МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР,
ч чер епачччер
ч
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Як бути ефективним медичним
підприємством у 2020 році?
З 1 січня 2020 р. реалізація державних гарантій
медичного обслуговування населення за програмою
медичних гарантій здійснюється відповідно до
Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» від 19.10.2017
№2168 – 8 для всіх видів медичної допомоги.

Визначення термінів

№9, червень 2019

Ресурси в охороні здоров`я завжди обмежені. Навіть найбагатші
країни не можуть собі дозволити гарантувати абсолютно всі
медичні послуги своїм громадянам на безоплатній основі. Проте
вони гарантують чіткі правила отримання допомоги, належну
якість та безоплатність (або часткову невелику спів оплату) в
момент надання послуг.

Тож як приймати
рішення, коли
ресурси обмежені?

ГЛОБАЛЬНА СТАВКА

вид оплати, за яким надавач отримує
фіксовану суму за визначену кількість послуг
чи визначений період.

ОПЛАТА ЗА ПРОЛІКОВАНИЙ
ВИПАДОК

Вид оплати, за яким надавач отримує
оплату за кількість пролікованих випадків,
внесених до електронної системи охорони
здоров`я. Пролікованим випадком буде
вважатися комплекс медичних послуг,
наданих пацієнту в станціонарних умовах з
моменту госпіталізації пацієнта до закладу
охорони здоров`я до моменту виписування.

ОПЛАТА ЗА МЕДИЧНУ ПОСЛУГУ

Вид оплати, за яким надавач отримує
оплату за надану пацієнту послугу, внесену

В рамках впровадження реформи охорони здоров'я всі країни
стикаються з неминучою проблемою – узгодити потреби в сфері
охорони здоров'я та попит на медичні послуги з наявними ресурсами.
Жодна країна в світі не може забезпечити всі можливі послуги для всіх
громадян без обмежень у кількості. У ситуації з обмеженими ресурсами
важливо визначити методи та процедуру встановлення пріоритетів.

ДІАГНОСТИЧНА СПОРІДНЕНА
ГРУПА(ДСГ)

Пріоритетні стани у 2020 -2022 роках
З 2020 року вводиться оплата за підвищеним тарифом за послуги,
визначені як пріоритетні.

Це група захворювань, подібних за
середньою вартістю, структурою
витрат, набором використаних
медичних ресурсів тощо.

Вибір пріоритетних станів було здійснено на основі аналізу таких
джерел:
Епідеміологічних даних;
Вже визначених пріоритетів у сфері охорони здоров`я в
Україні. Зокрема, Цілей сталого розвитку ООН,
Середньострокових планів пріоритетних дій Уряду до
2020 року;
Даних щодо рівня фінансового захисту пацієнтів в Україні;
Рекомендацій міжнародних організацій щодо напрямів
реформування системи охорони здоров`я;
Показників роботи української системи охорони здоров`я.

МЕДИЧНИЙ ЕПІЗОД

Взаємодія пацієнта з медичним закладом
від першого звернення (візиту) до
медичного працівника до останнього
візиту (включно) з цією ж проблемою. Це
дозволяє ефективно групувати медичну
інформацію, коли дані окремих медичних
візитів «нанизують» на один епізод
медичної допомоги. Медичний епізод
повинен бути зафіксований в
електронній системі охорони здоров`я.

Пріоритетними станами на 2020 рік визначено:
• пологи

•неонатальна допомога
ЕЛЕКТРОННИЙ МЕДИЧНИЙ
ЗАПИС

•інфаркт міокарда
•гостре порушення мозкового
кровообігу

Це елемент даних про пацієнта, що
збирається в закладі охорони здоров`я та
зазвичай, зберігається в медичних
інформаційних системах (МІС), якими
користується заклад.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я (ЕСОЗ)

Це інформаційно – телекомунікаційна
система, що забезпечує автономізацію,
ведення обліку медичних послуг та
управління медичною інформацією
шляхом створення, розміщення,
оприлюднення та обміну інформацією,
даними та документами між реєстрами
та електронними медичними
інформаційними системами, а також
модулями НСЗУ.
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Тариф за надання послуги за цими станами може
виплачуватися закладами, які відповідають умовам такого
тарифу. Зокрема, планується створення окремих вимог
щодо:
1.
2.
3.

Обладнання;
Штату;
Організації надання допомоги.

Метою впровадження спеціального (пріоритетного) тарифу є
підвищення стандарту надання цих послуг та, як наслідок,
безпеки та якості надання послуги.

Основні кроки ПЕРЕТВОРЕННЯ закладу у комунальне некомерційне
підприємство
Голова комісії з
перетворення подає
державному
реєстратору заяви про
початок процедури
перетворення
(здійснюється протягом
трьох днів)
Власник (орган,
до відання
якого належить
ЗОЗ) приймає
рішення про

Комісія з
перетворення
проводить
інвентаризації
майна

Комісія з
перетворення/
суб’єкт оціночної
діяльності проводить
оцінку майна, готує
передавальний акт
майна

перетворення

КРОК 1. Власник (орган, до відання
якого належить ЗОЗ) приймає
рішення про перетворення.
Рішення має містити положення
про: Припинення комунальної
установи шляхом перетворення у
комунальне
некомерційне
підприємство; Встановлений строк
для заявлення вимог кредиторами
(від 2-х до 6-ти місяців);
Персональний склад комісії з
перетворення.
Окрім
вищезазначеного,
адміністрація закладу охорони
здоров`я
спільно
із
представниками
управління
фінансів
та
казначейства
визначають, яким чином буде
фінансуватися робота закладу
охорони здоров`я до підписання
договору з НСЗУ і отримання
перших виплат за ним. Це може
бути фінансування за відповідною
програмою програмно – цільовим
методом.
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КРОК 2. Голова комісії з перетворення
подає державному реєстратору заяви
про початок процедури перетворення
(здійснюється протягом трьох днів).
Важливо: До комісії з перетворення
переходять повноваження з управління
підприємством.
КРОК 3. Комісія з перетворення
проводить інвентаризації майна.
КРОК 4. Комісія з перетворення/ суб’єкт
оціночної діяльності проводить оцінку
майна.

КРОК 7. Голова комісії з перетворення
подає державному реєстратору заяви про
реєстрацію новоствореної юридичної
особи у зв’язку з перетворенням. Разом із
подачею відповідних документів щодо
перетворення є можливість подати заяву
про внесення підприємства до реєстру
неприбуткових установ, організацій. З
моменту проведення реєстраційної дії,
правонаступник є створеним.
КРОК 8. Перші кроки після перетворення.
1)

КРОК 5. Комісія з перетворення готує
передавальний акт майна.
2)
Акт
визначає
майно,
права
зобов`язання, які передаються
підприємства правонаступника.

та
до

КРОК 6. Власник (уповноважений орган)
/ виконавчий орган приймає рішення
про затвердження: передавального акту;
статуту нового підприємства.
Рішення може прийматись виконавчим
органом відповідної ради, якщо його
було на це уповноважно у п. 1.
ВАЖЛИВО. Це рішення є за своєю суттю
рішенням про створення нового суб`єкта.

Власник
(уповноважений
орган) / виконавчий
орган приймає
рішення про
затвердження:
передавального акту;
статуту нового
підприємства

3)

4)

Власник (або уповноважений
орган)
вносить
статутного
капіталу, визначеного рішенням та
статутом.
Фінансове управління Власника
Вносить змін до фінансової
документації За необхідності
внесення змін до бюджету
власником.
Відділ кадрів ЗОЗ Внесення змін
до трудових книжок працівників
ЗОЗ Вноситься запис про зміну
найменування ЗОЗ у зв’язку із
проведенням реорганізації.
Керівник ЗОЗ Відкриття рахунків в
банках,
приведення
у
відповідність
рахунків
в
державному казначействі.

Як лікувальному
закладу заробити
більше?
1.

Оплата медичних послуг у 2020 р.

Автономізації закладу (перетворення
в
комунальне
/
державне
некомерційне підприємство);
Комп`ютерізації
закладу
(встановлення комп`ютерів або інших
технічних
засобів,
наприклад
плншетів, смартфонів, тощо);
Підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ
через обраний МІС;
Наявності у закладі діючої ліцензії на
провадження
господарської
діяльності з медичної практики;
Підписаного договору з НСЗУ.

За що платить НСЗУ?

2.

Як платить НСЗУ?

Механізми оплати послуг для різних видів
медичної допомоги можуть відрізнятися.
Єдині тарифи затверджені Верховною Радою
УКраїни у складі Заокну про Державний
бюджет УКраїни на 2020 рік.
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Використовуйте сучасні стандарти = якісні послуги = менша
тривалість лікування = більша кількість пролікованих випадків.

Наприклад, оперативне втручання, проведене за допомогою
лапароскопу, не вимагає госпіталізації більше 1 – 2 днів, порівняно з
класичним (лапаротомним) методом, що вимагає госпіталізації до 7
днів. Оплата за пролікований випадок буде однакова для обох
варіантів.
3. Налаштуйте платні послуги (які не входять у гарантований
державою пакет) = надання додаткових послуг за окрему плату = вищий
сервіс та комфорт.
Наприклад, з 2020 року заклади зможуть самостійно формувати ціни
на платні послуги та розвивати систему оплати за додатковий
комфорт (покращені палати, розширене харчування), послуги
оздоровлення (масажі, бальнеотерапія тощо) та ін..

Витрати
1.

Оптимізуйте господарську частину:

Перевірте та проаналізуйте на предмет доцільності утримання
автопарків, харчоблоків, пралень та загальної опалювальної площі.
2.

НСЗУ оплачуватиме якісні медичні послуги,
інформація про які була своєчасно та
коректно внесена до електронної системи
охорони здоров`я.

Розвивайте свої сильні сторони: сильніші спеціалісти =
необхідне обладнання = безпечні та якісні послуги = більша
кількість пацієнтів = більший дохід.

Наприклад, лікар потужного профільного відділення має більший
досвід, працює за сучасними стандартами та використовує сучасне
обладнання. Це забезпечує високу якість надання медичної послуги,
безпеку та довіру пацієнта, а як наслідок – більшу кількість пацієнтів
та вищу оплату від НСЗУ, адже пацієнти зможуть вільно обирати
заклад, де отримуватимуть спеціалізовану допомогу за
електронним направленням.

Кому платить НСЗУ?

Оплата медичних послуг у 2020 р. буде
здійснюватися виключно за умови:

Дохід

Прорахуйте, що для вас економічно вигідніше:

віддати максимум немедичних послуг (прибирання, харчування, прання)
для виконання зовнішніми підрядниками або самостійно стати
надавачем таких послуг.
3.

Перегляньте кадрову політику:

Утримання зайвого адміністративного персоналу вимагає коштів, які
можуть бути витрачені на зарплатню лікарям і медичному персоналу.
Інвестуйте в те, що приноситиме вам додатковий дохід в новій системі.
4.

Об`єднання сил та інтеграція медичних послуг:

Разом із власниками та представниками різних медичних закладів
регіону проведіть аналіз кожного окремого закладу в межах
госпітального округу. Зверніть увагу на те, які відділення найсильніші та
де сконцентрована основна маса якісних послуг.

За яких умов можна проводити
втручання без згоди пацієнта?

Медичне втручання без згоди
пацієнта або його законних
представників може бути
підставою судового розгляду.
Розповідаємо детально про правові
аспекти цього питання і чим
керуватися медикам, щоб їхні дії
були правомірними.

У законах немає чіткого переліку випадків чи станів, у яких
лікар може оперувати, застосовувати складні методи
діагностики чи здійснювати інші медичні втручання без
згоди пацієнта чи його законних представників.
Визначальними факторами у таких випадках є:
реальна, а не можлива небезпека для життя людини.
Наприклад,

реальною

небезпекою

є

кровотеча,

асфіксія, гострий апендицит, перфорація порожнистих
органів, странгуляційна кишкова непрохідність тощо. У
таких випадках втручання треба здійснити негайно

КОЛИ МОЖНА ЗДІЙСНЮВАТИ
МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ БЕЗ ЗГОДИ

(максимум - упродовж кількох годин), а будь-яка
затримка загрожує життю пацієнта або різко погіршує
прогноз. Будь-яка планова операція не є крайньою
необхідністю, тому в такому випадку згода пацієнта є

ПАЦІЄНТА?

обов’язковою.

Згода пацієнта (батьків, опікунів чи
іншого
законного
представника)
на
медичне втручання є обов’язков ою умовою
будь-якого лікування. Завдання медиків максимально детально розказати пацієнту
про стан його здоров’я, можливі наслідки
розвитку хвороби і запропонувати варіанти
лікування. Рішення про подальше лікування
приймає виключно пацієнт чи його
законний представник. Виняток із цього
правила - стани, які загрожують життю
пацієнта. Тобто медики можуть і мають
надавати медичну допомогу пацієнтам, не
питаючи згоди, у невідкладних
ситуаціях.
User
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небезпека, яка загрожує життю, не може бути
ліквідована іншими засобами, крім відповідного
втручання (хірургічного, переливання крові тощо);
шкода, яка заподіюється при втручанні, є менш
небезпечною для пацієнта, ніж шкода, спричинена
патологічним процесом чи травмою, з приводу якої
відбувалось втручання.

крім того, навіть без згоди пацієнта необхідне
лікування мають отримати:
I.

Люди, які хворіють особливо небезпечними
інфекційними хворобами. Навіть якщо людина

відмовляється від госпіталізації, вона примусово
має пройти стаціонарне лікування, а носії
збудників таких хвороб та люди, котрі
контактували з хворим, обов’язково мають
перебувати під медичним наглядом і карантину у
встановленому порядку (стаття 28, ч. 2 Закону
“Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя”).
II.

Люди, які хворіють інфекційними хворобами, що
передаються статевим шляхом. За їхнім
бажанням таке лікування може проводитись
анонімно і в будь-якому випадку на усі дані
поширюється медична таємниця стаття 26, ч. 1
Закону “Про захист населення від інфекційних

ДЕ ЗАКРІПЛЕНО ПРАВО НА МЕДИЧНЕ
ВТРУЧАННЯ БЕЗ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА?
Право здійснювати медичне втручання без
згоди пацієнта та/або його законних
представників регулюється такими законами і
нормативно-правовими актами:
Конституція України (стаття 29 (ч. 1);
Цивільний кодекс України (стаття 284 (ч.5);

хвороб”)
Кримінальний кодекс України (статті 92, 96);
III.

Людина, яка визнана хворою на наркоманію,
але ухиляється від добровільного лікування або
продовжує після лікування вживати наркотичні
засоби без призначення лікаря і відносно якої у
зв’язку з її небезпечною поведінкою до органів

Цивільний процесуальний кодекс України
(глави 10, 11);
Основи законодавства України про охорону
здоров’я: Закон України (стаття 43 (ч. 2);

Національної поліції або прокуратури звернулися
близькі родичі чи інші особи, за рішенням суду
може бути направлена на лікування від наркоманії
до спеціалізованого лікувального закладу органів
охорони здоров’я, а неповнолітні, які досягли

Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя: Закон України (стаття 28 (ч. 2);
Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз: Закон України (стаття 12);

шістнадцятирічного віку, – до спеціалізованих
лікувально-виховних закладів терміном до одного
року» (ч. 1 ст. 16 Закону “Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та

Про психіатричну допомогу: Закон Україн и
(статті 11, 12, 14);
Про захист населення від інфекційних хвороб:
Закон України (стаття 26 (ч. 1);

зловживанню ними”).
Про заходи протидії незаконному обігу
IV.

За рішенням суду, незалежно від призначеного
покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають
хворобу, що становить небезпеку для здоров’я

наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними: Закон
України (статті 13, 16).

інших людей (ч. 1 ст. 96 Кримінального кодексу
України).
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Детальніше за посиланням: http://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/likar-mae-pravoza-jakih-umov-mozhna-provoditi-vtruchannja-bez-zgodi-pacienta

Додаткові кошти для лікувальних
закладів первинної ланки
Згідно з ухваленою Урядом постановою від 12
червня 2019 року, Кабінет міністрів України
перерозподілив суму у розмірі 1 млрд грн. на
матеріальне забезпечення медичних послуг, які
надають сімейні лікарі, педіатри та терапевти на
первинній ланці. Нагадуємо, що станом на
червень 2019 року більш ніж 65% українців
самостійно та свідомо обрали свого сімейного
лікаря і цілком задоволені спеціалістом, з яким
співпрацюють.

«Під час формування бюджету
на первинну ланку на 2019 рік
прогнозувалося, що така
кількість декларацій буде на
кінець року. Аби підтримати
такий високий темп
трансформації на первинці та
закріпити ті позитивні зміни, які
вже відчули лікарі та пацієнти,
виникла потреба в
перерозподілі коштів»,зазначив у своєму повідомленні
заступник Міністра охорони
здоров’я Павло Ковтонюк.
Наразі
фінансування
закладів
первинної
допомоги відбувається за оновленою та більш
ефективною моделлю, яка передбачає надання
коштів за конкретні послуги, які отримав пацієнт.
Отже, дохід лікувального закладу та зарплата
медичних працівників тепер напряму залежить
від обсягу роботи. Наприклад, у багатьох лікарів
та медсестер дохід вже збільшився в 2 – 4 рази.
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Завдяки чому відбувається перерозподіл коштів?
Додаткове фінансування первинної
медичної допомоги здійснилося
завдяки бюджетній програмі, яка
передбачає реалізацію проекту
«Безкоштовна діагностика».
Необхідно зазначити, що ефективне
регулювання
та
впровадження
пілотної програми «Безкоштовна
діагностика» передбачає низку
вимог до медичних закладів, серед
яких
оснащення
матеріальнотехнічної бази закладу, наявність
комп`ютерів
та
підвищення
доступності до медичних послуг.

Початковий
етап
проекту
розпочнеться вже в липні цього
року і передбачатиме підготовку
лікувальних закладів до зміни
оплати медичної допомоги на
всіх рівнях, яка відбудеться в 2020
році
у
рамках
Програми
медичних гарантій.
Детальніше
за
посиланням:
https://www.facebook.com/moz.u
kr/photos/a.261895253973587/12
43823035780799/?type=3&theater

Для більш зручного
користування сайтом та
інформаційними панелями,
команда НСЗУ розробила
серію відео - інструкцій, в
яких висвітлено
деталізовану та вичерпну
інформацію відповідно до
найбільш актуальних
запитів.

Наразі на сайті служби вже
є 8 таких панелей, що
містять динамічні та
знеособлені дані у
реальному часі.

Інформаційні панелі від
НСЗУ. Чим можуть бути
корисні для пацієнтів?
Всі процеси в діяльності Національної
служби здоров`я України відбуваються
завдяки електронним інструментам та
на підставі електронних даних.
Підписання декларацій, укладання
договорів, оббіг електронних рецептів –
все це відбувається виключно в
електронній системі, а оплати
здійснюються на підставі звітів.
Це забезпечую прозоре, раціональне та
контрольоване використання
бюджетних коштів. Знеособлені
електронні дані розміщенні на
офіційному сайті НСЗУ у вигляді зручних
інформаційних панелей – дешбордів,
задля кращого візуального сприйняття
даних.
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Як за допомогою дешборду на сайті
Національної служби здоров`я України
знайти сімейного лікаря?

Щоб розпочати ефективну роботу з панеллю та
обрати лікаря, який би відповідав Вашим
вимогам, для початку необхідно використати
вкладку «E – ДАНІ», а потім обрати дешборд
«ЕЛЕКТРОННА
КАРТА
МІСЦЬ
НАДАННЯ
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО
–
САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ». Для точного та швидкого пошуку
використовуйте спеціальні фільтри:

Працювати з даними можна
також
за
допомогою
візуалізацій, таблиць та карти.

область/район / населений пункт –
для
деталізації
розташування
лікувального закладу;
договір с НСЗУ – обов`язкова
умова існування закладу;
тип власності, який покаже тільки
приватні або тільки комунальні
лікувальні заклади, а також лікарів
– ФОП, які укладали договір з НСЗУ.

Переходьте за посиланням та
дізнавайтеся більше
інформації: https://www.facebo
ok.com/nszu.ukr/videos/693823
041074767/

Інформація на сайті оновлюється
кілька разів на місяць, а кількість
самих дешбордів буде зростати
на кожному етапі трансформації
системи охорони здоров`я.

Інсулінотерапія при
цукровому діабеті 2 типу

Основні положення.
Інсулін в адекватних дозах (10-200
ОД/день) є засобом зниження
рівня глюкози крові з майже
абсолютною
ефективністю,
завдяки чому він запобігає
розвитку ретинопатій, нефропатій
на нейропатій.
Цю інформацію корисно доносити
до пацієнта.
Протипокази до інсулінотерапії
відсутні.
Для успішної терапії важливі
контроль глюкози крові пацієнтом
(при використанні базального
інсуліну - тільки рівня глюкози
натще)
та
проста
схема
самостійного регулювання дози.
Інсулінотерапію для більшості
пацієнтів можна розпочати в
умовах
надання
первинної
медичної допомоги.
Базальний
інсулін
зазвичай
призначається ввечері, однак час
прийому може бути будь-яким за
умови що він буде однаковим з
похибкою до кількох годин.
Реалістичною метою лікування є
зниження рівня HbA1c до 53
ммоль/моль (7.0%).
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Покази до інсулінотерапії
• Інсулінотерапію потрібно розпочинати за відсутності результатів
лікування гіперглікемії іншими засобами (HbA1c >53 ммоль/моль [7.0%]).
• Тимчасове підвищення потреби в інсуліні.
Важкі стани (наприклад інфекції, інфаркт міокарда, загострення астми
тощо) та хірургічні операції можуть підвищувати рівень глюкози крові так,
що для його корекції стає необхідним тимчасове призначення інсуліну.

Застосування інсулінотерапії

Принципи
• Порівняльні дослідження та мета-аналізи вважають комбінацію пероральних
препаратів та вечірнього прийому інсуліну рекомендованою схемою інсулінотерапії
при лікуванні цукрового діабету 2 типу.
• Препарати інсуліну для прийому з їжею та комбіновані препарати підвищують
частоту виникнення гіпоглікемії і призводять до зайвої ваги та інших небажаних
побічних ефектів; їх застосування не є доказовим методом лікування при діабеті 2
типу. Відміняти попередньо призначені протидіабетичні препарати (засоби для
перорального прийому та агоністи ГПП-1 рецепторів) під час початку прийому
базального інсуліну не потрібно.

Призначення вечірнього інсуліну.
Можна призначити прийом
базального інсуліну між 9 та
11 годинами вечора. Ін’єкцію
інсуліну можна виконувати у
будь-яку годину доби якщо цей
час є постійним у межах
кількагодинного вікна.
При інсулінотерапії у пацієнта з
діабетом 2 типу перекуси не
застосовуються. Якщо пацієнт
вже дотримується здорового
харчування,
то
після
призначення
комбінованої
терапії
пероральними
препаратами
та
вечірнім
інсуліном дієту змінювати не
потрібно.

Базальний інсулін можна додати
до
будь-якої
комбінації
пероральних
та
ін’єкційних
(агоністи ГПП-1) препаратів.
Безпечною початковою дозою
для усіх пацієнтів є 10 ОД
ввечері.
Успішне
використання
інсулінотерапії
потребує
самостійного контролю пацієнтом
рівня глюкози крові натще та
самостійного регулювання дози.
Пацієнту в письмовому вигляді
надається проста інструкція щодо
зміни дози: збільшити дозу на 2
ОД, якщо рівень глюкози натще
протягом 3 ранків поспіль
перевищує 6.0 ммоль/л.

Навчіть пацієнта розпізнавати
симптоми та лікувати гіпоглікемію
та надайте інструкції щодо
дозування інсуліну у ситуаціях, коли
виникла безсимптомна або
маніфестна гіпоглікемія.
Якщо глюкоза натще нижче 4.0
ммоль/л
при 1 з 3 вимірювань: не
змінювати дозу
частіше: знизити дозу на 2
ОД
все ще спостерігається
низький рівень глюкози
натще: зверніться до
медичного працівника

Застосування агоністів ГПП-1 та
інсуліну ультракороткої дії з
базальним інсуліном
Якщо у пацієнта рівень глюкози крові

Доза інсуліну при цукровому
діабеті 2 типу може становити від
10 до 200 ОД залежно, наприклад,
від вмісту жирової тканини в
печінці. Середня доза складає 70
ОД при одночасному застосуванні
одного перорального препарату
(1 пероральний препарат
еквівалентний приблизно 20 ОД
інсуліну).
Якщо базальний інсулін вводиться
не у вечірній час (наприклад,
зранку), то дозу також можна
модифікувати залежно від рівня
глюкози натще.
При використанні будь-якого базального інсуліну за можливості
необхідно досягти цільового рівня HbA1c у 53 ммоль/моль (7.0%).
Гіпоглікемія виникає рідше при використанні інсуліну гларгіну з
концентрацією 300 ОД/мл або інсуліну деглюдеку з концентрацією 100
та 200 ОД/мл у порівнянні з використанням інсуліну гларгіну у
концентрації 100 ОД/мл або інсуліну детеміру. Більш того, при
використанні останніх двох форм гіпоглікемія виникає набагато рідше
ніж при використанні НПХ-інсуліну.

натще є цільовим (середнє арифметичне
значення вимірювань протягом 8-

Розпочинайте, якщо HbA1c ≥53 ммоль/л (7.0%) не зважаючи на
інше лікування

тижневого періоду складає 4.0-6.0

Навчіть пацієнта самостійно проводити контроль рівня глюкози крові
якщо він/вона досі не вміють
це робити.
Повідомте пацієнта про користь інсуліну (профілактика порушень
зору, проблем з нирками та
нервовою системою).
Дієта або режим фізичних навантажень не потребують зміни з
призначенням базального інсуліну

ммоль/л ), але HbA1c вище цільового
рівня у 53 ммоль/моль (7.0%), то до
базального інсуліну можна додати агоніст
ГПП-1 та призначити його один чи два

Початковою дозою для всіх пацієнтів є 10 ОД ввечері.

рази на добу в залежності від препарату.
Фіксовані комбінації базального інсуліну

Навчіть пацієнта використовувати пристрій для ін’єкцій інсуліну

та агоніста рецепторів ГПП-1 незабаром

Щоденний контроль рівня глюкози крові натще.

з’являться на ринку. Під час їх

Навчіть пацієнта самостійній модифікації дози: якщо рівень глюкози
крові натще ≥6.0 ммоль/л
протягом 3 ранків поспіль, то пацієнт підвищує дозу на 2 ОД в
домашніх умовах (але не тоді, коли
рівень глюкози крові <4.0 ммоль/л).
Доза може становити від 10 до 200 ОД та в середньому складає 70
ОД при використанні одного
перорального препарату (1 пероральний препарат еквівалентний
приблизно 20 ОД інсуліну).
Для успішного лікування необхідне постійне саморегулювання дози
інсуліну пацієнтом.

застосування були отримані гарні
результати, хоча дозування базального
інсуліну у такому випадку не настільки
гнучке, як при окремому використанні
обох препаратів.
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Організуйте пацієнтові можливість контакту з лікарем.

Ниркова недостатність
Подальше спостереження при інсулінотерапії
Якщо у пацієнта є ниркова
недостатність, то при лікуванні слід
уникати призначення метформіну та
препаратів сульфонілсечовини.
Серед гліптинів лише лінагліптин не
потребує модифікації дози при
нирковій недостатності. Якщо пацієнт
вже приймає емпагліфлозин або
дапагліфлозин, то їх застосування
можна продовжувати поки
розрахункова ШКФ не впаде нижче 60
мл/хв/1.73 м2. Ці препарати можна
комбінувати з вечірнім інсуліном.
Якщо пацієнту протипоказані
пероральні проти діабетичні
препарати, то існує можливість
призначити агоніст ГПП-1 (при
незначній або помірній нирковій
недостатності) або інсулін
ультракороткої дії (для усіх пацієнтів;
існує ризик гіпоглікемії) до одного чи
декількох прийомів їжі.
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Під час інсулінотерапії з прийомом інсуліну у вечірній час достатньо
перевіряти рівень глюкози крові натще вранці та при симптомах
гіпоглікемії.
Потрібно організувати можливість консультацій по телефону або
слідкувати за нормалізацією рівня глюкози крові натще за допомогою
системи віддаленого моніторингу.
Необхідно пам’ятати про самостійне регулювання дози інсуліну та
цільовий рівень глюкози крові натще 4.0-6.0 ммоль/л навіть після
початку інсулінотерапії. Після досягнення стабільної дози контроль
глюкози крові натще можна проводити рідше, наприклад раз на
тиждень. Баланс глюкози крові оцінюється шляхом вимірювання HbA1c
(щонайменше раз на 3 місяці) та за допомогою моніторингу частоти
виникнення гіпоглікемії.

Інфекції, що
передаються при укусі
кліща.
Продовжуємо говорити, про
інфекції, що передаються при укусі
кліща. Кліщовий енцефаліт не
такий розповсюджений, як Лаймбореліоз, але більш небезпечний та
має тяжкі наслідки. В Одеській
області більше бореліозу, але
подорож до Карпат, або
Харківської області може
обернутися проблемами.

Одразу запідозрити саме кліщовий енцефаліт
можна або якщо випадок стався у ендемічному
районі, або якщо пацієнт чітко розповів про укус.
Далі діло за лабораторіями, за даними яких можна підтвердити
діагноз. На жаль, на ефективність лікування це не вплине:
противірусних препаратів проти кліщового енцефаліту немає, а з
іншими «противірусними» Ви можете ознайомитись у статті про
бореліоз, що виходила раніше на нашій сторінці.

Хто викликає захворювання?

Можливе введення сироватки, яка
містить антитіла до вірусу, але як
завжди проблеми у її наявності.
Залишається тільки симптоматичне
лікування: знизити температуру, зняти
набряк мозку та сподіватись на силу
власного імунітету.

Викликається вірусом, який є тропним до
нервової системи. Від укусу кліща до
розвитку симптомів енцефаліту зазвичай
проходить до 10 днів.
Клінічна картина, зазвичай, яскрава, як
для енцефаліту:
головний біль,
підвищення температури,
нудота та блювота, що не
приносить полегшення,
світлочутливість,
порушення свідомості,
порушення постави, можливі
парези/паралічі.

Не допускається самолікування,
лікування тільки в умовах
стаціонару!
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Добра новина – є вакцина: ФСМЕ
(Австрія), Енцепур (Німеччина).
Вона зареєстрована в Україні та
можлива вакцинація у приватному
порядку.

Яка профілактика?
Ще раз нагадуємо: світлий одяг,
довгі рукава, огляд шкіри та одягу
щогодини – основна профілактика.

Основна схема: 0, 1-3, 9-12 місяців з
наступною ревакцинацією кожні 35 років.

Де можна перевірити наявність кліща?
У лабораторії СЕС на площі Старосінній 33, або на
вулиці Новосельського 68/2.

Акція благодійної здачі
крові #ЯДонор
14 червня щороку, починаючи з 2005
року, світова громадськість відзначає
Міжнародний день донора крові.
Резолюція про заснування цього дня
була прийнята 23 травня 2005 року
п’ятдесят восьмою сесією Всесвітньої
асамблеї охорони здоров’я. Обрання
дати було пов’язане з днем
народження Карла Ландштейнера,
австрійського лікаря, імунолога, який
отримав в 1930 році Нобелівську
премію за відкриття груп крові
людини.
У цей день світ дякує усім донорам, хто
безкоштовно ділиться своєю кров’ю
для збереження життя тих, хто її
потребує.
Щороку
добровільна
пожертва крові від донорів рятує
мільйони життів у всьому світі.
Відзначення Міжнародного дня донора
крові кожен рік проходить під певним
гаслом.
Цьогоріч
Всесвітня
організації охорони здоров'я обрала
за гасло - «Безпечна кров для всіх!»
З цієї нагоди виконувачка обов’язків
Міністра охорони здоров’я Уляна
Супрун, аби зробити донорство більш
популярним у країні, запустила акцію,
за якою кожен, хто здасть кров, може
поділитися своїми фото з хештегами
#яДонор або #яДонорка.
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Згідно даних ВООЗ кількість донацій крові на рік повинна становити
щонайменше 1,3 мільйона. В Україні у 2017 році їх було 571 тисяча.

Зараз в Україні триває
трансформація системи крові. На
початку року МОЗ України
розробило, а Уряд схвалив
Стратегію розвитку національної
системи крові. Основна мета
прийнятої Стратегії - забезпечення
рівноправного та своєчасного
доступу пацієнтів до якісних та
безпечних компонентів донорської
крові у достатній кількості. Завдяки
втіленню Стратегії, будуть
впроваджені європейські стандарти
та практики діяльності системи
крові.

«В Україні близько 70%
донорів здають кров лише
один раз. Цього
недостатньо, щоби
забезпечити потребу та
допомогти всім, кому
потрібна кров. Кожна
здача крові дуже важлива,
а будь-яка група крові
потрібна щодня», –
відзначила Уляна Супрун

Літо починається,
ентеровіруси
прокидаються!
Хто ж вони такі, та чому
важливо про них
пам’ятати напередодні
сезону?
Тому що ці віруси є
відповідальними за дуже велику
кількість захворювань: це і літній
грип, і ендемічна міальгія, і
хвороба рука-нога-рот, а також
діарейний синдром та менінгіт.
До речі, вірус поліомієліту теж
належить до ентеровірусів, але,
на щастя, в Україні вже досить
довго не реєструється дикий
штам поліомієліту.

Як можна заразитися?
Ентеровіруси передаються від
людини
до
людини
через
забруднені
руки,
через
забруднену питну воду та їжу.
Вони стійкі в навколишньому
середовищі.
Добре
себе
почувають у піску та морській
воді,
найкраще
в
озерах.
Повітряно-крапельний шлях не є
доведеним, але й не був
спростований.
Інкубаційний період короткий - не
більше тижня, зазвичай, 2-3 дні.
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Які ж основні симптоми?
1.Літній грип або триденна гарячка. Як
грип, тільки влітку. Висока температура,
кашель, головний біль, ломота у
суглобах. Лікувати симптоматично. Не
дивлячись на назву, таміфлю в даному
випадку не поможе, як і інші
противірусні препарати з недоведеною
ефективністю. Проходить самостійно за
кілька днів.
2. Хвороба «Рука-нога-рот». Називається
так через характерні місця, де знаходяться
висипання: на долонях, підошвах та
навколо рота. Дуже неприємний стан.
Висипання у вигляді пухирців з прозорим
вмістом зудять, горло болить, ковтати
боляче. Гарячка від субфебрильної до
високої. Тривалість симптомів до 2 тижнів.
Тут так само специфічного лікування
немає. Не дивлячись на висипку, купатись
можна, але не часто. Прохолодна вода
допоможе зняти неприємні відчуття. Так
само
допустимо
використання
антигістамінних
препаратів
при
вираженому зуді. Для полегшення болю в
горлі можна їсти
морозиво або
використовувати льодяники. Висипку
нічим мазати не потрібно.

3. Діарейний синдром – типова вірусна діарея з
високою
гарячкою
та
вираженою
інтоксикацією. Діарея водяниста, зі слизом, без
домішків крові. Лікування: відпаювання
електролітними розчинами, препарати для
зниження температури, дієтичне харчування.
4. Менінгіт. Серозний менінгіт з усіма
яскравими симптомами тяжкої інтоксикації,
гарячка, нудота, блювота, які не приносять
полегшення, сильний та наростаючий головний
біль, який не знімається НПЗП, позитивні
менінгеальні знаки. Діагностика та лікування
тільки в стаціонарі.

Як захистити себе?
Як захиститись? – Допоможуть тільки
загальні правила гігієни: мити руки після
вулиці, перед їжею та після вбиральні.
Ретельно мити фрукти та овочі. Вакцинація
для даних вірусів не розроблена. Також
прийом вітамінів та імунних препаратів не
допоможе захиститися від ентеровірусів. І у
дорослих, і у дітей дуже висока
сприйнятливість до даних вірусів. Хворіти
можна багато разів навіть за один сезон.
Щоб не провести літо на лікарняному
ліжку, мийте руки та не їжте полуницю
одразу на базарі!

ОБЕРЕЖНО! Ботулізм!
Останні дні мережа рясніє постами про те, що в регіони
відправлено сироватку проти ботулізму.
Що ж таке ботулізм та де його можна підчепити? –
Відповідаємо.
Ботулізм – це хвороба, що викликана токсином бактерії
Clostridium botulinum, тобто це отруєння.
Сама бактерія живе у ґрунті, з частинками якого вона і
потрапляє у їжу. Також цю бактерію можуть поглинати
травоїдні тварини. Бактерія не викликає захворювання у
тварин, але виділяється з навозом та може потрапляти до
води, де її поглинають риби.

В яких умовах бактерія живе?
Бактерія небезпечна тільки тоді, коли опиняється у
безкисневому осередку: консерви, ковбаса, в’ялена та
слабосолена риба. Якщо після смерті тварини, туша
зберігалась неправильно, це може призвести до
накопиченню токсину;
Щодо лікування…При найменшій підозрі на ботулізм,
хворий має бути госпіталізований!
Лікування включає в себе якнайшвидше введення сироватки.
Але сироватка може вивести тільки вільний токсин, якщо він вже
зв’язався з тканинами, нічого зробити не можна.
Наразі, ми дуже раді, що у період, коли частота випадків
ботулізму може знов зрости, усі регіони забезпечені сучасною
канадською сироваткою!

Ускладнення. Найбільш тяжкими ускладненнями,
що приводять до смерті хворого, є зупинка дихання і
серця. Параліч м'язів гортані і глотки може призвести до
аспірації блювотних мас, їжі і раптової смерті навіть при
середньо-тяжкому ступеню ботулізму

Зверніть увагу! Встановити попередньо, що у консервах або у рибі є токсин за
органолептичними властивостями не можливо. Токсин НЕ змінює запах, колір або смак їжі;
це ж стосується і “бомбажних” банок. “Бомбажні” банки виникають, коли всередині
розмножуються бактерії, які виділяють під час свого життєвого циклу газ. Токсин – це не газ,
“бомбажної” банки не буде!
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І наостанок: Не купуйте закрутки у бабусь на базарах! Не купуйте рибу на стихійних ринках та
на пляжах! Не купуйте ковбаси у людей, які продають їх на вулиці!

Ігор Олегович
Романовський, 38 років.
у 2004 році закінчив
Одеський державний
медичний університет з
відзнакою.
За державним
направленню працював у
Каховській ЦРЛ (м. Каховка
Херсонська область).

Ігор Романовскький.

Чому Ви обрали медицину? Чи був це
свідомий вибір?
Так, це був свідомий вибір. Лікарем я
вирішив стати десь у 10 років. Моя мати
працювала хірургічною медичною сестрою,
я доволі часто відвідував її відділення і з
захопленням слухав історії про важкі і ,
одночасно цікаві, випадки у діяльності
хірургів. Відтоді я захотів стати лікарем,
щоб бути корисним та допомагати людям.
А спеціальність «педіатрія» я обрав завдяки
лікарю мого молодшого брата - доценту
кафедри педіатрії Ткаченко Антоніні
Несторівні, яка стала для мене прикладом
справжнього професіонала.

Яких
принципів
Ви
дотримуєтеся у своїй щоденній
практиці?
У своїй професійній діяльності я
намагаюся
дотримуватися
основних моральних принципів чесність,
відвертість,
емпатія,
повага та любов до людини. Це
значно полегшує роботу. Щодо
методики лікування своїх пацієнтів
використовую
дані
тільки
доказової медицини, що дозволяє
уникнути
поліпрагмазії
,
не
використовувати не ефективні
препарати та мінімізувати витрати
пацієнта на лікування.

В чому специфіка в роботі з дітьми?
Мені неймовірно комфортно працювати та спілкуватися з
дітьми: вони завжди щирі, справжні, виказують непідробні
емоції, а їх вдячні усмішки надихають мене на цілий день.
Найчастіше я веду своїх маленьких пацієнтів протягом
багатьох років, тому окреме задоволення – це
спостерігати, як вони ростуть, змінюються,
дорослішають, а їх особисті досягнення у різних сферах
життя також не залишають мене байдужим. Але
специфіка роботи саме з дітьми полягає, в першу чергу, у
налагодженій комунікації з батьками, адже попри всі
інноваційні методи лікування, успіх діагностично –
лікувального процесу залежить від того, наскільки батьки
дитини довіряють лікарю та чи готові вони співпрацювати
з ним. Підтримка, повага, розуміння і співчуття – ось, на мій
погляд, ключові складові
15ефективної комунікації.

З травня 2009 року і по
теперішній час лікар педіатр КНП « ДМП №2»
ОМР, а також є ФОП з
медичної практики за
спеціальністю педіатрія.

Проблеми
з
якими
здебільшого звертаються?
Найчастіше до мене приходять
пацієнти з проявами ГРВІ
та
ускладненнями, пов`язаними з
ними,
дитячими
інфекціями
(розеола,вітряна
віспа
,
кір,
скарлатина, кашлюк), інфекціями
сечових
шляхів,
деякими
захворюваннями шкіри. У літні
місяці
більшість
пацієнтів
звертаються з клінічними проявами
ентеровірусної
та
кишкової
інфекцій.

Які переваги реформи первинної ланки?
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Якісно нові зміни в системі медичної освіти (більший
акцент на вивчення найчастіших випадків у практиці,
а також відпрацювання практичних навиків, що дуже
важливо у діяльності лікаря)
Підвищення зарплати та статусу лікаря загальної
практики.
Особливий акцент на профілактичну медицину.
Система побудована таким чином, що тепер лікар
буде зацікавлений у збереженні здоров`я свого
пацієнта, адже зовсім скоро кожне направлення
сімейного лікаря до вузького спеціаліста має бути
обґрунтованим. Це додатково стимулює лікаря знати
якомога більше у різних сферах медицини.
Наприклад, я давно вже оволодів навичкою
отоскопії, тому своїх пацієнтів направляю до
отоларинголога тільки за гострої потреби.
Заохочення «здорової» конкуренції серед медичних
працівників. Досягає успіху лише той, хто шукає
можливості вдосконалюватися та розвиватися.
Особливої уваги заслуговує оновлена та більш
сучасна система Безперервного професійного
розвитку , яка стимулює лікарів вчитися впродовж
всієї діяльності. В рамках нової моделі лікар
самостійно може обирати які саме курси відвідає та
в зручний для себе час. А для пацієнта це означає –
доступ до якісної медичної допомоги.
Впровадження електронного запису, що дозволяє
мінімізувати черги та зайвий контакт дитини з
іншими хворими пацієнтами, а також значно
заощаджує час батьків.
Сучасний підхід до вакцинації, підвищення
охоплення населення щепленням.
Підтримка та заохочення приватної діяльності (ФОП);
Покращення оснащення робочого кабінету.

Які зміни відбулися за останній час у Вашій
професійній діяльності?
Найважливіша подія у моєму професійному житті
відбулася у січні 2017 року. За ініціативи Павла
Ковтонюка було організовано зустріч лікарів ФОП, де я
познайомився з лікарями – однодумцями,
які
керуються
головними
принципами
доказової
медицини та використовують пацієнт – орієнтований
підхід у лікувальній практиці. На мій погляд, сьогодні
вкрай важливо лікарям використовувати ті методи
діагностики та лікування, ефективність яких доведена в
результаті клінічних досліджень, адже саме такий
підхід здатен підвищити якість надання медичної
допомоги, вдосконалити систему охорони здоров`я
загалом.
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Звичайний робочий день Ігоря Олеговича починається
у 8.00 та закінчується приблизно у 21.00, більшість
робочого часу він працює у державному закладі, а
решту витрачає на приватну медичну практику.
Нехтуючи особистим часом, він самовіддано
продовжує прийом, адже за дверима чекає маленький
пацієнт, який потребує допомоги спеціаліста.
Наразі, завдяки впровадженню реформи, скоротилася
частка необґрунтованих викликів лікаря додому, що
дозволяє набагато ефективніше використовувати
робочий час, приймати більше пацієнтів та
надавати їм необхідну допомогу. Безперечно, існують
випадки, коли дитина за важкістю стану не може
відвідати лікувальний заклад, як – от деякі діти з
обмеженими можливостями, або якщо існує підозра
на вітряну віспу, кір.

Що найскладніше у роботі педіатром?
Педіатрія – це взагалі особлива галузь. Адже саме з
дитинства формуються звички, певний спосіб життя, і якщо
змалечку було пропущено хворобу або проблеми зі
здоров`ям, це може значно вплинути на загальний стан у
майбутньому. Окрім цього, надання якісної допомоги
молодому населенні країни впливає на загальне
демографічне благополуччя країни.
Спеціальність «педіатрія» вимагає особливого характеру,
складу розуму і, звісно, спеціальної підготовки. Адже
маленька дитина не може пояснити, що їй болить, причини
неспокою, описати свої відчуття та скарги, і це створює
певні труднощі при встановленні діагнозу. Лікар сам
повинен зуміти «прочитати» скарги пацієнта..
Але найскладніше для мене - це відчуття відповідальності
за життя дитини. Коли ти амбулаторний педіатр , то
намагаєшся лікувати так, щоб дитина не потрапила у
стаціонар. Наприклад , якщо дитина з пневмонією у
неважкому стані лікується вдома, все одно існує певний
неспокій за таку дитину.

У травні цього року за ініціативою Департаменту охорони
здоров`я було проведено онлайн конкурс на офіційній сторінці
facebook на звання найкращого лікаря. За результатами
«народного опитування» було обрано кращого фахівця серед
медичних працівників Одещини. Народним обранцем став Ігор
Романовський . Саме за вагомий особистий внесок у розвиток
охорони здоров`я, надання високоякісної медичної допомоги,
професіоналізм та емпатію одесити віддали свій голос за Ігоря
Олеговича.

Дивовижне поняття - час. Воно містить в собі історичний шлях,
яким крокують люди та залишають сліди, які не стерти з пам`яті
поколінь. Напевно, варто частіше заглядати в минуле, щоб більш
впевнено йти в майбутнє.
У житті кожної людини є люди, які зіграли величезну роль в його
долі, ті, приклад яких хочеш наслідувати.
Такою людиною в історії Одеської обласної наукової медичної
бібліотеки є Валентина Євгенівна Маляренко, яка близько 25 років
керувала цим закладом. Народилася Маляренко В. Е. 8 грудня 1948
року в м Хусті Закарпатської області.
Вперше в Одеську ОНМБ Валентина Євгенівна прийшла в 1969 році
на посаду молодшого бібліотекаря. У 1977 році закінчила Харківський
державний інститут культури, здобувши вищу освіту за
спеціальністю "Бібліотекознавство і бібліографія". З 1979 по 1986 рр.
Маляренко В.Є. працює у Центральній профспілковій бібліотеці
Одеської залізниці на посаді завідувачки відділом комплектування
фонду і обробки літератури, а потім обіймає посаду заступника
директора бібліотеки. У ці роки Валентина Євгенівна вже є фахівцем
високого рівня, в повній мірі опановує тонкощами бібліотечної науки.
У 1986 році Валентина Євгенівна повертається в Одеську обласну
наукову медичну бібліотеку на посаду завідувачки науковометодичним відділом, а з 1994 року очолює її на посаді директора
бібліотеки. У цих стінах вона починала свою діяльність зовсім ще
юною дівчинкою. Маляренко В.Є. завжди володіла колосальною
інтуїцією і здатністю з першого погляду оцінити і ділові, і особисті
якості людини. Вона була і залишається яскравим прикладом
працездатності і людиною високих ділових якостей, притаманних
досвідченому керівникові.
Протягом багатьох років під її керівництвом бібліотечні фонди
поповнювалися новою літературою, а й зберігалися історичні
видання для нового покоління.
Валентина Євгенівна вміло оцінює здатності співробітників,
направляє трудовий процес так, щоб їх професійні якості розкрилися
максимально.

Валентина Євгенівна
Маляренко
Керівник відділу
бібліотечних ресурсів КНП
«Центр здоров`я та
комунікацій»
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Під керівництвом Маляренко В.Є. в Одеській обласній науковій
медичній бібліотеці був проведений переоблік фонду, ремонт
приміщення, завдяки якому покращилися умови праці працівників
бібліотеки.
Епоха інформаційних технологій і медичних реформ торкнулася
безпосередньо роботи Одеської ОНМБ.
Виникла необхідність
інноваційних поновлень бібліотечної діяльності.
У січні 2018 року Одеська ОНМБ була реорганізована і увійшла до
складу новоствореного підприємства КНП "Центр здоров'я і
комунікацій" ООС як структурний підрозділ "Відділ бібліотечних
ресурсів". Творцем, керівником, ідеологом і натхненником Центру є
Пастернак Оксана Вадимівна. Відділом бібліотечних ресурсів керує
Валентина Євгенівна Маляренко. Вона як і раніше йде в ногу з часом,
активно бере участь в роботі Центру, освоює нові передові
технології бібліотечної роботи.

ZminoTvorets – формуємо
громадське здоров’я в Україні!
Новий проект Центра Здоров'я та Комунікацій,
покликаний започаткувати формування інституту
громадського здоров’я в Україні на регіональному
рівні.
Проект
реалізовуватиметься
на
площадці
Лиманського району Одеської області. Основним
етапом впровадження проекту є покрокове навчання
та залучення медиків до комунікації з підлітками з
питань громадського здоров’я.
Незважаючи на те, що медичні працівники та
громадськість розуміють наявність проблеми щодо
забезпечення сталої системи громадського здоров’я,
але існують певні виклики, а саме: відсутність
цілісності та залученності зацікавлених сторін,
недостатнє володіння лікарями навичками спілкування
з підлітками з урахуванням вікових та національних
особливостей, однобічне бачення проблеми та
направлення процесу спілкування (фахівці визначають
пріоритетні напрямки та ініціюють спілкування з
підлітками відокремлено від спільної цілі) та ін.

Від круглих столів та дискусій - до гри та рухової активності.
Інтерактивний ігровий дистанційний модуль навчання для
підлітків «ZmiNoTvorets». Головні актори - підлітки, мешканці
Лиманського району.Сценарист, режисер – Аріна Постолова
Відео-оператор – Вадим Мельник.

Впродовж 3 місяців 13 нових агентів
громадського здоров’я у Лиманському районі
Одеської області будуть вчитись тому, не як
лікувати хворих, а як зробити людей навколо
себе здоровими.
Вони навчатимуться для того, аби потім
навчати інших - вчителів, батьків, інших
лікарів задля формування нової системи
громадського здоров’я в Україні!

Проект реалізується Центром здоров’я та комунікацій Одеської обласної
ради спільно з Програмою «U-LEAD з Європою», яка фінансується
18країнами-членами Данією, Естонією,
Європейським Союзом та його
Німеччиною, Польщею та Швецією.

Тренінг: «Система громадського здоров’я в Україні»
В 2016 році Верховна Рада України ухвалила концепцію розвитку системи
громадського здоров’я.
На сьогодні елементи системи громадського здоров’я існують, але вони діють
незлагоджено та застарілими методами.
Тривалий час центральним елементом системи громадського здоров’я
залишалася Державна санітарно-епідеміологічна служба, яка «забезпечувала»
санітарне та епідемічне благополуччя населення. Але, на жаль, застаріла
система не справлялась з новими викликами та, передусім, з епідемією
неінфекційних захворювань.

✔ Передбачається, що новий інститут громадського здоров’я, який
формується зараз, повинен виправити ці недоліки у системі та створити
єдиний дослідницько-інформаційний простір, орієнтований на здорове
населення.

☝ В нову концепцію громадського здоров’я дуже вдало вписується реформа
первинної ланки адже основне завдання сімейного лікаря - це прогнозування
розвитку певних захворювань, їх доклінічна діагностика, своєчасне
інформування пацієнтів, а також прийняття профілактичних заходів.
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Разом з Анастасією Заковенко медичні
працівники Лиманського ЦПМСД
розібрали концепцію розвитку системи
громадського здоров’я в Україні та його
основні складові: здоровий спосіб
життя, профілактику, доклінічну
діагностику й прогнозування ризиків
захворювань.

Бронхіальна астма: все,
що потрібно в практиці
сімейного лікаря

29 червня понад 20-ти сімейних лікарів,
педіатрів та терапевтів Одещини зібралися
разом, щоб під керівництвом спікера
Оллександра Котілова більш детально
розібратися у питаннях бронхіальної астми
Діагностика і терапія бронхіальної астми
у дітей;
тактика вибору постачальних пристроїв
і техніка їх використання;
"вірус-індукований візінг",
психогенні розлади дихання та ще
багато стрижневих питань
обговорювались на зустрічі.
Показово, що навіть під час перерви на каву лікарі
продовжували завдавати запитання та слухати спікера –
настільки важлива та актуальна тема була винесена на
обговорення і настільки неосяжний багаж знань демонстрував
Олександр Катілов

20

4-ьох годиний тренінг пролетів, мов один свіжий спільний подих всіх учасників
тренінгу, принісши не тільки нові знання у професійну скарбницю кожного, а й нові
знайомства та приємні емоції

«Безпечний будинок для
малюка – який він?»

15 червня Катерина Гуриенко, к.мед.н.,
лікар-педіатр, керівник відділу промоції
здоров'я Центра Здоров'я та Комунікацій,
національний тренер ЮНІСЕФ з питань
вакцинації в рамках платформи
#PregnancyDay поговорила з молодими та
майбутніми мамами на одну з
найактуальніших тем: «Безпечний для
малюка будинок - який він?»
Як зробити будинок безпечним для
дитини? На що звернути увагу при покупці
дитячих меблів? Які звичайні предмети
можуть принести пошкодження дитині? Як
сформувати у дитини навички безпечної
поведінки?
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