
лікар
Дніпровської
амбулаторії, що має договір з НСЗУ,
отримує зарплату 3700 гривень.
Незважаючи на те, що змінився
формат фінансування медзакладу,
зарплата персоналу залишилась
майже без змін. Адже колективний
договір в цьому закладі не
підписано.

Зовсім інша ситуація у Мукачівському
ЦПМСД. Лікарі цього закладу брали
участь в розробці колективного договору
та вирішували умови оплати праці. За
умовами договору вони гарантовано
отримують 5 тисяч гривень та 30% за
кожну підписану декларацію. Тому
зарплати в цьому медзакладі можуть
сягати від 9 до 22 тисяч гривень. Чим
більше пацієнтів обирають лікаря, тим
більше коштів отримує медзаклад та
команда лікаря і медсестри.

«Для того, щоб відчути переваги реформи, в тому числі підвищення
заробітньої плати, лікарі медзакладу мають ініціювати підписання
колективного договору. Адже ні обласний департамент охорони
здоров’я, ні НСЗУ, ні МОЗ України ніяким чином не регулює зарплатну
політику і не вказує закладам, як і що їм робити із заробленими
коштами.
В цьому випадку, головні умови зростання заробітку лікарів —
заохочення пацієнтів підписувати декларації, ефективна робота
місцевої влади та активна й вмотивована команда медзакладу.» Уляна Супрун

Нагадуємо найважливіші
позиції щодо

Процедура укладення колективного договору визначається
Законом України «Про колективні договори і угоди», її можна
поділити на наступні етапи:

колективного договору.

Створення
проекту
колективного
договору

Затвердження й
підписання
колективного
договору

Повідомна
реестрація
та контроль
за
виконанням

Створення комісії для колективних переговорів
Письмове повідомлення про
початок колективних переговорів
Будь-яка із сторін не раніш як за три
місяці до закінчення строку дії
колективного договору, угоди або у
строки, визначені цими документами,
письмово
повідомляє інші сторони про початок
переговорів.
Друга сторона протягом семи днів
повинна розпочати переговори.

Створення комісії для колективних
переговорів.
Колективний договір укладається між
роботодавцем з однієї сторони (керівник
підприємства
або
уповноважена
керівником особа) і одним або кількома
профспілковими органами, а у разі
відсутності
таких
органів
–
представниками працівників, обраними і
уповноваженими трудовим колективом з
іншої сторони.

Для ведення переговорів й підготовки проектів колективного договору, угоди
створюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії
визначається сторонами.
Створення комісії доцільно закріпити Наказом по підприємству:
«Про організацію і проведення колективних переговорів та укладання
колективного договору», в якому вказати статус і склад членів комісії,
порядок їх діяльності, гарантії на час ведення переговорів.
Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх
компетенції.
Колективний договір може передбачати додаткові соціально-побутові
пільги порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії.
Стаття 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»

Створення проекту колективного договору.
Зміст колективного договору визначається сторонами. У КД встановлюються
взаємні забов`язання сторін, основні з яких:
1) Зміни в організації виробництва і праці;
2) Забезпечення продуктивної зайнятості;
3) Нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів
заробітньої плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок,
премій);
4) Встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
5) Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку і т.д.

Детальніше за посиланням: http://healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2018/05/25.04.2018_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf

Тривала лихоманка у
дорослих. Алгоритм ведення
пацієнта.
Тривала лихоманка у дорослих - це лихоманка, тривалістю
більше 3 тижнів, з періодичним підйомом температури
вище 38°C, причини якої не вдається виявити під час
рутинного обстеження.
• Перед тим як призначати велику кількість обстежень,
необхідно виключити найбільш поширені захворювання
(пневмонію, синусит, інфекцію сечовивідних шляхів).
• Терміновість обстежень залежить від загального стану
пацієнта, факторів ризику (імуносупресія) та місцевих
симптомів.
• Перед повторними аналізами потрібно ще раз зібрати
анамнез та провести клінічний огляд.
• Остаточними діагнозами є: інфекція (приблизно у 35 %
пацієнтів), злоякісне пухлинне захворювання (20%),
колагеноз (15%) та інші захворювання (15 %).
• Приблизно у 15% пацієнтів причина лихоманки
залишається невідомою.

Алгоритм діагностики
1. Перед подальшим обстеженням необхідно
виключити наступні поширені хвороби:
Пневмонію (рентгенографія органів грудної клітки
(ОГК), аускультація)
▪ Рентгенографія ОГК також дозволяє виявити
туберкульоз, саркоїдоз, альвеоліт, інфаркт та
новоутворення легень.
Інфекцію сечовивідних шляхів (загальний аналіз та
посів сечі)
▪ Аналіз сечі дозволяє виявити епідемічну нефропатію,
нефрити іншого генезу, пухлини нирок.
Верхньощелеповий синусит
рентгенологічне дослідження).

(ультразвукове

або

2. Важливі питання при зборі анамнезу:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Частота (згідно вимірювання!) і тривалість лихоманки;
Поїздки, місце народження (країна), проживання;
Перенесені захворювання, особливо туберкульоз,
патологія клапанів серця;
Незахищені статеві контакти, внутрішньовенне
введення наркотичних речовин;
Стоматологічні втручання протягом останніх місяців.
Ревматичні хвороби у близьких родичів;
Медикаментозне лікування, в тому числі
безрецептурними препаратами;
Вживання алкоголю;
Паління, негативний вплив підвищеної вологості у
будинках;
Ретельний огляд систем органів на наявність
симптомів: артралгії, болі, симптоми з боку ШКТ, біль у
горлі та в ділянці шиї, висипання на шкірі, симптоми
ішемії в кінцівках.

3. Результати клінічного огляду
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Збільшення лімфатичних вузлів;
Стан зубів;
Серцеві шуми;
Патологічні дані при аускультації легень;
Пальпація живота для виявлення болючості та
об'ємних утворень;
Стан шкіри тулуба і кінцівок.

4. Діагностичні ознаки та можлива етіологія

Ведення пацієнта з тривалою лихоманкою:
аналізи, які необхідно зробити

Першочергові дослідження
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Загальний аналіз і посів сечі;
С-реактивний білок і ШОЕ;
Загальний аналіз крові;
АЛТ, ЛФ;
Посів мазка із зіву;
Аналіз на ВІЛ;
Аналізи на антинуклеарні антитіла, ревматоїдний
фактор і антитіла до циклічного цитрулінового пептиду
(anti-CCP) можна зробити вже на даному етапі;
Як варіант - зразок сироватки заморожується для
подальшого серологічного дослідження;
ЕКГ;
Рентгенографія органів грудної клітки;
Ультразвукове або рентгенологічне дослідження пазух
верхньої щелепи
.

Які основні діагностичні ознаки?

Другорядні дослідження
✓

Аналізи на антитіла, що визначають відповідно
до анамнезу і симптомів:

▪ їх призначають для виявлення ієрсиніозів, туляремії,
Borrelia burgdorferi, епідемічної нефропатії, Карельської
лихоманки, мононуклеозу, гепатитів
✓

✓
✓
✓

✓
✓

Аналізи
на
антинуклеарні
антитіла,
ревматоїдний фактор та АЦЦП-антитіла у
випадку, якщо не були проведені на первинному
етап;
Аналізи на гормони щитоподібної залози;
Бакпосів крові;
Посів калу або поєднання аналізу ПЛР на
визначення збудників кишкових інфекцій та
посіву калу;
Ультразвукове дослідження органів черевної
порожнини;
Пункція кісткового мозку

Причини тривалої лихоманки
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Туберкульоз (будь-якого органу)
Інфекційні захворювання
Синусит, Інфекція сечовивідних шляхів,
Внутрішньочеревні інфекції (холецистит,
апендицит, абсцеси), перианальний абсцес,
абсцеси грудної порожнини (легень,
середостіння), бронхоектазія, сальмонельоз,
шигельоз, остеомієліт, мононуклеоз,
аденовірусні, цитомегаловірусні, інфекції,
викликані вірусом Коксакі, гепатит..
Доброякісне підвищення температури після
інфекційного захворювання
Синдром хронічної втоми
Саркоїдоз
Міксома передсердя
Гематологічні захворювання
Спадкові синдроми з періодичною
лихоманкою
Посттравматичне пошкодження тканин та
гематома
Судинний тромбоз, легенева емболія
Вузлова еритема
Медикаментозна лихоманка
Злоякісний нейролептичний синдром,
серотоніновий синдром
Алергічний альвеоліт
Хвороби сполучної тканини

Читайте детальніше у настанові за
посиланням:
http://guidelines.moz.gov.ua/documents/664

Hallux valgus або «кісточка на стопі»
У повсякденні більшість жінок плутають подагру з Hallux valgus.
Hallux valgus – це деформація першого плюснефалангового
суглобу з відхиленням першого пальцю назовні (в
простонародді відома більше як «кісточка на стопі»).

На початкових стадіях Hallux valgus можна
уповільнити носінням ортопедичного взуття та
стельок, а на більш прогресивних стадіях захворювання
його лікування можливе лише за хірургічного
втручання.

Частіше вона з’являється саме у жінок через носіння взуття з
високими підборами або вузькими носами.
Це захворювання, загалом, генетично обумовлене слабкістю
або
недорозвиненістю
плантарної
фасції
–
сполучнотканинного апарату, що формує звід стопи.
У нормі стопа має три основні точки опору: п’ятка, головки
першої і п’ятої плюсневих кісток. При слабкості плантарної
фасції розвивається плоскостопість, а точки опори змінюються.
Замість головки першої кістки навантаження зміщується на
основу другої та третьої, а у суглобі першої виникає вивих.
З часом плоскостопість прогресує та перший палець все більше
утворює трикутник з третім.
У першому плюснефаланговому суглобі (це той самий, що
уражається при подагрі) розвиваються дистрофічні зміни, які у
поєднанні з вузьким взуттям призводять до запалення, що вже
спричиняє страждання людині.

Сутність операції полягає у відновлені зводу стопи та
вправленні вивиху. Після чого людина має носити
ортопедичне взуття для попередження подальшої
деформації.

Важливо знати, що ніякі мазі, прищепки та
вкладки не допомагають. Тому не довіряйте
рекламі чудодійного зілля, що «втягнуть кістку
назад», носіть якіне взуття та не бійтесь
хірургічного втручання.

Які ж причини виникнення хвороби і її наслідки?
Причин зростання рівня сечової кислоти є дві:
підвищена продукція в організмі
порушення виведення нирками. (Ця причина є більш
зрозумілою: хронічні запальні процеси, недостатній питтєвий режим,
ниркова недостатніст)
З підвищеною продукцією розберемося більш детальніше.

Подагра – хвороба королів та
аристократів!
Ще одна хвороба, яка пов’язана з накопиченням солей
в організмі, – подагра, або як її раніше називали –
«хвороба королів та аристократів». Дійсно, на це
захворювання у давні часи страждали у більшості
заможні люди. Відома подагра ще за часів
Гіппократа. Саме він вперше описав її та дав їй назву
«капкан для ноги».
Зараз зв’язок заможності й захворювання легко
пояснюється. Сама подагра є захворюванням,
спричиненим підвищенням в крові сечової кислоти, а
запалення суглобів – відкладенням солей сечової
кислоти.

Сечова кислота – кінцевий продукт обміну пуринових основ – аденіну,
гуаніну (тих самих, що входять до складу ДНК). А ще у 20 сторіччі стало
відомо, що червоне м’ясо, алкоголь, кава та шоколад містять велику
кількість цих поєднань. Тобто при регулярному та рясному вживанні
цих продуктів у крові накопичуються пуринові основи, які
розпадаються до сечової кислоти і – подагра привіт!
Тут і зрозуміло стає, що хворіли заможні люди – тільки вони й могли
собі дозволити регулярно та у надлишку харчуватись м’ясом і пити
каву.
Подагра – хронічне захворювання з постійним прогресуванням, що
спочатку довгий час протікає без клінічних проявів. Симптоми
забезпечує артрит – запалення суглобів, у яких накопичуються солі
сечової кислоти. За традицією страждає перший плюснефаланговий
суглоб, але з часів хвороба захоплює й інші – колінні, скроневощелепні.

Трохи статистики.
Загострення артриту відбувається регулярно, часто після погрішностей
в дієті.

Згідно статистичних даних захворюваність на подагру
зростає, що пов’язано з подовження строків життя та якістю
харчування.
Чоловіки хворіють частіше за жінок, через вплив
естрогенів на виведення сечової кислоти.

За відсутності лікування утворюються тофуси – вузли, жовтуватого
кольору, що є відкладенням солей сечової кислоти у підшкірній
клітковині.

ВАЖЛИВО ПАМ`ЯТАТИ!!
Жінки часто вважають, що хворі на подагру, але насправді
мають hallux valgus – артроз першого плюснефалангового
суглоба. Цей стан пов’язаний з поперечною
плоскостопістю та виникає у жінок, що ходять на високих
підборах. Лікується хірургічно або ортопедичними
стельками.

Як лікується подагра?

Hallux valgus не має жодного відношення до подагри!
1.

2.
3.

Дієта! Виключається, все, що має великий
вміст пуринових основ: м’ясо, вино,
копченості, щавель, бульйони, шоколад,
кава;
Ліки, що знижують рівень сечової кислоти у
крові;
Протизапальні під час загострень.

Як попередити?
➢
➢
➢

Раціональне харчування та адекватний питтєвий
режим – запорука успіху!
Лікування хронічних захворювань нирок;
Регулярно здавати аналіз на визначення рівня
сечової кислоти (не сечовини), особливо чоловікам
у віці за 45 років.

Синдром Дауна
Починаючи з 2006 року, кожного 21 березня світова громадськість
проводить низку заходів на підтримку Міжнародного дня людини з
синдромом Дауна.
Поінформованість про причини виникнення, методи діагностики та
сучасні програми адаптації людей з синдромом Дауна мають
зменшити рівень стигматизації.
Як відомо більшості, синдром Дауна – це одна з форм генетичної патології, що викликана збільшенням кількості хромосом у
клітинах тіла людини, а саме +1 до 21 пари.
Стан, коли якоїсь хромосоми стає три, замість двох, називається трисомією. Звідси і дата Міжнародного дня 21.03 – три двадцять
перші хромосоми.

ПРО ГЕНЕТИКУ:
Нормальний генетичний матеріал людини
представлений 46 хромосомами. у кожній
клітині саме така кількість хромосом. Статеві
клітини
(сперматозоїди
та
яйцеклітини)
відрізняються від усіх клітин тіла людини та
містять по 23 хромосоми. Тому після процесу
запліднення утворюється зигота, що містить 46
хромосом – нормальну кількість хромосом.
Але бувають такі випадки, що у статевій клітині
не 23, а 24 хромосоми. Тому після об’єднання з
іншою статевою клітиною утворюється зигота з
47 хромосомами. Є різні варіанти того, якої
хромосоми стає більше, але найчастіше
зустрічається випадки з 21-ю хромосомою.
Також частота цієї патології пов’язана з тим, що
люди з трисомією з 21-ою хромосомою
виживають, адже інші трисомії є несумісними з
життям.
У всьому світі частота появи таких людей
коливається у межах 1 випадок з 700-а
вагітностей. Не дивлячись на таку статистику,
нас оточує невелика кількість людей з
синдромом Дауна. Розвиток пренатальної
(дородової) діагностики цього стану призвів до
того, що є висока вірогідність встановити діагноз
на ранніх строках вагітності та потім, за бажання
жінки, перервати цю вагітність.

Розвиток цього синдрому не залежить від раси, національності
та способу життя батьків дитини. Єдина чітка кореляція
пов’язана з віком матері. Адже чим дорослішою є жінка, тим
вищий шанс народити дитину з синдромом Дауна.
Після 45 років ця вірогідність складає 1 к 19.
Дородова діагностика проводиться кожного
триместру та включає в себе:
УЗД дослідження;
лабораторні аналізи;
підрахунок ризику патології.

Якщо ризик високий, то у другому триместрі є можливість підтвердити або
спростувати це методом забору клітин плоду з амніотичної рідини. Далі ці
клітини досліджують генетики та вже можуть точно відповісти: так чи ні.
Найбільшу кількість упереджень складають тези про розумову відсталість.
Так, люди з синдромом Дауна навчаються повільніше, але вони можуть
навчатись. Важливою є комунікація з однолітками, що сприяє когнітивному
розвитку. У країнах Європи діти з синдромом Дауна можуть навчатись в
загальноосвітніх закладах у спеціалізованих класах, але усі суспільні заняття
(малювання, фізкультура) вони завжди відвідують разом.
За останні роки підхід до дітей з особливими потребами поступово
змінюється. Такі діти вже більше не є ізольованими, а центри раннього
втручання допомагають сім’ям створити правильну атмосферу для
розвитку таких дітей. Більше про програми раннього втручання – тут
https://is.gd/aIAUzx

Лактазна недостатність.
Що необхідно знати?
Більшість пацієнтів навіть не здогадуються про те, що поява здуття та
болі у животі після випитої склянки молока є показниками наявності
лактазної недостатності в організмі, а не наслідком вжитого неякісного
молока.
Лактазна недостатність або непереносимість лактози – два
терміни, що позначають один й той самий стан: неможливість людини
перетравлювати молочний цукор лактозу через зниження з віком
рівня лактази.
ЛактОза – цукор , що міститься у молоці і є основним вуглеводним
ресурсом у немовлят. ЛактАза – фермент, що має руйнувати лактозу.

Як визначити, що у людини є
недостатність лактози?
✓
✓

Чому взагалі виникла така проблема?
Через еволюцію. У всіх ссавців споживання цільного молоко
завершується у дитячому періоді з завершенням грудного
вигодовування. Тому подальше продукування лактази – це витрата
ресурсів. Споживання людиною молока та молочних продуктів
протягом всього життя сприяло виникненню мутантного гену, який
здатний продукувати лактазу довгий час. Але не всі є носіями такого
гену, тому у деякої кількості людей з віком лактаза перестає
продукуватись.
Якщо ферменту лактази у тонкому кишківнику мало або немає,
молочний цукор лактоза потрапляє у товстий кишківник, де
мікробіота перетворює її на метан, вуглекислий газ, воду. Гази
розтягують кишківник – звідси болі та метеоризм. Також
нерозщеплена лактоза натягує на себе воду та виникає діарея.
Більшість людей з недостатністю лактази не знають про свою
особливість: вони або просто не п’ють молоко, або не пов’язують
симптоми зі споживанням молока.

✓

Прослідкувати за своїм станом. Випити
зранку склянку молока та спостерігати;
Водневий тест. Спочатку вимірюється
кількістю водню у видихаємому повітрі та
рівень цукру у крові. Далі людина випиває
50 мл лактози. Для встановлення діагнозу
недостатності лактози кількість водню у
видихаємому
повітрі
повинна
збільшуватися, а ось рівень цукру у крові
має залишатися незмінним;
Найсучасніший метод – генетичне
тестування, яке виявляє, носіям якого гену
– активного чи виключеного є пацієнт.
Даний метод гарний тим, що ніяких
проколів та видихань водню не потрібно.
Все що треба – це ватною паличкою
пошкрябати себе по щоці та наступного
дня отримати результат. Єдиний недолік –
діагностика у перехідному періоді, коли ще
не ясно, чи відключився вже ген у підлітка,
чи ще ні.

Лактазна недостатність!
Що робити, якщо встановлено такий діагноз?
Виключити цільне молоко та уважно читати етикетки у
магазинах. Зараз лактозу додають у безліч продуктів.
Вживати у великій кількості молочнокислі продукти.
Відмова від лактозовмістких продуктів ніяк не впливає на
якість життя, а ось споживання молока при недостатності
лактази має значні наслідки. Зокрема, хронічна діарея, що
розвивається при постійному споживанні молока на тлі
недостатності лактази, призведе до порушення
всмоктування необхідних вітамінів та мінералів.

Чим
лактазна
недостатність
відрізняється від алергії на молоко?
1.Алергія – це реакція на білки, що
містяться у молоці;
2.Алергія має свої характерні ознаки –
висипання, анафілактичний шок, набряк
Квінке.
3.Прояви
алергії
знімаються
антигістамінними ліками;
4.При
молочній
алергії
з
дієти
виключаються продукти з молочними
білками, а не цукром.
Всім кефіру!

Чи потрібно пити
вітаміни та мінерали
весною?
З початком весни багато людей можуть відчувати втомлюваність, слабкість, трішки
пригнічений настрій. Більшість пов’язують це з сезонним а/гіповітамінонозом, з яким
треба боротися та приймати додатково різні БАДи та вітаміни.
Чи справді вони потрібні всім та всюди?
Так, вітаміни – життєво необхідні речовини, які люди здебільшого отримують з їжі.
Вітаміни приймають участь у різних хімічних реакціях, в тому числі відповідають за
роботу імунної системи, антиоксидантних систем.

Необхідність додаткового прийому вітамінів
залежить від декількох позицій:

Що не треба робити?!

Регіону проживання. У країнах Європи та північної Америки
рівень життя здебільшого дозволяє збалансовано харчуватися, що
обумовлює насиченість організму усіма необхідними вітамінами та
мінералами. У країнах Азії та Африки, де раціон є бідним та
одноманітним, авітамінози є справжньою національною
проблемою. Наприклад, проблеми з зором через дефіцит вітаміну
А у країнах східної Азії, де традиційною їжею є рис, призвели до
розробки спеціального «золотого рису» – генно-модифікованої
культури, що збагачена бета-каротином, з якого в організмі потом
синтезується вітамін А. Жителі країн Північної Європи потребують
додатково вітамін Д, а населенню країн, які не омиваються морем
чи океаном, не вистачає сполуки йоду.

Пити вітаміни самостійно, особливо жиророзчинні,
що можуть призвести до передозування. Так
надлишковий прийом бета-каротину пов’язаний зі
збільшенням смертності від раку легенів серед
курців, а у літніх жінок вітамін А підсилює
остеопороз. Надлишок цинку веде до зниження
рівня холестериномістких ліпідів високої щільності
(ЛПВЩ), а надлишок кальцію – до нестачі фосфору,
і навпаки. Антиоксиданти, зокрема вітамін Е, часто
рекомендують для запобігання раку, серцевосудинних захворювань, інфекцій. Нещодавні
дослідження показали, що вітамін Е у великих
дозах навпаки збільшує смертність від усіх причин: і
від раку, і від серцево-судинних захворювань!

Доведеного гіпо/авітамінозу. Діагноз авітамінозу
встановлюється лікарем на підставі клінічної картини та аналізів.
Але після його наявності не призначаються мультивітаміни, а тільки
той вітамін, який є в дефіциті.

Робити ін’єкції уколів для профілактики – до
передозувань додаються ще й гнійні ускладнення.

Наявність захворювання, що можуть призвести до дефіциту.
Наприклад, використання препаратів проти печії, що містять
алюміній, може призвести до дефіциту магнію та кальцію. Хвороба
Крона чи видалення частини тонкого кишківника перешкоджає
всмоктуванню вітаміну В12, який необхідний для формування
еритроцитів.

Що треба робити?!
1.Збалансовано харчуватись: 5 овочів на день,
молочнокислі продукти, яйця та нежирне м’ясо;
2. Регулярно проходити чек-апи у лікаря, щоб не
пропустити перші ознаки дефіциту
вітамінів/мінералів;
3. Не піддаватись впливу реклами.

ДОГЛЯД ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ ВДОМА.
Консультування батьків з питань догляду за хворою дитиною вдома - один з
найважливіших компонентів лікування та одужання...
Багато питань батьки задають щодо харчування дитини в період
захворювання.
Чи є обмеження? Чи потрібна додаткова рідина, якщо дитина знаходиться на
грудному вигодовуванні?

ЧЕК – ЛИСТ ДЛЯ
БАТЬКІВ

Однозначно зі всіма цими запитаннями необхідно визначатися під час
індивідуальної бесіди.
Але зручний чек –лист з найнеобхіднішою інформацією також буде
корисним для батьків!

ГАРЬКАВА Анастасія Борисівна
Вік -26 років
Освіта - ОНМедУ факультет
лікувальна справа
Місце роботи - КНП «Центр
первинної медико – санітарної
допомоги» Лиманської районної
ради, амбулаторія смт
Чорноморське
Посада – сімейний лікар

Сімейна медицина обрала мене сама,
якщо так можна сказати. Я вчилася на
бюджеті, тому розподілили мене
лікарем ЗПСМ в амбулаторії с.
Вешневе, Татарбунарський район. Але
на той час я була вже заміжня, мала
дитину, жила в м.Южний, відповідно
місце роботи хотіла знайти недалеко
від свого міста. Випадково я потрапила
у смт Чорноморське до Концевої
Еліни Миколаївни - головного лікаря
ЦПМСД Лиманської районної ради, яка
прийняла мене на роботу і стала мені,
так би мовити, наставником. Вона
залюбки поділилася професійним
досвідом зі мною та навчила
основним
навичкам
ведення
гінекологічних хворих. На мій погляд,
це неймовірно важливо для лікаря
загальної практики. Ще в студентські
роки я прагнула постійно навчатися та
збільшувати обсяг знань у різних
галузях медицини, мріяла стати
лікарем, дійсно, європейського рівня лікувати як дітей, так і дорослих, бути
компетентною в питаннях гінекології та
офтальмології. І тому зараз, коли я вже
практикуючий лікар, завжди звертаюся
до своїх колег з різних спеціальностей,
які залюбки діляться зі мною
професійними навичками та своїм
досвідом.
Мені
надзвичайно
пощастило з колективом, адже
приємно, коли на роботі дружня та
тепла атмосфера.

Особисто для мене, успіх — це, коли
після моєї консультації пацієнт з
артеріальною гіпертензією починає
регулярно вживати антигіпертензивні
препарати, а батьки, які зовсім
нещодавно були категорично проти
вакцинації,
починають
робити
профілактичні щеплення своїй дитині;
коли з самого початку призначаєш
адекватну терапію, щоб за декілька
днів нормалізувати артеріальний тиск
до цільових значень. Але найбільший
професійний успіх - довіра пацієнтів,
коли вони повертаються на прийом з
радістю та задоволенням!

Взагалі, сімейна медицина – це моє!
Адже ця спеціальність дає
можливість працювати,
вдосконалюватися, досягати все
нових і нових вершин, не заважаючи
при цьому будувати особисте життя
та приділяти час своїй родині!

Пацієнт може самостійно, враховуючи
свої побажання, обрати медичний
заклад та сімейного лікаря, незалежно
від місця проживання. Це, дійсно,
демократія. Протягом всього життя,
кожен пацієнт може змінити свій вибір
поки не знайде лікаря, з яким він
захоче співпрацювати та будувати
довірливі відносини. Це – повага до
кожного пацієнта.
Наприклад, незважаючи на те, що моя
амбулаторія знаходиться в
Лиманському районі, в мене багато
пацієнтів, які мешкають в Одесі.

Пацієнт для Вас – це…
перш за все друг, людина, яка
може розраховувати на мене,
звернутися за допомогою
завжди, коли буде цього
потребувати. Для мене слова
НСЗУ «Пацієнт понад усе», - наче
особиста філософія. Адже, якщо
пацієнт самостійно обрав лікаря
- він довіряє йому, тому перш за
все хочеться виправдати
сподівання.

Без цього в сучасному світі ніяк, особливо в
медичній сфері. Намагаюся використовувати будь
яку можливість, щоб відвідати цікаві конференції,
семінари
або
тренінги.
Особливо
люблю
вдосконалюватися та поповнювати скарбничку знань
разом з Центром Здоров’я та Комунікацій.
Саме на тренінгах Центру я втілила у життя свої мрії:
навчилася
ото-та
офтальмоскопії,
вперше
познайомилася з класифікацією ICPC-2. В Центрі
працюють дуже кваліфіковані тренери. Я можу
поставити їм хвилююче запитання, наприклад
стосовно вакцинації, Катерині Гурієнко і отримати
доволі обґрунтовану відповідь.
Також, активно практикую онлайн – навчання – це
неймовірно
зручно. Наразі зареєструвалася на
онлайн курс «Проектний менеджмент в
профілактичній роботі, направленої на підлітків
та молодь», де піднімаються питання кризових
періодів розвитку підлітків, профілактичної роботи
щодо
негативних
впливів
соціуму,
ризику
інфікування
ВІЧ-інфекцією,
профілактики
незапланованої вагітності і т.д….
«На мій погляд, лікар має бути, перш за все,
вихованою, ввічливою людиною. Треба вміти слухати
і чути ( найчастіше саме це і потрібно людині). Треба
бути відкритою, з радістю віддавати енергію, адже
вона потім повертається! Треба бути пацієнтові
другом! Пацієнт повинен знати: сімейний лікар
здатен забезпечити його необхідною медичною
допомогою, проконсультувати по телефону,
вислухати, порадити. Тільки тоді хворі
довірятимуть своїм лікарям і вчасно
звертатимуться до них». – Гарькава Анастасія.

Активно користуюся онлайн-платформою з протоколами
http://guidelines.moz.gov.ua/. Застосування таких інструментів у
роботі – неймовірно великий крок на шляху впровадження
доказової медицини. Протоколи лікування пропонують чіткі
рекомендації для практикуючих лікарів, аргументують вибір тих
чи інших методів лікування, їх впровадження сприяє
покращенню стану здоров'я пацієнтів, бо головний девіз лікаря:
«Не нашкодь!». При всій повазі, треба відходити від багатьох
методів лікування пострадянського простору. Треба зважувати
всі «за» та «проти» в призначенні антибіотиків, наприклад, а
особливо дітям, а особливо, коли навіть антибіотикотерапія
необхідна,
дотримуватися
принципів раціональної
антибіотикотерапії.
І ще один зручний та корисний
інструмент, який значно спрощує роботу
лікаря загальної практики, – це
Міжнародна класифікація звернень
пацієнтів ICPC -2. Враження від роботи з
нею тільки позитивні. Через те, що під
час першого візиту пацієнта діагноз
поставити без додаткових методів
обстеження неможливо, завдяки такій
класифікації,
лікар
може
просто
закодувати скарги пацієнта.

«ЗМІроТворець» (Здоров`я. Молодь.
Інформація)
Шкільний вік – це вік, коли підлітки починають
замислюватися про своє здоров’я. У них вже свідомо
формуються корисні та шкідливі звички. Ми
задумались: «Чому наші діти нас не завжди чують?»
Саме тому ми започаткували проект
«ЗМІроТворець» (Здоров’я. Молодь. Інформація). Він
орієнтований на активних та творчих учнів 5-10
класів. На наших зустрічах ми навчаємось писати
цікаві тексти про здоров’я. На сьогодні ми вже
провели цикл зустрічей. Одна з них була присвячена
прес-конференції на тему: «Формуємо здоров’я
самі». Цікаво, а що ж сама молодь розповідає про
здоров’я?

Кротова Аміна.
Перша зустріч, що змінила уявлення про надання
першої медичної допомоги. Переваги та недоліки
медичної реформи. Тільки від нас залежить наше
здоров`я! П’ятнадцятого березня ми відвідали
Центральну міську дитячу бібліотеку. Гурієнко
Катерина Олександрівна, тренер UNICEF з питань
вакцинації, розповіла нам всі особливості надання
першої медичної допомоги. Надавала поради та
показувала етапи першої медичної допомоги на
власному досвіді. Особливістю цього візиту було не
те, що лікар вів лекцію, а те, що він влаштовував
експерименти та вводив нас у незвичай ні
обставини, що можуть виникнути в кожну секунду.
Дуже рада, що проблема медицини глобалізувалася і
навіть наша держава почала їх вирішувати. Згодна,
що ці проблеми не можна вирішити усі
одномоментно, але слід починати з най простіших
тренінгів.

Кротова Аміна

Яшина Тетяна.
Усім було дуже цікаво послухати відповіді від Катерини
Олександрівни. З допитливістю ми впізнали, як допомагати
людям в екстрених ситуаціях. Мені дуже сподобалось, бо такі
заходи є не тільки цікавими та ще й корисними. Я дізналася
багато нового, коли ми почали плідно спілкуватися на пресконференції. Це була моя перша прес-конференція, на якій
мене повністю вислухали і відповіли на усі питання. Я
вважаю, що таких заходів повинно бути більше. Бо це
повинен знати кожен. Уперше такі проекти враховуються з
цікавими питаннями дітей і з тим, що їм потрібно, а не
розповідають інформацію, яку заздалегідь підготували.

Яшина Тетяна

Надія Мінжирян.
До нас завітала Гурієнко Катерина Олександрівна. Вона
відповідала на наші запитання стосовно медицини та нових
реформ. Це було дуже цікаво та інформативно. Особисто я
дізналась багато чого нового. Навіть показали наглядно, як
надавати першу допомогу у разі потрапляння їжі у дихальні
шляхи. Після цього нам запропонували самим стати
учасниками прес-конференції та відчути себе на місці
Міністра охорони здоров’я та сімейного лікаря. Все
проходило у вигляді гри та дискусії. Будь-хто міг висказати
свою думку стосовно певної ситуації та теми. Це було весело
та захоплююче. Я вдячна кураторам та організаторам за
таку змогу отримати неабиякий досвід щодо першої
медичної допомоги.

Надія Мінжирян

Дяченко Олександр.

Медична реформа. В мене, як у активного учасника суспільних
відносин, з'явилось питання: чи можлива в нас система
трансплантації органів в тому вигляді, в якому вона існує в
Білорусії? Мені здається, що це досконала система рятування життя.
При цьому, люди, яким будуть пересаджуватись органи, будуть
обиратись за терміновістю проведення операції. Питання щодо
застосування досвіду північних сусідів я підняв на нашій дискусії у
проекті "ЗМІротворець", яку влаштував Центр здоров'я та
комунікацій. Чудово, що і в нас, підлітків, з'явилося місце, де ми можемо
обговорити питання, які нас турбують, і разом знайти на них відповідь.

Дяченко Олександр
Кротова Аміна
У наш час різних законопроектів та реформ медицини дуже
важливо нам, дітям, отримати знання про першу медичну
допомогу, надзвичайні ситуації нашого життя. Саме такий
досвід нам подарував проект «ЗМІроТворець». Мабуть, це
перший раз, коли ми слухали не лекцію, а самі були
учасниками прес-конференції з лікарем. Для мене особисто –
це величезний досвід, який я обов’язково зможу
використати у подальшому житті. Саме цей вид дискусії
допоміг нам сприйняти та зрозуміти актуальну
інформацію про наше здоров’я.

Кротова Аміна

Подія, яку давно очікувала медична
спільнота!
"Заговори, щоб я тебе побачив" – так писав
давньогрецький філософ Сократ.
Та чи здатні ми говорити так, щоб нас не тільки
почули, але й зрозуміли? За допомогою яких
інструментів можна зробити комунікацію
більш ефективною? Та, взагалі, чи можливо
справитися з будь якими викликами тільки
за рахунок конструктивного діалогу та
співпраці?
Щоб знайти відповіді на ці запитання, 21 -22
березня головні лікарі первинки, вторинки
та трентинки зібралися разом на тренінгу
«Зустріч Заради Розвитку» в рамках
проекту «Майстерня успішного лікаря».
Провідною ідеєю заходу було створення
платформи для конструктивного діалогу
медичної спільноти з метою формування
колективного лідерства й налагодження
дієвого алгоритму комунікації для
подальшої ефективної співпраці між усіма
рівнями медичної допомоги з однієї сторони
та між представниками влади й
громадськості - з іншої. Адже формування
здорової й функціональної екосистеми у
сфері охорони здоров’я залежить тільки від
плідної співпраці та спільних зусиль.

Тренінг «Необхідні компетенції
сучасного бібліотекаря»
Як забезпечити медичних працівників фаховою інформацією?
Як залучити читачів до медичної бібліотеки?
Яким чином бібліотека має долучитися до заходів, які проводить її медичний
заклад?
Які додаткові критерії поповнення бібліотечного фонду?
Ці та інші питання розглядаються на тренінгу «Необхідні навички сучасного
бібліотекаря», який започаткував відділ бібліотечних ресурсів Центру здоров’я та
комунікацій.
Тренінг орієнтований на мережу медичних бібліотек Одеси та Одеської області
та проводиться з метою підвищення кваліфікації бібліотекарів цих медичних
закладів. Тут вони отримують необхідні їм знання та навички, зокрема,
дізнаються про те, як якісно і з користю організувати роботу та поповнити
фонди медичних бібліотек новою літературою. Таким чином, медичні працівники
матимуть змогу отримати інформацію про новітні досягнення в медицині та
застосують її на практиці.

Тренінг - ЛОР-компетенції
в практиці лікаря
первинної допомоги
Що важливіше - вухо, горло чи ніс?
З початком трансформації системи охорони здоров`я,
спектр діяльності лікарів первинної медичної
допомоги значно розширився. Серед необхідних
компетенцій, найбільш затребувана - вміння
проводити отоскопію. Ця навичка сучасного й
прогресивного лікаря дозволяє значно покращити
надання допомоги, швидко діагностувати та
призначити необхідне лікування у випадку ЛОРпаталогій.
«Центр здоров`я иа комунікацій» провів вже третій
поспіль тренінг «ЛОР-компетенції в практиці
лікаря первинної допомоги», в якому взяли участь 20
терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів Одеси та
Одеської області. В якості спікера була запрошена
лікар отоларинголог вищої категорії - Тереза Козак, яка
допомогла учасникам опанувати найнеобхідніші
практичні навички сучасного й прогресивного
сімейного лікаря – вміння проводити отоскопію,
діагностувати та лікувати найбільш поширені
проблеми ЛОР-органів.
Зростай професійно разом з «Центром здоров`я та
комунікацій»!

