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МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР, №8 травень 2019 

 
 

Як відкрити приватну 
медичну практику 
лікарю-ФОП? 

Укладати договір з Національною 
службою здоров’я та отримувати 
кошти з бюджету за пацієнтів, які 
обрали свого лікаря, можуть також 
лікарі, котрі працюють як фізичні 
особи — підприємці. Розпвідаємо, які 
кроки треба зробити, щоби 
відкрити приватну медичну 
практику 

 

1.Зареєструйтесь як фізична особа — підприємець

Слід подати у центр 
надання адмінпослуг 
документи: паспорт, ІПН і 
заяву, в якій вказати 
КВЕД «Загальна медична 
практика» (86.21). 
Зазвичай наступного дня 
можна отримати 
відповідне свідоцтво. 
Відразу після його 
отримання варто 
зареєструватись в органах 
податкової служби.

2. Орендуйте приміщення
Приміщення для 
медичної практики 
повинно відповідати 
вимогам Державних 
будівельних норм 
України «Будинки і 
споруди. Заклади 
охорони здоров’я ДБН 
В.2.2-10-2001» та 
встановленим санітарним 
нормам

3. Закупіть      
обладнання

При цьому слід 
орієнтуватись на 
Примірний табель 
матеріально-технічного 
оснащення закладів 
охорони здоров’я та 
фізичних осіб —
підприємців, які надають 
первинну медичну 
допомогу, затверджений 
наказом МОЗ від 
26.01.2018 №148.
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• 4

Отримайте 
ліцензію 

на ведення 
медичної 
практики

• 5 

Зареєструйтесь 
в електронній 

системі 
охорони 
здоров’я

• 6  

Укладіть 
договір з 
Національною 
службою 
здоров’я, щоб 
отримувати 
кошти за 
надані 
послуги 

Для отримання ліцензії необхідно 
подати в МОЗ: 

9 заяву про отримання ліцензії на 
провадження господарської 
діяльності з медичної практики; 

9 відомості суб’єкта 
господарювання про стан 
матеріально-технічної бази, 
наявність персоналу із 
зазначенням його освітнього і 
кваліфікаційного рівня; 

9 опис документів, що додаються 
до заяви про отримання ліцензії 
на провадження господарської 
діяльності з медичної практики. 

За посиланням https://bit.ly/2UtCNeB 
детально висвітлено найважливіші 
питання отримання ліцензії для надання 
первинної медичної допомоги. Зокрема, 
покроково описано заповнення 
«Відомостей суб’єкта 
господарювання…». Зверніть увагу, що 
лікарю-ФОП, який звертається для 
отримання ліцензії винятково на 
надання первинної медичної допомоги, 
не потрібно заповнювати декілька 
важливих пунктів. Зокрема, йому не 
треба надавати інформацію про 
установчі документи та структуру 
закладу охорони здоров’я, а також Акт 
санітарно-епідеміологічного обстеження 
об’єкта. На сайті МОЗ у відповідному 
розділі є актуальна інформація про 
порядок подання документів (https://bit. 
ly/2G1nqjC). 

Для того, щоб зареєструватися в 
електронній системі спочатку слід 
обрати і встановити медичну 
інформаційну систему. 

Відповідно до її інструкцій 
зареєструватися, ввівши такі дані: 

1 інформацію про себе як про 
ФОП (ЄДПРОУ, КВЕДи, 
юридичну адресу та контакти); 

2 особисті дані (паспортні дані, 
ІПН, контактний телефон, 
адресу електронної пошти); 

3 дані про ліцензію на медичну 
практику. Потім накласти свій 
кваліфікований електронний 
підпис (теперішня назва ЕЦП). 

Після цього зареєструвати себе як 
лікаря в системі. 

Тепер лікар-ФОП може підписувати 
декларації з пацієнтами. Це виконується 
в електронній системі охорони здоров’я 
з використанням МІС. 

Це можна зробити в будь-який час. На 
сайті НСЗУ є вся інформація про 
процедуру укладання договору і зразок 
типового договору. 

Перелік медичних послуг, які повинні 
надавати лікарі первинної допомоги, 
визначено наказом МОЗ України від 
19.03.2018 № 504 «Про затвердження 
Порядку надання первинної медичної 
допомоги». Окрім діагностики, 
лікування, ведення хронічних хворих та 
профілактики, цей перелік включає 
також визначений обсяг досліджень, 
вакцинацію за календарем щеплень, 
виписування рецептів на ліки та 
довідок, зокрема листків 
непрацездатності. 

 

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ 

ЛІКАРЮ-ФОП? 
 
АНАЛІЗИ 
Частіше ФОП укладає угоду з 
діючими лабораторіями, яким 
оплачує виконання аналізів. 
Оплата здійснюється з коштів, 
отриманих за ведення пацієнтів, 
оскільки в капітаційну ставку ці 
витрати закладено.  

 «ДОСТУПНІ ЛІКИ» Виписувати 
рецепти на препарати за 
програмою «Доступні ліки» 
лікаріФОП можуть з 1 квітня 2019 
року. 

 

ЛИСТКИ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

Лікар-ФОП, який отримав ліцензію 

МОЗ України на надання медичних 

послуг , є таким самим лікуючим 

лікарем , як і лікарі, що працюють у 

державних та недержавних закладах 

охорони здоров’я, і , відповідно, має 

такі самі права , в тому числі 

виписувати листки непрацездатності . 

ЩЕПЛЕННЯ 

Лікарі, які надають медичну 

допомогу як фізичні особи — 

підприємці, також можуть проводити 

вакцинацію. 

Джерело: 

http://moz.gov.ua/article/for-medical-

staff/jak-vidkriti-privatnu-medichnu-

praktiku-likarju-fop 
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Які досягнення реформи 
охорони здоров`я та чого 
очікувати у найближчому 
майбутньому? 
Наразі початкові етапи трансформації 
системи охорони здоров`я вже пройшли 
доволі оптимістично і навіть дещо 
перевершили очікування. Кардинальні 
зміни відчули як лікарі первинки, зарплати 
яких вже збільшилися у 2-3 рази, так і 
пацієнти, які вперше в історії отримали 
можливість вільно обирати та змінювати 
свого лікаря. Нині цим правом вже 
скористалося понад 27,5 млн українців. 
Окрім цього, завдяки активному 
впровадженню реформи, діти та дорослі з 
груп ризику повністю забезпечені 
необхідними вакцинами, а вже з літа 2019 
року приватні заклади зможуть отримати 
вакцини так само, як і комунальні. 

 

Що стосується автономізації лікувальних 
закладів, усі заклади сімейної медицини вже 
змінили статус та стали комунальними 
некомерційними підприємствами, що дало 
змогу їм отримувати фінансування від єдиного 
платника – НСЗУ, організовувати свою роботу 
та впроваджувати гнучкі заробітні плати. 

 

● ● ● 

«Статус лікаря первинки 
зростає. Українські 

терапевти, педіатри і сімейні 
лікарі почали отримувати 

достойну зарплату в 
легальному полі. За 9 місяців 
роботи Національна служба 

здоров’я виплатила 
медзакладам за 

обслуговування пацієнтів 8,9 
млрд грн.», - зазначив у своєму 
повідомленні голова НСЗУ Олег 

Петренко. 

● ● ● 
 

За півтори року трансформації системи охорони здоров’я: 

9 Вперше в історії вдалося залучити до трансформації охорони здоров’я 
приватні заклади - нині це кожен п’ятий заклад, де можна обрати 
сімейного лікаря. Приватні заклади починають конкурувати з 
комунальними. Держава - працювати з бізнесом. 

9 Програмою “Доступні ліки” українці скористалися вже понад 35 млн 
разів. Цього року програма перезапустилась - з електронним рецептом 
через Національну службу здоров’я. 

9 З липня 2018 року заклади, які співпрацюють з Національною службою 
здоров’я України, надають чіткий пакет первинної медичної допомоги 
повністю безоплатно. 

9 Хороший лікар приносить своєму закладу більше фінансування та сам 
заробляє більше. В закладах, де ефективно вибудована система 
мотивації персоналу, заробітні плати сімейних лікарів та медичного 
персоналу виросли в 2-4 рази. 

9 За рік відсоток комп’ютеризованих закладів сімейної медицини зріс з 
3% до 97%. Всі декларації з пацієнтами укладаються в електронному 
вигляді, медзаклади укладають договори і звітують  НСЗУ також в 
електронній формі. З березня в тестовому режимі запрацювала 
електронна медична картка, з квітня стартував електронний медичний 
рецепт. Розробляється функціонал електронного направлення та 
електронного лікарняного. Поступово кількість паперів в роботі медиків 
зменшуватиметься, а комп’ютер буде економити більше часу для 
найважливішого - спілкування з пацієнтами. 

8 травня, на засіданні Кабінету Міністрів 
Україні, в.о. міністра охорони здоров’я д-р 
Уляна Супрун і голова Національної служби 

здоров’я України Олег Петренко презентували 
результати реформи за останній рік, а 

також повідомили про найближчі плани та 
етапи змін. Окремої уваги заслуговує 

гарантований пакет медичних послуг для 
кожного українця, який включає 

найнеобхідніші медичні послуги на 
первинному, вторинному та частково 
третинному рівнях надання медичної 

допомоги, а також базовий набір послуг з 
екстреної, паліативної та реабілітаційної 

допомоги. 
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Нині МОЗ України працює в напрямку боротьби з підробленими 
довідками та над підвищенням доступності до профілактичних 
щеплень населення будь – якого віку. Наприклад, стосовно 
профілактики кору, згідно з Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України №958 від 23 квітня 2019 року «Про внесення змін 
до Календаря профілактичних щеплень в Україні», який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.04.2019 
№442/33413, зараз безкоштовне щеплення гарантоване: 

1. Всім дорослим, які перебували в контакті з хворими; 
2. Людям, які не мають точних даних та підтверджень щодо 

щеплень або перенесення хвороби у медичній карті, а 
також тим, у кого немає імунітету проти кору (відсутність 
захисних антитіл – IgG). 

 

 
Чому саме згідно з постановою 
Верховного Суду невакциновані 
діти не можуть відвідувати 
дошкільні заклади? 

Згідно з чинним законодавством 
відвідувати державні заклади освіти 
можуть лише ті діти, які отримали 
щеплення, або якщо в дитини є певні 
медичні протипоказання до вакцинації. 
В усіх інших випадках, коли батьки 
відмовляються від профілактичних 
щеплень за певних причин, 
невакцинованим дітям не можна 
відвідувати дитячі садочки. 

 

Нагадуємо, що вакцинація – це єдиний спосіб надійного захисту від 
інфекційних хвороб, особливо під час доволі нестійкої епідемічної ситуації в 
країні. Слід пам`ятати, що більшість захворювань, таких як кір, краснуха, 
епідемічний паротит, кашлюк, дифтерія мають важкий перебіг та 
серйозні наслідки для життя. 

Окрім цього, вакцинація – це питання 
національної безпеки. Адже одним з 

найважливіших моментів формування 
колективного імунітету є охоплення 

профілактичними щепленнями понад 
95% населення. Саме в цьому випадку 

надійний захист населення буде 
сформовано та зможе запобігти 

розповсюдженню та спалаху 
інфекційних хвороб. Колективний 

імунітет – це надійний захисний щит 
для дітей, котрим не можна проводити 
вакцинацію через постійні чи тимчасові 

протипоказання. Саме через 
відсутність адекватного 

колективного імунітету в Україні 
досі спостерігається спалах кору. 

 

У постанові Верховного суду від 17.04.2019 р. було зазначено, що дітям, які 
не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, 
відвідування дитячого закладу не дозволяється. У разі якщо профілактичні 
щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв`язку з 
медичними протипоказаннями за благополучної епідемічної ситуації за 
рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути зараховані до 
відповідного дитячого закладу та відвідувати його. 

 

 
Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.26189525397
3587/1233911656771937/?type=3&theater&__tn__=-UK-R 
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Сучасний підхід до 
безперервного професійного 
розвитку (БПР) 

Безперервне професійне навчання 
направлено на вдосконалення 
професійних навичок та компетенцій 
медичних працівників після здобуття 
ними вищої освіти та протягом всієї 
професійної діяльності. 

Що може  запропонувати  нова 
система? 

 Сучасний підхід до покращення та 
навчання медичних фахівців 
передбачає цілу низку суттєвих 
переваг, серед яких найголовніше – це 
підвищення конкурентоспроможності 
медичних працівників України, вільний 
вибір лікарем тем та форми 
навчальних курсів і, наостанок, 
можливість переймати та ділитися 
досвідом з міжнародними колегами 
завдяки відвідуванню конференцій та 
інформаційних заходів. 

В чому полягатимуть зміни? 
 
 Раніше кожен медичний працівник один раз на п`ять років 
повинен був пройти передатестаційний курс, протягом 4 –х 
тижнів, отже весь інший час між навчальними циклами 
вважався періодом «відпочинку» від професійного 
вдосконалення та через те, що чіткі вимоги до навчального 
процесу та освітнього навантаження не були регламентовані.  
Згідно з оновленою системою, лікарі повинні проходити 
навчання кожен рік. 

Тепер перед медичними працівниками 
відкривається безліч можливих шляхів 
вдосконалення професійних компетенцій: 
участь у семінарах, науково-практичних 
конференціях, симпозіумах, з’їздах, 
виставках, симуляційних тренінгах, майстер-
класах, курсах з опанування практичними 
навичками, стажування в клініках інших 
країн, дистанційне навчання. Лікар може 
самостійно обирати формат навчання, 
освітній заклад і навіть країну. Кожна окрема 
форма освітніх курсів передбачає 
нарахування певної кількості балів, що має 
значення під час атестації. 

Коли це почне працювати? 

 Таким чином, вже у 2019 році безперервний професійний розвиток за оновленою 
моделлю рекомендований для всіх лікарів, але обов’язковим він є виключно для 
тих, хто має проходити чергову атестацію. Вже починаючи з 1 січня 2020 року 
щорічна мінімальна кількість балів для кожного лікаря складатиме 50 балів. 
Нарахування балів відбувається за будь - які форми навчання, які лікар самостійно 
обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності. 

FG 
Спрощенню процедури 

атестації бути! 

Співбесіду з атестаційною 
комісією скасовано, подавати 
звіт про професійну діяльність 

за останні 3 роки немає 
потреби, а індивідуальне 

освітнє портфоліо займатиме 
всього 1 сторінку. 

ED 
 

Окрім цього, особливої 
уваги заслуговує і те, 

що верхньої межі 
загальної суми балів не 

існує, а для 
спеціалістів, які значно 
перевищують кількісні і 
якісні вимоги до БПР, 

існує можливість 
позачергового 

отримання вищої 
категорії. 

 

Детальніше за посиланням: http://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-
vprovadzhue-sistemu-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-bpr-dlja-likariv 
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 • Будь-який невус, що викликає підозру, 
можна видалити у відділеннях первинної 
допомоги. 

• Меланому потрібно запідозрити, якщо 
невус (родимка) на шкірі збільшується у 
розмірах, змінює колір, кровоточить або 
виділяє гній. Наявність так званих 
“сателітів” також може свідчити про 
меланому. Меланома може розвинутись 
на раніше здорових ділянках шкіри або 
слизових оболонках. 

• Ураження, що наводить на думку про 
меланому, потрібно висікти якомога 
швидше для точного гістопатологічного 
діагнозу. Якщо неможливо повністю 
видалити таку ділянку, варто провести 
біопсію. 

Біопсія не погіршує прогноз. 
 

 
Ураження, які 
викликають підозру 
щодо меланоми 
 Меланому потрібно 

запідозрити, якщо: 

невус збільшився у 
розмірах або змінив 
колір; 
особливо великий; 
 
оточений 
“сателітами”; 
з’являється на місці 
видаленої меланоми. 

� Підозрілий невус потрібно видалити негайно або провести біопсію ділянки 
у відділенні первинної допомоги. 

� Широкі краї резекції не показали впливу на рівні виживання і вони, 
ймовірно, не впливають на ризик виникнення рецидивів. 

� Диспластичний меланоцитарний невус лікується висіченням (з краєм 
резекції 1–5 мм). Немає потреби у подальшому лікуванні, дослідженні або 
спостереженні, якщо невус видалено повністю, тобто він не сягає країв 
резекції на гістологічному препараті. 

� Якщо у пацієнта синдром множинних диспластичних невусів, за 
можливості потрібно проводити профілактичні огляди у дерматолога. 

Ведення пацієнта з 
діагнозом «Меланома» 

FG 
Епідеміологія та фактори ризику 

Частота виникнення нових меланом 
зростає. 

Вплив ультрафіолетового 
випромінювання є основним фактором 

ризику. 

Меланому не можна виключити, 
ґрунтуючись лише на клінічному 
огляді, вона може виникнути на 

раніше здоровій шкірі. Специфічність 
клінічного огляду для виявлення 

меланоми може бути на відповідному 
рівні, але його чутливість досить 

обмежена 

ED 
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Менеджмент початкової стадії 

Якщо патологічний висновок підтверджує меланому, пацієнта 
потрібно терміново направити до хірурга для лікування. 

Якщо первинна меланома підтверджується на біопсії, ділянку 
потрібно висікти більш радикально та провести біопсію 
сигнального лімфатичного вузла. Під час хірургії та протягом 
періоду подальшого спостереження не потрібно проводити 
жодних інших візуалізаційних методів дослідження чи 
лабораторних тестів. 

Пацієнти з високої групи ризику є виключенням і можуть 
потребувати індивідуального моніторингу спеціаліста. 

Хірургічне лікування меланоми 

• Хірургічне лікування включає видалення 
більшої ділянки шкіри та підшкірної тканини 
навколо пухлини. Ступінь висічення залежить 
від того, де знаходиться пухлина, її товщини 
(за шкалою Бреслоу) та ступеню інфільтрації 
(за шкалою Кларка). 

• Поверхневі меланоми (I–II ст. за Кларком, < 1 
мм за Бреслоу) висікають з захопленням 1 см 
прилеглих здорових тканин. Якщо меланома 
щільна, рубець, що залишився після 
попереднього висічення або вся меланома, з 
якої було взято біопсію, підлягає видаленню з 
краєм резекції 1-2 см та з висіченням 
підшкірного жиру до рівня фасції. 

• Висічення зазвичай проводиться вздовж 
складок шкіри, крім кінцівок, де маніпуляцію 
виконують паралельно поздовжній осі (та 
лімфатичним каналам) кінцівки, що дозволяє 
рані рівно загоїтись. 

• Більшість пацієнтів також проходять 
біопсію сторожового лімфовузла для 
визначення поширеності захворювання. 

Медикаментозне лікування 

 Медикаментозне лікування меланоми 
складається з ад’ювантної терапії, націленої на 
зменшення ризику виникнення рецидивів у 
пацієнтів високої групи ризику або 
фармакотерапії при поширених стадіях 
захворювання. 

• При меланомі фактори, що передбачають 
ефективність різної онкологічної терапії, 
невідомі. 

• Немає стандартизованих протоколів для 
ад’ювантної терапії. 

• Досі цитотоксичні засоби не показали переваг 
під час ад’ювантної терапії. 

• Підшкірний альфа-інтерферон (IFN-alfa) 
використовувався як ад’ювант у обраних 
пацієнтів з високим ризиком виникнення 
рецидиву  Він підвищує рівень виживання без 
виникнення рецидивів, але має незначний 
ефект на загальну смертність. 

Лікування пов’язане зі значною кількістю 
побічних ефектів. 
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        Поширена меланома 

Місцево поширена меланома 

• Залучення сторожового лімфовузла є 
найбільш значним прогностичним фактором 
при глибоких меланомах та при меланомах 
середньої товщини. 

• Дослідження сторожового лімфовузла 
зазвичай проводиться у пацієнтів з 
меланомою ≥ 1,0 мм товщини та/або при 
виявленні інших ознак активності меланоми, -
наприклад, виразкування, високої мітотичної 
активності або інвазії кровоносних судин. 

• Якщо біопсія сторожового лімфовузла 
показує його метастатичне ураження, 
проводиться радикальне видалення вузла під 
час або після первинної операції. 

• Усі пацієнти з метастазами у сторожові 
лімфовузли та/або у регіональні лімфовузли 
повинні бути направлені до онколога. Ці 
пацієнти пройдуть візуалізаційні дослідження 
та отримають індивідуальне лікування або 
програму спостереження на розсуд лікаря. 

• Місцево поширена меланома 
характеризується як місцевими рецидивами у 
рубці, “сателітами” або транзитними 
метастазами, так і метастазуванням у 
регіональні лімфатичні вузли. Менеджмент 
усіх цих станів включає в себе хірургічне 
висічення. 

• Якщо у пацієнта пальпуються лімфовузли і є 
клінічна підозра, що меланома поширилась 
до регіональних лімфатичних вузлів, потрібно 
провести ультразвукове дослідження та 
тонкоголкову пункційну аспіраційну біопсію 
перед хірургічним висіченням та можливим 
дослідженням сторожового лімфовузла. 
Якщо під час цих досліджень виявляють 
метастази, зазвичай проводиться КТ або ПЕТ-
КТ всього тіла перед видаленням 
лімфовузлів. 

Меланома з метастазами 

1 Індивідуальний план лікування потрібен у випадку меланоми з 
дистальними метастазами. 

2 Якщо меланома поширилась лише в регіональні лімфовузли, їх 
потрібно хірургічно видалити (див. вище). 

3 Метастазектомія може бути варіантом для пацієнтів з 
ізольованими дистальними метастазами. 

4 Результат збільшення тривалості життя було отримано при 
застосуванні нових ліків (іпілімумаб, ніволумаб, 
пембролізумаб, вемурафеніб, дабрафеніб) навіть при терапії 
широко розповсюдженої меланоми, хоча це лікування, в 
принципі, досі залишається паліативним. 
 

Спостереження за пацієнтами з меланомою 

•  Профілактичні огляди фокусуються на виявленні можливих 
рецидивів на шкірі або в лімфовузлах та на виявленні нових пухлин. 
Пацієнта навчають, як проводити самообстеження. 

•    Профілактичні огляди повинні проводитись кожні 6-12 місяців, 
доки не пройде 5 років з моменту встановлення діагнозу. 
Профілактичні огляди пацієнта з поширеною меланомою планують 
індивідуально. 

x  Місце проведення оглядів вирішується на місцевому рівні. 
Бажано, щоб пацієнта завжди оглядав один і той самий лікар. 

•  Якщо у пацієнта є багато родимок, синдром множинних 
диспластичних невусів, або спадкове захворювання, спостереження 
щодо меланоми повинні проводитись у дермато-венерологічній 
клініці. Якісні фотографії полегшують проведення наступних оглядів. 

•   Під час профілактичного обстеження потрібно перевірити 
загальний стан здоров’я та симптоми пацієнта, ділянку, на якій було 
видалено меланому та пропальпувати регіонарні лімфатичні вузли. 

Візуалізаційні методи діагностики зазвичай не потрібні. 

◦   Сателіти меланоми часто з’являються як підшкірні утворення і 
виглядають як темні цятки під шкірою. Першими ділянками 
метастазування можуть бути регіонарні лімфовузли, тому їх потрібно 
детально обстежувати за допомогою пальпації та, за потреби, 
проводити УЗД. 

◦   Якщо під час клінічного обстеження підозрюється поширена 
меланома, рекомендовано провести наступні дослідження: загальний 
аналіз крові з розгорнутою лейкоцитарною формулою, АЛТ, рентген 
ОГК, УЗД печінки, або КТ чи ПЕТ-КТ всього тіла. 

Джерело: 
http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2836 
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Менінгококова інфекція – збірне поняття. 
Воно об’єднує декілька станів, що 
викликаються бактерією Neisseria 
meningitidis: від бактеріального 
назофарінгіту до сепсису та запалення 
мозку та мозкових оболонок. 

Менінгококова інфекція досить поширена 
серед населення усього світу, але найбільше 
зустрічається у так званому «менінгітному 
поясі» – це 26 країн, які розташовані 
південніше Сахари. 

Менінгококова інфекція передається 
повітряно-крапельним шляхом. За заданими 
епіднадзону щоденно від 1% до 10% людей 
на Землі є носіями менінгококу у горлі. 

Захворіти може будь-яка людина. Те, якою 
буде форма хвороби, важко спрогнозувати. 
Найтяжчими є менінгококцемія (сепсис) та 
менінгококовий менінгоенцефаліт (гнійне 
запалення мозку та оболонок). Ці два стани є 
рідкими, але смертельно небезпечними. 
Навіть в умовах гарної медичної служби вони 
характеризуються летальністю на рівні до 
15%, а у 10% одужавших можуть потім 
розвитись пошкодження зору й слуху. 
Інкубаційний період є коротким та не 
перевищує тижня. Генералізована 
менінгококова інфекція починається гостро 
(часто навіть за ліченні години, зранку 
здоровий, а ввечері вже тяжко хворий) з 
високої лихоманки, головного болю, 
блювоти, вираженої інтоксикації та зниження 
артеріального тиску, висипу. 

 

 

Висипання, що з’являються при менінгококцемія дуже специфічні, – це 
геморагічна висипка, що не зникає при розтягуванні або натисканні на шкіру, 
темного кольору, нагадує крововиливи. З’являється на тих частинах тіла, на 
яких лежать, або на ногах, спині, сідницях – через це її часто не помічають та 
неправильно оцінюється важкість стану хворого. Характерною ознакою будуть 
позитивні менінгеальні знаки – ригідність м’язів потилиці та інші. У дуже 
важких випадках можлива гангрена пальців рук та ніг. 

При виявлені такого хворого вдома чи на прийомі у сімейного лікаря, його 
якнайшвидше необхідно доставити до стаціонару. Діагноз підтверджується 
отриманням гнійної спинномозкової рідини з наступним виділення чистої 
культури або методом ПЛР. 

 Лікування важке, але не за рахунок стійкості бактерії, вона навпаки чутлива до 
багатьох антибіотиків. В той же час при загибелі бактерії виділяється в кров її 
вміст – сукупність токсинів, продуктів життєдіяльності, які розносячись 
кровотоком, завдаючи шкоди всьому, що зустрічають на своєму шляху. 
Найстрашніше ускладнення – це недостатність надниркових залоз через 
крововиливи, призводить майже до миттєвого зниження тиску, який не 
вдається підняти стандартними методами. Тобто лікування генералізованих 
форм – це завжди тонка гра: як вбити всі менінгококи, але при цьому не 
завдавши смертельної шкоди організму? 

На щастя, вже майже 40 років використовується вакцинація проти менінгококу. 
В Україні ця вакцина є, вона зареєстрована, але не входить до національного 
календаря щеплень.  

У дітей у віці від 9 до 23 міс, курс вакцинації вакциною Менактра складається 
з 2 ін’єкцій по одній дозі вакцини (0,5 мл) з інтервалом не менше 3 міс. 

У осіб, у віці від 2 до 55 років, вакцинація проводиться одноразово в дозі 0,5 
мл. 

Також використовується хіміопрофілактика антибіотиками у разі 
підтвердженого контакту з хворим. 

 

Що важливо знати про 
менінгококову 
інфекцію? 
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 Третинне паління та його 
вплив на людський організм 

Про шкоду паління та пасивного паління вже 
чули всі. Доведений зв’язок паління з серцево-
судинними захворюваннями, хронічними 
хворобами дихальної системи та раком легень. 
Пасивне куріння також відоме у повсякденні, 
особливо його негативний вплив на дітей та 
вагітних жінок. З ним пов’язують навіть 
синдром раптової дитячої смерті. Саме на 
впливі пасивного куріння на людський організм 
вибудовується політика обмеження місць для 
курців, заборона на куріння у публічних місцях. 

Згідно досліджень вчених з Дрексельского 
університету (Drexel University, США) тютюн 
шкідливий також у вигляді третинного паління. 
Частки хімікатів можуть проникати навіть в ті 
приміщення, де зазвичай взагалі не палять. 
Вони досить небезпечні та можуть значно 
зашкодити здоров’ю людей. 

Хімічні сполуки можуть розташовуватися на одязі, килимах, меблях 
або стінах, і хоча ефект третинного паління на людях ще не 
вивчений, дослідження на тваринах показали, що у мишей, що 
піддавалися дії компонентів тютюну у вигляді залишків, частіше 
розвивається рак легенів, астма, проблеми з печінкою та 
інсулінорезистентність. 
На відміну від пасивного паління, яке триває впродовж обмеженого 
періоду часу, люди можуть постійно піддаватися дії третинного 
паління, що утруднює формування чіткої картини наслідків такого 
паління. 

Одне з досліджень, проведених в 2016 році, містить тезу, що залишки 
тютюнового диму можуть утворювати нові канцерогени із-за 
взаємодії нікотину та інших компонентів згорілого тютюну з 
іншими хімічними речовинами. 

Що робити, аби уберегти себе від 

наслідків впливу третинного 

паління? 

1 Якщо Ви палите – кидайте! Ні до чого 
хорошого це не призведе. 

2 Не паліть у приміщенні. Якщо це Ваш 
дім – зашкодите самі собі та своїм 
дітям. Якщо не Ваш – подумайте про 
тих, хто буде жити після вас. 

3 Якщо Ви не палите – обмежуйте 
перебування у зонах для курців, не 
допускайте пасивного паління. Не 
треба стояти біля друзів, коли вони 
вийшли палити. 

4 Не заохочуйте курців своєю лояльністю 
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Біль в горлі – одна з 
найпоширеніших скарг, що 
зустрічається в практиці лікарів. 

Біль в горлі може бути 
симптомом ГРВІ, тонзиліту, 
дифтерії та навіть гастро-
езофагальної рефлюксної хвороби, 
опіків. 

 

Фарингіт (запалення глотки). 
Фарингіт виникає у разі: 

Тонзиліт. Також буває гострим 
та хронічним, вірусним та 
бактеріальним. Зустрічається за 
таких станів, як: 

ГРВІ, грипу, кору та інших вірусних 
інфекційних хвороб. Розпочинається як 
першіння в горлі, кашель сухий, біль при 
ковтанні. При огляді – розлите 
почервоніння задньої стінки глотки. Не 
супроводжується значним збільшенням 
регіональних лімфовузлів, не 
супроводжується гнійними нальотами на 
мигдаликах. Якщо фарингіт є лише 
частиною симптомокомплексу, то будуть 
в наявності і інші симптоми: нежить, 
висип, підвищення температури тіла. 
Проходить самостійно. 
 

Гострий бактеріальний тонзиліт. Тут 
симптоматика більш яскрава. 
Вражаються піднебінні мигдалики, що 
збільшуються у розмірах. У лакунах 
з’являється гній. Стара назва такого стану 
– ангіна. Біль сильний, значно збільшені 
та болючі регіональні лімфовузли. 
Лікується такий стан антибіотиками, що 
має призначити лікар. 

Фарингіт також може бути 
бактеріальним, але це характерно для 
хронічних фарингітів. Симптоматика 
мізерна. Хворих турбує кашель сухий, 
відчуття сухості. Загострення перебігають 
за типом гострого фарингіту. 
 

Скарлатина. Гострий Бактеріальний 
тонзиліт з дрібно плямистим висипом на 
тулубі, в паху. Характерний для дитячого 
віку. Лікується антибіотиками 

Печії. Кислий вміст шлунку піднімається 
стравоходом та постійно подразнює 
глотку. 

Дифтерія: біль в горлі не виражений, 
задня стінка глотки не яскраво-червона, а 
нібито синюшна. На мигдаликах нальоти, 
що лежать зверху як “капелюшок”. 
Виражена слабкість. Характерне 
ураження серця. 
 

Термічних опіків. Вживання занадто 
гарячої їжі та напоїв можуть стати 
причиною виникнення запалення. 

Інфекційний мононуклеоз. Також є 
збільшення лімфовузлів, та не тільки 
регіонарних, більш тривала гарячка та 
збільшення печінки. 
 

Вдихання диму від цигарок. Агранулоцитарний тонзиліт – атипова 
форма, що супроводжує ураження 
кісткового мозку. 
Карієс. При довготривалому карієсі 
виникає однобічне ураження мигдаликів, 
що супроводжується руйнуванням 
одного з мигдаликів та жахливим 
запахом з рота. 

 

 

Що робити, якщо є біль 
в горлі? 

Якщо ви чітко розумієте, що у 
вас ГРВІ, то Вам необхідно пити 
теплі напої та перебувати у 
спокої. 

Якщо біль в горлі якийсь не 
такий, як був раніше, якщо є 
висока гарячка, нудота, 
блювота, то швидше 
звертайтесь до сімейного 
лікаря! 

  

Біль в горлі. Про що 
може свідчати? 
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Целюліт – фізіологія  чи 
захворювання? 

Сучасне суспільство, яке вирішує серйозні 
проблеми на кшталт боротьби за збільшення 
тривалості життя чи встановлення світової 
демократії, одночасно відчуває ірраціональний 
страх перед ямочками на стегнах. Целюліт 
вважається захворюванням, сприймається як 
потворність, використовується як образа, є 
приводом для занепокоєння і зневіри мільйонів  
жінок. 

То що таке целюліт – фізіологія чи 
захворювання? Для початку 
розберемось у термінології. 

Целюліт – це структурні зміни у підшкірно-
жировому шарі шкіри людини, що призводять 
до порушення мікроциркуляції крові й відтоку 
лімфи. Це явище відоме у англомовному світі 
під назвами adiposis edematosa, 
dermopanniculosis deformans, status protrusus 
cutis, gynoid lipodystrophy. 

В англійській мові вживається побутовий 
описовий термін «синдром апельсинової 
шкірки» – назва, що також використовується у 
нас. Тим часом у міжнародній медичній 
термінології існує ще термін «целюліт», який 
означає розповсюджене бактеріальне 
запалення шкіри, – в Україні для його 
позначення використовують термін «флегмона». 

Тобто «целюліт», який ми маємо 
на увазі, – це ліподистрофія, 

«синдром апельсинової шкірки», 
а не бактеріальне запалення 

шкіри. 

Які ж зони найбільш сприйнятливі до виникнення 
целюліту? 

Целюліт може бути на будь-якій частині тіла, яка містить 
підшкірну жирову клітковину. Певні області більш сприйнятливі – 
такі як верхня зовнішня і задня частина стегон, сідниці. Целюліт 
також можна виявити на грудях, нижній частині живота, верхній 

частині рук, потиличній частині шиї – у всіх областях, де 
спостерігається скупчення адипоцитів. Незважаючи на те, що 

целюліт може бути в будь-якому місці, де є надлишок адипозної 
тканини, при цьому не обов'язково наявність ожиріння. 

 

гіпертрофія підшкірної 
жирової клітковини

порушення 
мікроциркуляції

ущільнення 
сполучної 
тканини.

Щодо патогенезу… 

Не викликає сумнівів, що з точки 
зору патогенезу целюліт 
характеризується тріадою ознак: 
гіпертрофією підшкірної жирової 
клітковини, порушеннями 
мікроциркуляції і ущільненням 
сполучної тканини. Зміни, які 
відбуваються при цьому на 
клітинному і функціональному 
рівнях, формують порочне коло, 
що веде до прогресування 
порушень 
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Яким чином зниження м'язової активності й 
сидячий спосіб життя можуть сприяти появі 

целюліту? 

Стан мікроциркуляторного русла 
безпосередньо пов'язаний зі 

станом великих судин. Більшість 
дослідників підкреслюють: 

зниження м'язової активності й 
сидячий спосіб життя 

погіршують венозний відтік, 
уповільнюють циркуляцію лімфи, 

що і призводить до зниження 
метаболізму, посилення 
липогенеза, і, як наслідок, 

розвитку целюліту.  

Але головне, що треба засвоїти, що так званий 
целюліт - це тільки косметична проблема. 

Целюліт зустрічається у майже 80% здорових 
жінок, та не є проявом гормонального 

дисбалансу або віку жінки. 

Ринок косметології не здає своїх позицій та 
продовжує нав’язувати жінкам ненормальність 
«апельсинової кірки», вигадуючи класифікації та 

нав'язуючи іноді небезпечні вирішення цього 
питання, такі як ліпосакція. 

Усі сучасні методи боротьби: мезотерапія, 
обгортання, вакуумний масаж, масаж сухою 

щіткою направлені не на жир, а тільки на шкіру 
та покращення лімфатичного відтоку, завдяки 

якому ямочки стають менш помітними. 

Так, слідкувати за своєю зовнішністю треба, але 
своє тіло треба сприймати адекватно, та 

пам’ятати, що для гарно відтоку лімфи треба 
пити достатньо води та займатись спортом. 

 

 

 

 

Тривала сидяча робота і водіння автомобіля, характерні для 
багатьох активно працюючих жінок, перешкоджають нормальному 

кровотоку в нижніх кінцівках, викликаючи венозний застій і 
пошкодження капілярів. 
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Філь Юлія 
Олександрівна 

28 років  

Медична сестра КНП 
"ДМП№6" ОМР  

Чому Ви обрали медичну сферу? Чи був це 
свідомий вибір? 

Медичну сферу обрала, тому що з дитинства 
мені хотілося приносити користь людям, 
допомагати, робити щось суттєве та неймовірно 
важливе. Я звикла бути відповідальною, 
незалежно від справи, за яку беруся, доводжу 
все до кінця, окрім цього я ніколи не боялася 
крові, саме тому, коли настав  час обирати 
майбутню спеціальність, беззаперечно, я 
зупинилася на медицині. 

Після закінчення медичного училища, я пішла 
працювати за направленням  у Дитячу 
поліклініку №6. Тоді, зовсім юна, 
сімнадцятирічна дівчина з дипломом в руках, я 
навіть не могла уявити, що захочу залишитися 
працювати тут аж дотепер. 

Якими принципами керуєтесь під час 
щоденного виконання своїх професійних 
обов’язків? 

В мене є єдиний та головний принцип в роботі: 
якщо ти зробив все, що у твоїх силах задля 
допомоги та покращення стану людини, – ти на 
правильному шляху. Впевнена – так ми робимо 
світ кращим! Також, важливо зберігати 
внутрішній спокій та рівновагу. Моїм особистим 
джерелом натхнення є маленькі пацієнти, мій 
песик Джокер і, звісно ж, море – це все надихає 
створювати нові проекти і займатися 
улюбленою справою. 

Чи працюєте Ви над покращенням 
своїх професійних навичок? (курси, 
навчання, відвідування мастер – 
класів, тощо) Які саме? 

Я весь час працюю над вдосконаленням 
своїх професійних компетенцій: 
відвідую конференції, майстер -класи, 
симпозіуми (Міждисциплінарний 
симпозіум), навчальні форуми 
(Міжнаодний Медичний форум, Форум 
з медіації), беру учать у різник 
конкурсах («Краща медична сестра», 
«Народне визнання середнього 
медичного персоналу», «Кращий 
працівник року»). Постійне навчання та 
професійний розвиток домотають мені 
відчувати себе більш впевненою та 
підвищувати якість моєї роботи. 
Наприклад, після відвідування  тренінгів 
з комунікації,  конфліктологіі, 
спілкування та взаємодія в нашому 
колективі стали більш налагодженими 
та ефективними. 

Про комунікацію з лікарем та 
колективом… 

Я вважаю, що медична сестра – це 
не тільки помічник лікаря, але 
також самостійно працюючий 
фахівець, який з однієї сторони 
виконує чітко регламентовані 
обов`язки для покращення 
ефективності роботи лікаря  

 

 

(допомога у заключенні 
декларацій, ведення медичної 
документації, здійснення 
контролю вакцинації, 
відвідування новонароджених 
після виписки з пологового 
будинку), а  з іншої – це людина, 
яка надає необхідну фізіологічну і 
емоційну підтримку пацієнтам, 
створює додатковий комфорт та 
приємне перебування під час 
прийому. 

 

Які особливості роботи 
медичної сестри. 

Значним  недоліком вважаю 
багато рутинної паперової 
роботи, на яку доводиться 
витрачати купу часу й сил, які 
можна було б приділити 
спілкуванню з хворим, адже 
сучасна медицина передбачає 
пацієнт орієнтований  підхід, що 
передбачає оптимізацію роботи з 
медичною документацією. У 
своїй практиці я вже намагаюся 
активно використовувати 
електронні інструменти, більше 
працювати з комп`ютером. 

FG 
Філь Юлія 

Олександрівна 

28 років  

Медична сестра КНП 
"ДМП№6" ОМР 

ED 
 

Філь Юлія Олександрівна – 
медична сестра у «Дитяча міська 
поліклініка №6» 
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А щодо мого особистого успіху – це почесне звання «Кращий 
медичний працівник року в системі охорони здоров'я», а також 
реалізація проекту на платформі «Соціально активний громадянин. 
Спортино - ігровий майданчик для дітей з обмеженими 
можливостями". 

 

Як саме оновлена модель фінансування у 
рамках трансформації системи охорони 
здоров`я вплинула на підвищення якості 
надання послуг пацієнтам? 

Серед основних змін у роботі закладу за новою 
моделлю фінансування окремої уваги заслуговує 
покращення матеріально – технічної бази, 
оснащення робочих місць комп`ютерами, 
підвищення заробітної плати медичним 
працівникам, ремонтні роботи кабінетів, а також 
повне оснащення кімнати здорової дитини. 
Умови роботи та перебування у стінах закладу, 
дійсно, стали більш комфортними. Пацієнти  
оцінили такі приємні зміни, особливо 
безкоштовний wi-fi в лікарні. 

 Ваша головна професійна мета і як її 
досягти? Ваш найбільший професійний 
успіх? 

Найголовніше на даному етапі професійного 
шляху – це не зупинятися та рішуче 
продовжувати вдосконалюватися, щоб стати 
найкращою версією себе! Людина, яка мене 
надихає, - це Катерина Гурієнко. Вона, дійсно, 
справжній  професіонал,  який займається 
улюбленою справою.  

 

 

 

Що б Вам хотілося змінити / 
покращити в системі охорони 

здоров`я? 

Важливою складовою надання якісної 
медичної допомоги населенню є 

налагоджена взаємодія міх первинної та 
вторинною ланками, тому,на мою думку, 

особливу уваги треба приділіти саме 
ефективній комунікації на всіх етапах 

надання медичної допомоги. 

 

● ● ● 

« Я веду доволі здоровий 
спосіб життя:постійно 

займаюся спортом, 
дотримуюсь збалансованого 

раціону харчування. Дуже 
сподіваюся, що своїм 

прикладом зможу 
мотивувати інших 
слідкувати за своїм 

здоров`ям, піклуватися та 
дбати про нього» - Юлія 

Філь. 

● ● ● 
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  Вивчаємо особливості стресу 
у підлітків 

Нам деколи може здаватися, що проблеми 
дітей не можна порівнювати  з нашими. Але 
навантаження в школі та наші вимоги теж 
їх виснажують. Складно навіть уявити собі, 
що у дітей можуть бути такі ж самі 
почуття, як і в дорослих, на яких тиснуть 
робота та суспільство.  

Чому це взагалі трапляється з дітьми? 
Причин цьому може бути багато, адже 
підлітковий період сповнений емоційними 
злетами та падіннями. Серед найбільш 
розповсюджених – напружені стосунки з 
однолітками, тиск та очікування батьків 
та вчителів: дитина повинна показувати 
хороші академічні результати та високу 
успішність, встигати займатися спортом, 
брати участь у конкурсах та змаганнях і 
одночасно бути відповідальним та 
самостійним. 

  

Які ж загальні прояви стресу та найбільш 
розповсюджені шляхи боротьби з ним? 

На базі Центральної міської дитячої 
бібліотеки в рамках проекту 
«ЗМІроТворець» команда відділу 
бібліотечних ресурсів Центру здоров’я та 
комунікацій зустрілася з учнями, аби 
обговорити найбільш розповсюджені 
причини виникнення стресових ситуацій, 
найважливіші моменти цього стану, а 
також з`ясували, які ж методи боротьби зі 
стресом найбільш розповсюджені серед 
молоді. 

 

Учні залюбки поділилися своїми 
особистими секретами боротьби зі 
стресом та негативними емоціями. 

Наприклад, дехто з ліцеїстів розповів, що 
під час тривожних та стресових ситуацій 

він відчиняє вікно та робить глибокий 
вдих. Це сприяє надходженню кисню в 

організм, тому людина одразу відчуває 
покращення стану. Навіть, незважаючи на 

те, що, більшість підлітків займаються 
спортом та не мають серйозних проблем 
зі здоров’ям, - так тривожні стани інколи 
трапляються в житті доволі молодих та 

фізично здорових людей.  

 

Також одним з найбільш популярних методів подолання стресу дітьми було 
визначено – відверту розмову з батьками, коли можна розповісти про всі 
проблеми та негаразди. Адже важливо – не тримати в собі неприємні думки 
та при нагоді виговоритися. 

Деякі з підлітків говорили, що їм дуже допомагає усамітнення в момент 
стресу для того, щоб все обміркувати та самому прийняти певне рішення. 
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    Як батьки можуть 

допомогти своїй дитині? 

Потрібно дати дитині повноцінно 
відпочити. Якщо ви бачити ознаки 

перевтоми, дозвольте дитині деякий 
час не відвідувати заняття у школі. Для 

того, щоб уникнути цієї проблеми, 
проконсультуйтеся з лікарем, 

зверніться за допомогою до шкільного 
психолога. 

Також важливим є навчити підлітка 
відстоювати власну точку зору. Адже, 
врешті-решт, ми повинні боротися зі 

своїми страхами та невпевненістю, 
подавати дітям приклад 

усвідомленого життя, а не просто 
читати їм лекції з приводу того, що 

вони себе дивно поводять. 

Коли підліток Вам щось розповідає, обов’язково його 
вислухайте, бо ваша неуважність може його травмувати та, 

навіть, викликати додатковий стрес. Завжди сприймайте 
серйозно всі зауваження та думки підлітка та ні в якому разі 

не смійтеся над ним. 

Також можна скористуватися боксерською грушею – це 
доволі непоганий спосіб випустити пару без шкоди 

оточуючим на думку деяких з ліцеїстів. 
Все ж таки більшість підлітків найкращим методом 
боротьби з негативними емоціями назвали фізичну 
активність! Чи не найліпший спосіб упоратися зі 

стресом – це пробіжка. Також дуже корисно у таких 
випадках вирушити на прогулянку або відвідати 

спортивний майданчик. 
Також один з учнів розповів про те, як після заняття 

спортом хвалить сам себе за роботу, за те, що не лінувався 
та пішов до спортзалу, що сприяє зменшенню стресу 

Що ж саме повинно 
насторожити батьків? 

Насамперед, це  

9 втомлюваність,  
9 млявість,  
9 втрата цікавості до 

навчання,  
9 порушення сну, 
9 збільшена дратівливість. 

Допомогти підлітку подолати стрес 
можна декількома методами. 

Намагайтеся частіше хвалити дитину 
– це дуже важливо для підняття його 

самооцінки. А це, безумовно, 
допоможе йому скоріше позбавитись 

стресу. 

Приділяйте необхідну увагу своїм 
дітям: разом відвідуйте виставки, 

музеї, театри, прогулюйтесь парком. 

Навчіть їх обирати собі хобі – 
читати, в'язати, шити, 

фотографувати та інше будь-яке 
заняття, яке приносить 

задоволення. 
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Висловлюємо щиру подяку керівнику курсів - головній акушерці 
вищої категорії Погоді Вірі Вікторівні та лікарям Пологового 
будинку №7 за проведення занять, які відповідають європейським 
стандартам та сучасним критеріям надання спеціалізованої 
медичної допомоги. 

 

 

Приємним бонусом для слухачів став експрес – курс з неонатології, 
а також, враховуючи побажання учасників курсів, та актуальність 
теми «Особливо небезпечні інфекції», організатори позапланово 
внесли до навчального графіку найважливіший матеріал для 
поглибленого вивчення, так що всі охочі мали змогу детально 
розібрати алгоритм дій при підозрі на виникнення особливо 
небезпечних інфекцій.  

 

 

 

 

 

 

 
Професія медсестринства потребує постійного 
вдосконалення. Саме тому всі середні медичні 
працівники один раз на п`ять років навчаються на 
курсах підвищення кваліфікації з подальшою 
атестацією на категорію. Усі курси підвищення 
кваліфікації для середніх медичних працівників в 
Одесі та Одеській області проводяться в КНП «Центр 
здоров`я та комунікацій» ООР на різних клінічних 
базах із залученням досвідчених спеціалістів 
медичних закладів. Цього разу вдосконалення 
професійних навичок за спеціальністю «Акушерство» 
відбулось на базі КУ «Пологовий будинок №7» м. 
Одеса. Акушерки з різних районів Одеської області 
прибули на навчання задля підвищення професійних 
компетенцій та покращення якості надання медичної 
допомоги населенню. 

Ретельно спланована, насичена та інформаційно 
наповнена програма передбачала як теоретичну, так і 
практичну частини. Впродовж місяця учасники 
отримували сучасні теоретичні знання з найбільш 
актуальних тем у сфері акушерства, гінекології, 
невідкладної медицини та інфекційних хвороб, серед 
яких: організація надання акушерсько-гінекологічної 
допомоги в Україні; структура та санепідрежим 
пологового будинку; тактика, особливості ведення 
фізіологічної вагітності та пологів. Окрім цього разом з 
викладачами курсів учасники більш детально 
розібралися у питаннях екстреної допомоги та 
невідкладних станів впродовж всієї вагітності, пологів 
та у післяпологовому періоді, а також обговорили 
найбільш розповсюджені гінекологічні захворювання 
та екстрагенітальні патології. 

 

Курси підвищення кваліфікації на 
базі КУ «Пологовий будинок №7» 

 

Серед інших вкрай важливих навичок, які встигли опанувати 
учасники, – це надання першої медичної допомоги в умовах 
стаціонару, вертикальні пологи, алгоритм проведення СЛР, 
питання вакцинації та комунікації. Окремої уваги заслуговує гідний 
рівень матеріально – технічного оснащення проведення курсів: 
сучасні муляжі, фантоми – тренажери та необхідний 
інструментарій для практичної роботи, а також допоміжний 
інформаційний матеріал для закріплення теоретичних знань. 
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Саме тому з метою удосконалення знань та вмінь 
лікарів з цього питання, а також ознайомлення з 

останніми досягненнями в цій галузі команда «Центру 
Здоров`я та Комунікацій»  розробили даний 

навчальний цикл. 

Основна тема, яку було детально висвітлено на 
тренінгу, - це аналіз ЕКГ та його особливості при 

серцево-судинних захворюваннях. 

Крім теоретичної підготовки, слухачі мали змогу 
самостійно здійснювати дослідження під 

керівництвом спікера та проходити ЕКГ тести. 

Під час тренінгу кожен учасник разом з лікарем  
терапевтом, ревматологом, кардіологом Тетяною 

Володимирівною Анікєєвою, зміг розібрати ключові 
питання ЕКГ – діагностики, а також задати 

найрізноманітніші питання і одразу розібрати будь-які 
особисті ситуації в інтерактивній частині тренінгу. 

Отже, після закінчення тренінгу учасники розширили 
свій лікарський світогляд, отримавши практичні 

компетенції, а також отримати ілюстративні й 
методичні матеріали та сертифікат (з балами, що 

можна використовувати для підвищення кваліфікації). 

Вдосконалюйтеся професійно разом з командою 

«Центру здоров`я та комунікацій»! 

 

ЕКГ- діагностика в практиці лікаря 
первинної медичної допомоги 

 

На сьогодні найпоширенішою причиною смертності в усьому світі 
залишаються серцево-судинні захворювання, які за прогнозами 
щонайменше до 2030 р. не здадуть своїх позицій. 
В Україні кількість хворих із ССЗ невпинно зростає, а за даними МОЗ 6 із 10 
смертей обумовлені серцево-судинною патологією. Серед методів 
обстеження пацієнтів із ССЗ на первинній ланці використовують метод 
електрокардіографії. 
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Згідно статиcтичних даних 90 % школярів мають 
проблеми зі здоров’ям і низьку інформованість щодо 
найбільш розповсюджених хвороб і шляхів їх 
профілактики. Саме тому вкрай важливо допомогти 
учням сформувати корисні звички, позитивну мотивацію 
на ведення здорового способу життя, а також навчити їх 
дбайливо ставитися до власного здоров`я.  

Команда Центру здоров`я та комунікацій створила 
унікальний проект «На рівних» основною метою якого є 
підвищення відповідальності кожного учня за своє 
здоров`я, поширення знань щодо формування корисних 
звичок. Особливість проекту відображено навіть у назві, 
адже саме школярі є головними героями проекту, які 
розповідають та пояснюють своїм одноліткам «на 
рівних» важливість та переваги дотримання здорового 
способу життя.  

Нагадаємо, що даний проект був започаткований 
минулого року з метою популяризації ЗСЖ серед дітей. 
Цієї весни участь у ньому взяли школярі п’яти освітніх 
закладів м.Одеса. 

5 зустрічей – 5 тем: здорове харчування, профілактика 
хвороб, рухова активність, користь води та перша 
домедична допомога. 

 

 

 Детальніше за посиланням: 

здорове харчування 

користь води  

рухова активність  

профілактика хвороб   

перша медична допомога  

Освітній проект «На рівних» 

 

 

Надсилайте свої запитання та побажання: 

https://healthcenter.od.ua/    czk2018.od@gmail.com  

+38(073)425-30-13   +38(048)715-06-16 

 

 


