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Як працюватимуть заклади 
охорони здоров’я у 2020 році 
за договором з НСЗУ? 

У 2020 році всі державні та комунальні 
медичні заклади отримуватимуть 

кошти за договорами з Національною 
службою здоров’я України. Зараз 

такий механізм діє на рівні первинної 
допомоги — майже всі комунальні 

заклади вже працюють за договором 
про медичне обслуговування 

населення. З 2020 року на модель 
оплати медичних послуг, наданих 

пацієнтам, перейдуть також заклади, 
які надають вторинну (спеціалізовану) 

амбулаторну та стаціонарну 
допомогу, екстрену, паліативну 

медичну допомогу та реабілітацію. 

 

У 2020 році робота 
медичних закладів 

ґрунтуватиметься на 
таких принципах:

пацієнти, які мають 
направлення, вільно 

обирають медичний заклад і 
лікаря відповідно до переліку 

послуг, який у цьому 
медзакладі надається за 

договором з Національною 
службою здоров’я;

Національна служба 
здоров’я замовляє 
медичні послуги та 
оплачує лікування 

пацієнта безпосередньо 
медичному закладу

 

          

«На лікарні та діагностичні центри чекає зміна методу 
фінансування. Туди теж мають піти гроші за пацієнтом. 

Єдиним джерелом фінансування за рахунок коштів 
державного бюджету для медичних закладів стане 

контракт з НСЗУ. Субвенція для спеціалізованої медичної 
допомоги у 2020 році не передбачена». - Олег Петренко, 

голова Національної служби здоров’я України. 

ЯК ОПЛАЧУВАТИМУТЬ ПОСЛУГИ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ 

На рівні спеціалізованої 
амбулаторно-поліклінічної 
допомоги модель оплати медичних 
послуг працюватиме інакше, ніж на 
первинному рівні: 

1) частина коштів буде 
виплачуватись як глобальний 
бюджет, який розраховано 
на підставі історичних даних, 
що були надані закладами 
для проведення розрахунків. 

2) також буде перелік 
пріоритетних послуг, які 
оплачуватимуться за 
заявленими тарифами. Ці 
кошти додаватимуться до 
виплат за глобальним 
бюджетом. 

На рівні госпітальної допомоги 
плануються такі підходи до оплати: 

• 60% — глобальний бюджет, 
розрахований на підставі історичних 
даних про медичні послуги, що 
надавалися закладами та були застосовані 
для проведення розрахунків; 

• інші 40% оплачуватимуться за 
діагностично-спорідненими групами з 
використанням механізму плати за 
пролікований випадок. 

 

БЮДЖЕТ 
60%

ДСГ 40%

Планується, що ця пропорція буде 
змінюватися щороку (в бік зростання частки 
оплати пролікованого випадку): з 2021 року 
планується вже 50 на 50, і так далі. 



На 2020 рік вводяться нові 
класифікатори: австралійська 

модифікація МКХ та АКМІ 
(Австралійський класифікатор медичних 

інтервенцій). Найближчим часом буде 
запропоновано навчання з основ 

кодування на основі цих класифікаторів. 
Інформацію про всі надані закладом 

медичні послуги потрібно буде подавати 
до електронної системи охорони 

здоров’я закодованою відповідно до 
вказаних класифікаторів. 

  

ЯКІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ БУДУТЬ У 
ПРІОРИТЕТІ? 

З огляду на ситуацію з найбільш 
поширеними хворобами в Україні, 
окремі медичні послуги було виділено 
як пріоритетні, і їх оплата буде 
здійснюватись за підвищеним тарифом. 
Фокусуватись вони будуть на тих станах, 
які спричиняють найбільшу смертність 
або суттєво погіршують якість життя. Це 
медичні послуги, пов’язані з лікуванням 
гострого мозкового інсульту, 
гострого інфаркту міокарда, 
допомога в пологах і неонатальна 
допомога, рання діагностика 
онкологічних захворювань. Якщо при 
цих станах допомога буде своєчасною і 
на високому рівні, це дозволить істотно 
знизити не тільки рівень смертності, а й 
відсоток інвалідизації пацієнтів. 

Але ключовою умовою успішного 
лікування є своєчасне надання медичної 
допомоги за передовими сучасними 
методиками. 

 

пріорітетні послуги для 
амбулаторної допомоги

•Акцент зроблено на 
стаціонарозамісних 
технологіях. Отже, у 
пріоритеті — ендоскопії, які 
допомагають ранньому 
виявленню онкологічних 
захворювань.

•В умовах амбулаторного 
прийому діагностичні 
дослідження та ендоскопічні 
маніпуляції виконуються в 
цистоскопічному кабінеті або 
малій операційній пацієнтам 
класу ризику I-II за шкалою 
ASA. Операції з високим 
рівнем складності або 
високим ризиком ускладнень 
повинні виконуватися у 
стаціонарних умовах.

пріорітетні послуги для 
стаціонарної допомоги

•лікування гострого 
мозкового інсульту, гострого 
інфаркту міокарда, допомога 
в пологах і неонатальна 
допомога. Для пріоритетних 
послуг будуть окремі умови 
закупівель щодо обладнання, 
штату та організації надання 
допомоги.

•Зокрема, для пологів буде 
встановлено мінімально 
безпечне навантаження. За 
розрахунками ВООЗ, пологів 
повинно бути мінімум 500 
для того, щоб вони 
вважалися безпечними в 
цьому закладі. 

 

Лікарня, яка готова 
до лікування 

інсульту (Stroke-
ready Hospital).

Інсультний блок 
(Stroke Unit).

•

Інсультний 
центр 

(Comprehensive 
Stroke Center).

•

Для лікування гострого мозкового інсульту 
виділено три рівні організації надання 
допомоги: 

У 2020 році підвищений тариф 
платитимуть усім цим закладам, 

починаючи з першого рівня, якщо вони 
відповідатимуть умовам закупівель. 

Але з 2021 року НСЗУ застосовуватиме 
більш складну систему оплати.  

Це стимулюватиме 
лікарні розвиватись, 

інвестувати в 
підвищення 

кваліфікації персоналу і 
модернізувати 

обладнання закладу. 

ВАЖЛИВО! Навіть на першому рівні однією з умов закупівель 
послуги лікування гострого мозкового інсульту є проведення 
нейровізуалізації всіх пацієнтів з підозрою на інсульт (СКТ або МРТ 
24/7), для пацієнтів у «терапевтичному вікні» — впродовж 60 
хвилин з моменту госпіталізації та 4 годин з початку симптомів. 
Також має бути місце для проведення тромболізису за 
необхідності. Без виконання цих вимог НСЗУ оплачуватиме 
лікування, надане пацієнту з гострим мозковим інсультом, за 
тарифом стаціонарної допомоги за напрямом неврології, що 
стосується медичної послуги, що закуповується для амбулаторно-
поліклінічного рівня, тобто орієнтовно вчетверо дешевше. Адже 
без необхідного обладнання лікування гострого мозкового 
інсульту є неефективним, його результат непередбачуваний і часто 
веде до смерті або важкої інвалідизації, яких можна було уникнути 
завдяки сучасним методам діагностики, допомоги і реабілітації. 

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В НОВІЙ 
ФІНАНСОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ 

Укласти договір з Національною службою здоров’я 
заклад комунальної або державної форми власності 
зможе тільки у статусі комунального некомерційного 
або казенного підприємства. КНП мають господарську 
та організаційну незалежність, окремі рахунки в банках 
тощо. Своїм бюджетом заклад розпоряджається 
самостійно на підставі затвердженого власником 
фінансового плану.  

Чотири основні статті доходів медичного закладу: 

1. НСЗУ (найбільша); 
2. місцеві бюджети через регіональні програми; 
3. платні послуги; 
4. залучення грантів. Дайджест змін в системі охорони здоров`я: https://moz.gov.ua/dajdzhest-zmin-u-

sistemi-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja  



 

 

  

 

 

Хто такі спеціалісти з оцінки 
технологій охорони здоров`я 
та чому вони вкрай важливі 
для української медицини? 

Найближчим часом в Україні з`являться 
фахівці з оцінки технологій охорони 
здоров`я, які займатимуться незалежною 
експертизою доцільності, ефективності 
застосування та включення тих чи інших 
технологій у стандарти лікування. 
Освітньою базою для реалізації 
навчальної програми «Оцінка 
технологій охорони здоров`я» було 
обрано Харківський Національний 
фармацевтичний університет Адже 
спеціалісти саме цього університету 
володіють необхідними професійними 
компетенціями, мають достатній освітній 
та науковий досвід. Окрім цього в 
університеті відповідне матеріально – 
технічне оснащення та належні умови 
для якісної підготовки спеціалістів з 
даної галузі. Для того, аби розпочати 
навчання, необхідно подати документи з 
2 по 23 вересня. Загальна тривалість 
навчального курсу складатиме 1,5 роки, 
по закінченню якого студент отримає 
диплом магістра та кваліфікацію 
експерта з оцінки технологій охорони 
здоров`я. Слід зазначити, що даний курс 
передбачено для підготовки фахівців за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти. 

 

Над створенням унікальної навчальної програми працювала група експертів та 
науковців, які провели аналіз міжнародного досвіду найуспішніших країн та 
проконсультувалися з потенційними роботодавцями. Адже більшість країн 
всього світу вже досить давно використовує оцінку медичних технологій як один 
з найкращих інструментів для вибору технологій лікування захворювань, 
розвитку профілактичних програм, розгляду існуючих та нових медичних 
технологій. Цей метод грає ледь не вирішальну роль у прийнятті стратегічних 
рішень у сфері охорони здоров`я та визначенні пріоритетів. Міністерство 
охорони здоров’я України ретельно працює над впровадженням методу оцінки 
медичних технологій, як провідного наукового підходу у визначенні переліку 
лікарських засобів та медичних послуг, які слід фінансувати та закуповувати за 
державні кошти. 

В чому полягає 
цінність методу 

оцінки медичних 
технологій? 

 

 

 

Які перші 
кроки вже було 

зроблено? 

 

Вже з початку 2019 року в Україні функціонує 
Департамент з оцінки медичних технологій на 

базі Державного експертного центру МОЗ 
України, комісія якого на сьогодні налічує 24 

експертів. В подальшому МОЗ  України  має на 
меті створити окремий незалежний орган з 

оцінки медичних технологій на базі даного 
Департаменту. 

 

 

 
 



 

  

 

 
В якому закладі та за яких 
умов можна отримати 
щеплення безкоштовно? 

Чому не завжди можна знайти вакцини у 
приватних медичних закладах та аптеках? 
Де отримати щеплення безкоштовно та 
як його отримати взагалі? А хто взагалі 
має право отримати щеплення 
безкоштовно? Це деякі з найбільш 
актуальних питань стосовно вакцинації, на 
які МОЗ вирішило відповісти. 

Чому не завжди вакцини можуть 
бути в наявності в аптеках та 
приватних медичних 
установах? 
Перш за все, у разі виникнення складної 
епідемічної ситуації щодо захворюваності на 
будь-яку інфекцію різко зростає попит на 
відповідні вакцини, який може перевищувати 
виробничі можливості. Друга річ, на яку треба 
звернути увагу, – це план комерційної діяльності 
виробника та постачальника, який завдає тон 
подальшому розвитку подій на ринку, тобто те, 
яка кількість лікарських засобів призначена для 
імпорту або експорту залежить тільки від 
рішення виробників. Саме тому МОЗ не може 
втручатися безпосередньо в економічну 
діяльність та комерційні плани цих компаній, 
роль Міністерства лише реєструвати вакцини, на 
які було подано відповідну заявку від 
виробника.  

Слід зазначити, що безкоштовні щеплення 
можна отримати в державних медичних 
закладах, приватних, а також у пологових 
будинках, які уклали договір з НСЗУ. Адже 
закупівлю вакцин для щеплень за Календарем 
МОЗ здійснює за державні кошти через Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ).  

 

Через те, що закупівлю вакцин, яку здійснюють 

Отже, де можна зробити щеплення безкоштовно? 

В першу чергу шукати безкоштовну вакцину слід у державних 
лікувальних закладах, які надають гарантований пакет медичних послуг 
на первинній ланці – у сімейного лікаря, педіатра або терапевта. Окрім 
цього, якщо Ви підписали декларацію з лікарем приватного 
лікувального закладу або лікарем – ФОП, які підписали договір з НСЗУ – 
з літа цього року Ви вже можете вакцинуватись у них. 

 

Усі діти до 
18 років, 
включаючи 
тих дітей, 
хто отримав 
фальшиву 
довідку 
щодо 
щеплення, 
гарантовано 
отримають 
вакцину від 
хвороб 
зазначених 
у Календарі 
щеплень. 

Дорослі, у 
випадку 
ревакцинації 
від дифтерії 
та правця, 
яка 
передбачена 
кожні 10 
років

Дорослі, які 
належать до 

групи ризику, а 
саме – військові, 

учасники ООС, 
медики, 
освітяни, 

студенти, або був 
контакт з хворим 

на кір і немає 
підтверджених 

даних про 
щеплення в 

медичній карті 
проти кору, 
паротиту і 
краснухи

Хто може отримати 
щеплення 

безкоштовно? 

 

 

 



 

  

 
 

Як впроваджувати нові клінічні 
протоколи: інструкція для лікарів  

28 квітня 2017 набув чинності Наказ МОЗ України 
№ 1422 від 29 грудня 2016 р., який дозволяє 
українським лікарям використовувати у своїй 
роботі міжнародні клінічні протоколи. Нижче 
подаємо першу частину інструкції-роз’яснення 
щодо впровадження нових клінічних протоколів. 

ЩО ТАКЕ КЛІНІЧНА НАСТАНОВА ТА КЛІНІЧНИЙ 
ПРОТОКОЛ?  

Відповідно до Основ законодавства України про 
охорону здоров’я, клінічний протокол – 
уніфікований документ, який визначає вимоги до 
діагностичних, лікувальних, профілактичних та 
реабілітаційних методів надання медичної 
допомоги та їх послідовність; Відповідно до 
наказу МОЗ № 751 від 28.09.2012 року, клінічна 
настанова – документ, що містить 
систематизовані положення стосовно медичної 
та медико-соціальної допомоги, розроблені з 
використанням методології доказової медицини 
на основі підтвердження їх надійності та 
доведеності, і має на меті надання допомоги 
лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального 
рішення в різних клінічних ситуаціях. Клінічний 
протокол та клінічна настанова за своєю суттю є 
документами, що містять вимоги та рекомендації 
до методів надання медичної допомоги. 

ХТО І ДЕ МОЖЕ ВПРОВАДЖУВАТИ НОВІ КЛІНІЧНІ 
ПРОТОКОЛИ? 

Можливість використання нових клінічних 
протоколів мають лікарі в закладах охорони 
здоров'я, за умови, що ЗОЗ затвердив внутрішнім 
наказом використання цих протоколів, а також 
лікарі - фізичні особи підприємці. 

ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ 
НЕДОСКОНАЛІ?  

Українські уніфіковані клінічні протоколи можуть містити торгові 
назви препаратів, що призводить до лобіювання інтересів окремих 
фармвиробників. У деяких випадках уніфіковані клінічні протоколи 
розробляються згідно з “особистим досвідом” членів робочої групи та 
грунтуються на застарілій, не доказовій базі. Уніфіковані клінічні 
протоколи та локальні клінічні протоколи підлаштовують під 
можливості системи охорони здоров'я, а не під потреби пацієнтів, що 
порушує право пацієнтів на доступ до інформації про сучасні методи 
лікування (в іншій клініці, регіоні, країні). 

ЧОМУ НЕОБХІДНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ КЛІНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ? 

 Не зважаючи на затверджену Наказом МОЗ України № 751 методику 
розробки уніфікованих клінічних протоколів, яка відповідає 
європейським стандартам, на практиці ж кінцевий результат далекий 
від них. Починаючи з 2012 року створено лише 123 уніфіковані 
протоколи, що покриває лише незначний відсоток хвороб. Відповідно, 
дозволяючи впроваджувати нові клінічні протоколи, ми отримуємо 
доступ до стандартів лікування практично всіх хвороб, не очікуючи 
коли робочі групи в Україні закінчать їх розробку. 

 



  

ЯКІ МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ МОЖНА БУДЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ В ПРИЙНЯТТІ КЛІНІЧНИХ 
РІШЕНЬ? 

Клінічні настанови затверджуватимуться як нові 
клінічні протоколи, які базуються на принципах 
доказової медицини та розроблені за існуючими 
методиками національними та/або фаховими 
медичними асоціаціями країн-членів Європейського 
Союзу (членство визначається станом на 01 січня 2017 
року), Сполучених Штатів Америки, Канади та 
Австралійського Союзу. Настанови мають бути 
викладені англійською та/або українською мовою. 

ЯКА ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВИХ 
ПРОТОКОЛІВ ЛІКУВАННЯ? 

МОЗ України обирає клінічні настанови (згідно з 
Переліком джерел), які зможуть впроваджуватися в 
лікарську практику в Україні як клінічні протоколи без 
проходження тривалої (мінімум 34 -тижневої) 
процедури адаптації. Тобто, застосування протоколів 
можливе одразу після затвердження МОЗ України 
текстів протоколів українською мовою або посилань 
на джерело їх розміщення чи публікації. Заклади 
охорони здоров'я мають право самостійно обирати та 
перекладати протоколи. 

Такі протоколи, затвердженні внутрішнім наказом 
ЗОЗ, дозволяється використовувати в роботі. 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НОВІ КЛІНІЧНІ 
ПРОТОКОЛИ? 

Нові клінічні протоколи є обов'язковими до виконання 
у випадках, коли є затверджений МОЗ України 
переклад протоколу з того захворювання, для якого не 
має розробленого уніфікованого клінічного протоколу. 
У разі, якщо новий клінічний протокол доступний 
лише англійською мовою, то вибір, застосування та 
переклад такого протоколу здійснюється на розсуд 
закладів охорони здоров'я, шляхом затвердження 
відповідного внутрішнього наказу. 

ЧИ МАЄ БУТИ ПРОТОКОЛ, ЯКИМ КОРИСТУЄТЬСЯ ЛІКАР, 
НАДРУКОВАНИМ ЧИ ПРИКРІПЛЕНИМ ДО ІСТОРІЇ 
ХВОРОБИ ЧИ ІНШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ? 

Ні, такої потреби немає, якщо клінічний протокол є 
перекладеним та затвердженим МОЗ України. У випадку, 
якщо клінічна настанова, яку лікар хоче використати для 
лікування пацієнта, міститься в одному із затверджених 
джерел (додаток № 4 до наказу), але ще не перекладена 
МОЗ України, лікар повинен звернутися до адміністрації 
закладу охорони здоров'я, у якому в ін працює. 
Відповідно ЗОЗ має право забезпечити переклад обраної 
клінічної настанови та затвердити внутрішнім наказом до 
використання у вигляді нового клінічного протоколу. 

ЧИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОТОКОЛІВ ОЗНАЧАЄ, ЩО 
УНІФІКОВАНІ ВЖЕ НЕ ЧИННІ? 

Затверджені МОЗ України уніфіко вані клінічні протоколи не 
втрачають своєї чинності. Новий клінічний протокол, що 
затверджений внутрішнім наказом закладу охорони здоров’я, 
може застосовуватися лише в даному закладі, і лише за умови 
наявності інформованої згоди пацієнта. Уніфіковані клінічні 
протоколи залишаються обов'язковими до виконання, у 
випадках, якщо ЗОЗ не затверджують нові клінічні протоколи, 
або пацієнт не надав інформовану згоду. 

ЯКЩО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ НЕ 
ПЕРЕДБАЧАЄ АДАПТАЦІЇ, ТО ЧИ ПОТРІБНО ЛІКАРЮ ЙОГО 
АДАПТУВАТИ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ? 

При обранні нового клінічного протоколу лікар має 
застосовувати для надання медичної допомоги всі необхідні для 
лікування пацієнта вимоги та рекомендації, що викладені в 
протоколі. У ситуаціях, коли не можливо цілковито дотриматися 
нового протоколу лікування, через неможливість використання 
відповідних лікарських засобів або через відсутність необхідного 
обладнання/технологій, лікар повинен повідомити пацієнту про 
інші заклади охорони здоров'я, де можливо буде отримати 
медичну допомогу у повному обсязі згідно з новим клінічним 
протоколом (за наявності такої інформації). У разі, якщо пацієнт 
хоче продовжувати лікування в обраному закладі, лікар може 
обрати для надання медичної допомоги інший аналогічний 
лікарський засіб або обладнання/технології, ефективність яких є 
доведена. Лікар письмово (у довільній формі) має повідомити 
структурний підрозділ з питань охорони здоров’я місцевої 
державної адміністрації про неможливість повного дотримання 
нового клінічного протоколу під час лікування певного 
захворювання та обрану альтернативу. 

 

Детальніше за посиланням:   https://moz.gov.ua/article/for-
medical-staff/jak-vprovadzhuvati-novi-klinichni-protokoli-
instrukcija-dlja-likariv     

 



  

  Нарешті лікарі вільні обирати 
навчання власноруч! 

Сучасний підхід до покращення та навчання 
медичних фахівців у вигляді безперервного 
професійного розвитку передбачає цілу 
низку суттєвих переваг, серед яких 
найголовніше – вільний вибір лікарем теми 
та форми навчання! 

Спробуємо розібратися, чому це так 
важливо. Про це ми вирішили поговорити з 
заступником головного лікаря КНП «Центр 
здоров’я та комунікацій», лікарем - 
інфекціоністом, кандидатом медичних наук 
Жураковською Наталією. 

Перш за все потрібно зазначити, що 
професія лікаря – одна з тих, що потребує 
постійного навчання та самовдосконалення, 
адже медична наука активно розвивається. 
Чи не щорічно змінюються підходи до 
діагностики та лікування, з’являються нові 
ліки та засоби медичного втручання. Але 
треба бути відвертими, самостійно лікарю 
встигати стежити за всіма змінами , що 
відбувається у світовій медицині - практично 
неможливо. Для цього цілий день він має 
вивчати нові медичні дослідження та 
перекладати наукові статті, адже вся 
актуальна інформація публікується майже 
виключно на англійській мові. За такого 
графіку на лікування пацієнтів у нього не 
залишиться часу. 

https://www.facebook.com/odzdrav/photos/a
.290316601393888/704811403277737/?type=
3&theater  

 

Пані Наталя, знаю, що в центрі Ви активно 
займаєтесь впровадженням сучасних освітніх 
заходів для лікарів Одещини. Скажіть, будь 
ласка, яким чином відбувається післядипломне 
навчання лікарів і чи змінилось щось останнім 
часом? 

Але ж, напевно, існують курси післядипломного навчання для лікарів, 
де вони можуть отримувати всю цю інформацію? 

І так і ні. Раніше кожен медичний працівник один раз на п`ять років повинен був 
пройти атестацію на підтвердження лікарської категорії, а перед тим пройти 
передатестаційний цикл протягом 1 місяця в одній з державних академій або на 
факультеті післядипломної освіти, які були визначені МОЗ. 

Чи були недоліки у такої форми навчання медичних фахівців? 

Так, звичайно. По-перше, за таких умов існувала монополія провайдерів освітніх 
послуг і як наслідок відсутність будь - якої конкуренції. По друге, навчання 
протягом місяцю – занадто довгий термін для лікаря, який має залишити не 
тільки лікарську практику, але й часто, власний дім і родини, адже таки цикли 
проводились далеко не у всіх містах України. Тому здебільшого таке навчання 
було формалізоване та малоефективне 

Чи можливо було відмовитись від проходження такого тривало 
навчання і підтвердити лікарську категорію в інший спосіб? 

Нажаль, ні! Лікарі були вимушені витрачати купу часу на застарілу і 
недосконалу форму навчання, не маючи можливості обирати ті заходи, 
які дійсно припали б їм до душі і відповідали саме їхнім потребам і 
вподобанням. 

 Так, і дуже суттєво! Тепер, завдяки оновленій системі, перед медичними 
працівниками відкривається безліч можливих шляхів вдосконалення 
професійних компетенцій не тільки в Україні, але і в інших країнах: участь у 
семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, 
симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з опануванням практичних 
навичок, стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання. Лікар може 
самостійно обирати формат навчання (дистанційно або стаціонарно), освітній 
заклад (державний, приватний), зручний час та, найголовніше, тематику курсів 
відповідно до індивідуальних потреб. Кожна окрема форма освітніх курсів 
передбачає нарахування певної кількості балів, що враховується під час 
атестації. 

      КНП «Центр здоров’я та кваліфікацій» ООР пропонує платформу для 
професійного вдосконалення,  обміну клінічним досвідом та підвищення 
кваліфікації. Інтерактивне навчання у вигляді тренінгів, майстер-класів, 
відпрацювання практичних завдань, проводиться на кращих клінічних базах 
області за різними напрямками. По завершенню курсу навчання учасники 
отримують не тільки нові знання, досвід та позитивні емоції, але й сертифікати 
для подальшої атестації. З анонсами всіх запланованих заходів можна 
ознайомитись на офіційній сторінці Центру у Facebook.  

Тож чекаємо Вас у Центрі здоров’я та комунікацій!  Розвивайтеся – це всіх 
дратує! 

Чи змінилась ситуація сьогодні? 



Основні моменти, на які слід звернути увагу. 
• Виявити захворювання та провести 

диференційну діагностику з 
стрептококовим тонзилітом і первинною ВІЛ-

інфекцією. 
• Не рекомендовано лікування антибіотиками, 

оскільки вони 
неефективні навіть при важкому перебігу 

тонзиліту. 
 

 

 

 

  

 

 

Мононуклеоз. 
Сучасний підхід  

 

1. Спричинений вірусом Епштейн-
Барра (ЕБВ), який передається 

через слину (“хвороба 
поцілунків”). 

2. Інкубаційний період становить від 7 до 
50 днів. 

3. Майже все населення в Північній Європі 
заражається ЕБВ-інфекцією до досягнення 

середнього віку. 

4. Після інфікування людина залишається 
носієм вірусу протягом всього життя, час 

від часу виділяючи вірус у слину, що 
забезпечує поширення інфекції у 

популяції. 
 

Епідеміологія 

 

 

                 Симптоми та клінічні прояви  

        Можливо, половина населення контактує з ЕБВ до 
шкільного віку. У той час інфекція майже завжди перебігає 
безсимптомно і залишається непоміченою. У молодих осіб 
(віком від 15 до 25 років) інфекція зазвичай призводить до 
клінічного мононуклеозу. У осіб старше 30 років інфекція 
зустрічається рідко, але у них підвищений ризик розвитку 
ускладнень. 
     Симптоми: 

1. висока гарячка; 
2. тонзиліт; 
3. генералізоване збільшення лімфатичних вузлів (навколо 

кутів нижньої щелепи та під підборіддям, в пахвовій та 
надключичній ямках); 

4. збільшення селезінки, гепатит;  
5. набряк повік (у 15%) може бути продромальний 

симптом. 

      Приблизно у одного з десяти пацієнтів виявляють дрібно 
плямистий еритематозний висип. Введення амоксициліну 
при свіжій ЕБВінфекції приблизно вдвічі збільшує кількість 
пацієнтів, у яких виникає екзантема (у дітей приблизно 15–30%). 
Реакція шкіри не часто є ознакою алергії, яка перешкоджає 
застосуванню амоксициліну для лікування респіраторних 
інфекцій в майбутньому. 
 

       Спонтанне одужання зазвичай спостерігається 
протягом 2 тижнів. Іноді лихоманка може зберігатися 
протягом 4–6 тижнів. Госпіталізація може знадобитися у 
випадку важких симптомів та ускладнень. 

      Важкий набряк, що утруднює прийом їжі та дихання, 
лікується в лікарні, часто з використанням 
кортикостероїдів. 

     Ускладнення, що зустрічаються рідко: міокардит, 
аутоімунна гемолітична анемія (АІГА), кровотеча 
(тромбоцитопенія), гломерулонефрит, артрит, менінгіт чи 
енцефаліт, нейропатії та полірадикуліт, психічні розлади і 
спонтанний розрив селезінки, що є найпоширенішою 
причиною смерті (1/3 000 госпіталізованих пацієнтів). 

 

Лише у 2 % хворих симптоми настільки тяжкі, що 
потребують госпіталізації. 

 



 

  

 

1) За клінічної підозри на мононуклеоз 
проводять аналіз крові з визначенням 
лейкоцитарної формули. Експрес-тест, що 
визначає так званні гетерофільні антитіла, 
досить специфічний, проте виявляє лише 
приблизно 80 % випадків мононуклеозу. 

2) Позитивний результат експрес-тесту у 
поєднанні з характерною клінічною 
картиною дозволяє досить впевнено 
встановити діагноз у молодих осіб. У 
третини пацієнтів віком до 10 років і в 
однієї п'ятої частини пацієнтів старше 30 
років експрес-тест залишатиметься 
негативним. Якщо остаточне підтвердження 
діагнозу має принципове значення, 
наприклад, при диференційній діагностиці, 
необхідно провести дослідження антитіл 
IgM до ЕБВ. Їх зазвичай можна виявити вже 
на початку захворювання. Визначення 
специфічних антитіл може бути 
використане для діагностики захворювання 
на початковій стадії. 

3)  В загальному аналізі крові характерною 
ознакою є збільшення кількості 
мононуклеарних клітин (більше 50% 
лейкоцитів становлять лімфоцити). Більше 
10% всіх лімфоцитів в периферичній крові 
— атипові (лімфобласти). Досить поширені 
тромбоцитопенія та гранулоцитопенія. Іноді 
дана картина крові помилково підвищує 
настороженість щодо злоякісного 
гематологічного захворювання. 
4) Інші лабораторні дослідження необхідні 
лише для диференційної діагностики. 
Швидкість осідання еритроцитів незначно 
підвищена, СРБ залишається майже в 
межах норми, показники стану печінки, а 
саме трансамінази значно підвищені (до 
декількох сотень МО/л) і пацієнт може бути 
іктеричним. У осіб з тонзилітом необхідно 
взяти посів з мигдаликів; одночасна 
колонізація стрептококом (20–30%) або 
стрептококова інфекція є поширеним 
явищем при мононуклеозі. 

5) Мононуклеоз спричиняє поліклональну 
активацію В-лімфоцитів, що може дати 
хибнопозитивні результати для антитіл 
класу IgM (наприклад, для мікоплазми чи 
борелії). 
 

           Мононуклеоз у амбулаторних умовах 

•    У дорослих гостре захворювання часто проявляється великою кількістю 
персистуючих симптомів. Часто тривалість тимчасової непрацездатності 
довша, ніж при інших інфекціях дихальних шляхів, що схожі на 
мононуклеоз. 
• Під час диференційної діагностики необхідно пам'ятати про 
стрептококовий тонзиліт, інші захворювання, які перебігають з гарячкою, 
гепатити й навіть лімфому. 
•  Необхідно провести пальпацію селезінки і печінки; при збільшенні 
селезінки (тобто селезінка відчувається при пальпації або більша, ніж 10–12 
см за даними УЗД; ризик розриву селезінки) пацієнта слід попередити про 
обмеження фізичних вправ. 

• Приблизно 3% мононуклеозоподібних захворювань зумовлені 
цитомегаловірусом. Характерними рисами цієї інфекції є тривалі повторні 
епідози фебрильної гарячки, збільшення лімфатичних вузлів, гепатит, 
зазвичай відсутні симптоми з боку глотки. Якщо у матері під час вагітності 
виникає гостра цитомегаловірусна інфекція, ймовірність важкого ураження 
дитини становить приблизно 10%. 

•    У випадку, якщо симптоми тонзиліту спричинені стрептококом групи А, 
що підтверджено за допомогою посіву або антигенного тесту, показане 
лікування пеніциліном; існує ризик паратонзилярного абсцесу. 

•    В ізоляції пацієнта немає потреби (навіть особи, які не мають симптомів, 
мають інтенсивне вірусне навантаження). У одного з десяти пацієнтів 
спостерігаються симптоми вторинної інфекції в безпосередньому оточенні. 
Не рекомендовано бути донором впродовж 6 місяців після інфікування. 
 

 

 

 

 

Висипка, яка 
викликана 

застосуванням
амоксициліну. 

Детальніше за посиланням: 
https://guidelines.moz.gov.ua/documents/2943 



 

  

 

 

Незважаючи на те, що літній сезон 
добіг кінця, але щорічні відпустки та 
канікули ніхто не відміняв.  У прагненні 
мати гарну засмагу багато людей їдуть 
в теплі країни. Але як не стати 
жертвою сонця і не зіпсувати собі 
відпочинок?  

Хоча сонце знаходиться дуже далеко від 
нас, воно має дуже глибокий вплив на 
нашу шкіру. Всього декількох хвилин, 
витрачених на всмоктування променів, 
достатньо, аби викликати сонячний 
опік. Але не тільки сонячний опік може 
спричинити ця палаюча кулька плазми, 
ще однією проблемою із здоров’ям є 
алергія на сонце. 

 

Алергія на сонце – це не якийсь 
вигаданий стан. Алергія на сонце – 
це термін, який описує стан, коли 

шкіра спалахує сверблячо-червоним 
висипом після того, як людина 

проводить час на свіжому повітрі. 

І хоча алергія на сонце звучить як 
рідкісна ситуація, насправді вона 
відносно поширена – на нею 
страждають понад 20 % людей. 

Точна причина невідома, але 
лікарі підозрюють, що деякі люди 
можуть мати генетичну схильність 
до цього стану. Жінки, люди зі 
шкірою світлого кольору та особи 
із обтяженим сімейним 
анамнезом мають більший ризик 
виникнення сонячної алергії після 
перебування на сонці. 

Але як відрізнити сонячну 
алергію від сонячного опіку та 

як захиститися від цього стану? 

Сонячні опіки, як 
правило, 

проявляються 
сверблячими, 

червоними 
висипаннями 

Алергія на сонце також може 
викликати біль, лущення, 

пухирі, кропив’янку та інші 
симптоми вже за лічені 

хвилини після проведення 
часу на свіжому повітрі. 

Основним відмінним фактором є 
те, що алергія на сонце є 

імунологічною реакцією, коли 
організм сприймає змінену 
сонцем шкіру як потенційну 
загрозу і починає захисний 

режим для боротьби з нею, що 
призводить до появи висипу. 

Сонячний опік, з іншого боку, – 
це опік від випромінювання УФ-
світла, внаслідок чого шкіра 
червоніє. 

Але що робити, якщо Ви в 
незнайомій країні провели 

день, відпочиваючи біля 
басейну, і тепер у вас на 

грудях сверблячий 
червоний висип? 

Як правило, висипання від сонячної алергії проходять самостійно протягом 10 днів. Ви 
можете спробувати безрецептурний крем проти сверблячки з гідрокортизоном або 
пероральний антигістамінний засіб, щоб зняти частину дискомфорту від висипу. 

 

Незважаючи на 
те, що лікування 
алергії на сонце 
є простим, ось 
Вам кілька 
порад, щоб не 
допустити цього 
стану: 

 

Будьте здорові та вдалого 
Вам відпочинку! 

Сонячна алергія або сонячний 
опік? Вчимося відрізняти.  



Сьогодні хронічний біль залишається 
актуальною медичною та соціально-

економічною проблемою, незважаючи на 
швидкий розвиток медичних технологій, 
наявність широкого арсеналу лікарських 

та немедикаментозних методів 
лікування. По даним AMA  поширеность 
хронічного болю коливається від 8% до 

60%. У той же час близько 40% пацієнтів 
повідомляють про недостатню 

ефективність лікування хронічного 
больового синдрому. 

 

  

 

 

Лікування болю в шийному 

відділі хребта. Про ще треба 

пам`ятати? 

Частіше всього люди скаржаться на хронічний 
біль у шийному відділі хребта. Це пов’язано з 
тим, що кількість офісних робітників зростає, а 
разом з цим і гіподинамія.  

Але не тільки сидіння за комп’ютером та 
офісна робота дають потужне навантаження на 
м’язи шиї. Пасивний відпочинок, до якого 
належить «залипання» в планшет та телевізор 
теж негативно впливають на м’язи шиї і 
міжхребетні диски. 

 

Якщо у Вас спостерігаються постійні болі в шийному відділі хребта, то 
необхідно звернутися до лікаря. Тільки лікар зможе призначити Вам 
коректні аналізи та на їх основі поставити вірний клінічний діагноз і 
призначити коректне лікування. Тому що самолікування та заняття 
фізичними вправами у період загострення хвороби можуть тільки 
нашкодити Вашому здоров’ю. 

Але, якщо Ви зараз знаходитеся в періоді ремісії, то можна виконувати 
дуже прості вправи, аби шийний біль ніколи не нагадував про себе. Вправи 
дуже прості. Їх можна виконувати на робочому місці. Рекомендовано 
повторювати мінімум тричі на день. 

                        Надаємо технічні характеристики таких вправ: 

9 Повільно, із зусиллям витягайте шию вгору (голову при цьому задирати 
не потрібно, дивіться перед собою). Утримуйте напругу в шиї кілька 
секунд, потім розслабте шию. Повторіть 10 разів. 

9 Повільно, із зусиллям поверніть голову направо до упору. Затримайтеся 
в такому положенні декілька секунд, потім розслабте м’язи і поверніться 
у вихідне положення. 10 раз. 

9 Повільно, із зусиллям опустіть голову, торкнувшись підборіддям грудей. 
Утримуйте напругу в м’язах кілька секунд, потім розслабте м’язи і 
підніміть голову. 10 раз. 

9 Повільно, із зусиллям відхиляйте голову назад якомога далі. Утримуйте 
напругу в м’язах кілька секунд, потім розслабте м’язи і поверніться у 
вихідне положення. 10 раз. 

9 «Пишіть» носом цифри від 1 до 10, і робіть це від 10 – ти до 15 – ти разів. 



 

  

 

 

Ожиріння ― це захворювання, при 
якому надлишковий накопичений 
жир у тілі несприятливо впливає на 
стан здоров’я, призводячи до 
зменшення середньої тривалості 
життя. 

Діагноз ожиріння ставиться 
пацієнтам, у яких індекс маси тіла 
більше 30.0. Пацієнтам, у яких 
індекс маси тіла знаходиться у 
проміжку від 25 до 29.9, ставиться 
діагноз надлишкова вага тіла. 

Ожиріння. Наслідки для 
здоров`я.  

 Розрахувати індекс маси тіла можна 
самостійно за формулою: 

 ІМТ = маса тіла (кг) / зріст2 (м) 

До групи ризику належать пацієнти з: 

1) серцево-судинними 
захворюваннями; 

2) діабетом другого типу; 
3) порушенням функції опорно-

рухового апарату; 
4) синдромом полікістозних 

яєчників; 
5) гіпотиреозом. 

Так що ж саме викликає ожиріння? 

Однією з найголовніших причин є вживання в їжу 
більше калорій, ніж людина спалює в щоденній 
активності та фізичних навантаженнях. З часом ці 
зайві калорії накопичуються і призводять до 
набору ваги. 

Також до причин ожиріння відносять: 

- недотримання дієти та вживання в їжу продуктів 
з високим вмістом жирів і калорій; 

- ведення малорухливого (неактивного) способу 
життя; 

- недостатність сну, що може призвести до 
гормональних змін, які змушують організм 
почувати себе голодними, і жадати певної 
висококалорійної їжі; 

 - генетика, яка може впливати на те, як 
ваш організм переробляє їжу в енергію; 

- вік, адже з віком настає уповільнення 
швидкості обміну речовин, що полегшує 
набір ваги; 

- вагітність (вага, набрана під час 
вагітності може призвести до ожиріння). 

 Як можна вилікувати 
ожиріння? 

Одним з найважливіших правил в 
лікуванні ожиріння є зміна 
харчових звичок та способу життя. 
Перш за все з раціону харчування 
необхідно викреслити фаст-фуд, 
газовані напої, алкоголь, жирну, 
смажену їжу, мучні продукти. У свій 
раціон харчування необхідно 
додати багато овочів, фруктів, а 
також дотримуватися питного 
режиму. Їсти потрібно маленькими 
порціями 5-6 разів на добу. 
Осатаній прийом їжі повинен бути 
за 3 години до сну. 

Також рекомендується позбавитися сидячих звичок , або замінити їх на активні, 
наприклад: 

1. замість гри на комп’ютері або в планшеті зайнятися фізичними заняттями на 
вулиці; 

2. замість їзди до місця на машині піти пішки чи їздити на велосипеді; 
3. замість пасивного відпочинку на дивані вибрати активний відпочинок на 

природі з друзями. 

Також необхідно пам’ятати, що заняття спортом мінімум 30 хвилин на день може дати 
гарні результати. Якщо Ви виконуєте всі вище загадані рекомендації, а ваша вага 
продовжує стояти на одному місці, то необхідно звернутися до лікаря дієтолога. 

 



 

  

● ● ● 

В умовах сучасних реалій для керівника 
медичного закладу вкрай важливо навчитися 

бути менеджером. Наявність базових 
навичок менеджменту відкриє нові 

можливості задля кардинальної 
трансформації. Для досягнення успіху 

закладу недостатньо лише укласти договір з 
НСЗУ та перейти на нову модель 

фінансування, медичному персоналу 
необхідно змінити модель поведінки – 

перейти з пасивного режиму очікування та 
почати думати про реальні потреби 

пацієнта, від якого залежить не тільки 
фінансування закладу, але й оплати праці 

лікаря». – Роман Колонтай 

● ● ● 
 

Медичний менеджмент 
сьогодні. Як долучитися 
до змін успішно.  

 Роман Колонтай – від сімейного 
лікаря до керівника обласного 
підрозділу Національної служби 
здоров`я.   

Романе Леонідовичу з самого 
дитинства мріяв стати лікарем і 
присвятити життя лікувальній справі. 
По закінченню університету він 
отримав направлення на 
відпрацювання за спеціальністю 
«сімейна медицина». На той час, у 
рамках реформи децентралізації, Балта 
переживала глобальні зміни, а саме 
формування  Балтської об'єднаної 
територіальної громади, які 
торкнулися й системи  охорони 
здоров`я. На початку січня 2016 року 
було створено КУ «Балтський 
ЦПМСД», до складу якого входило 4 
амбулатроії та 16 фельдшерсько-
акушерських пункти. Керівником 
закладу став Роман Колонтай, який 
навіть не уявляв, що одна ідея, надійна 
команда та спільне прагнення до мети 
зможуть дати такі результати… 

 

1. Впроваджено показники якості роботи медичних працівників, що 
позитивно вплинуло не тільки на формування зарплати, але й дало змогу 
суттєво зменшити кількість не вакцинованих дітей, помилок та 
незручностей при веденні медичної документації, а також покращити 
показники виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях.  

Деякі з показників якості: використання ICPC -2; якомога більше охоплення 
вакцинацією за Календарем Щеплень; наявність кваліфікаційної категорії; 
відсутність запущених випадків онкопатологій.  

2. Балтський ЦПМСД один з найперших в Україні центрів, який був повністю 
оснащений комп`ютерами та перейшов на електронне ведення 
документації – єдиний медичний інформаційний реєстр - ще у 2016 році, 
коли інші заклади лише готувалися до неминучих змін. Такий сучасний 
підхід дав змогу одразу покращити сервіс, швидко реєструвати пацієнтів 
та сформувати надійну  та зручну базу даних. 

 

Основні результати роботи/зміни, які відбулися у 
закладі, який очолював Романе Леонідовичу 

 

 

Один з принципів – 
постійне 

вдосконалення 
професійних навичок 

персоналу, аби 
володіти 

актуальною 
інформацією та 
надавати якісну 

медичну допомогу. 

Деякі тренінги та 
майстер-класи 

проводяться 
безпосередньо на 

базі медичного 
закладу. 



  

Створення бренду та власної історії закладу!  

На сьогодні, про Балтский ЦПМСД знають не тільки 
пацієнти, але й медична спільнота різних регіонів України, 
яка цікавиться та спостерігає за трансформацією охорони 
здоров`я. Адже одним з найголовніших напрямків, в якому 
почав працювати Роман Колонтай було використання 
ефективних інструментів маркетингу закладу – створення 
брендбуку, логотипу, інформаційних буклетів з 
актуальною та корисною для пацієнтів інформацією. 
Окремої уваги заслуговує покращення іміджу сімейного 
лікаря – фірмові халати для медичних працівників з 
логотипом закладу, візитівки.  

 

 

Кардинальні зміни сприйняття та ставлення 
медичних працівників закладу до реформи як 
такої.  

Наразі колектив Балтська ЦПМСД усвідомлює основну 
концепцію та переваги трансформації системи, але 
спочатку існувала невпевненість та певні сумніви щодо 
ефективності цієї системи. Необхідно було створити інші 
перспективи сприйняття. Адже перехід лікувальних 
закладів у некомерційні підприємства передбачає 
набагато кращий рівень надання послуг, підвищення 
конкурентоспроможності як закладу, так і медичних 
працівників. На ринку з`являється медична послуга, 
споживач якої – пацієнт. І від того, наскільки надання цих 
послуг, обслуговування та сервіс будуть якісним та 
відмінними, залежить подальша співпраця пацієнта та 
персоналу. Тут треба пам`ятати про основний принцип 
реформи - «гроші ходять за пацієнтом».  

 

 

«На мій погляд, нашій команді вдалося створити 
сучасну європейську клініку, яка відповідає 

міжнародним стандартам та нормам. Медичні 
працівники закладу тепер мають зовсім інший підхід у 

лікувальній практиці. Ми зробили все можливе, 
доклали максимум зусиль аби запустити 

трансформацію не тільки в нашому районі, але й по 
всій області. На сьогодні, особисто мій професійний 
шлях зазнає деяких змін, але варто зазначити, що 

незалежно від посади та місця роботи, я 
намагатимуся продовжувати дотримуватися 
основних принципів: сумлінно, чесно та порядно 

працювати над змінами в системі охорони здоров`я 
та будувати платформу та гідні умови праці для 

медичного персоналу». – Роман Колонтай. 

 

Риси, якими повинен володіти медичний 

працівник 



 

 

  

 

 

28 серпня на майданчику дитячого 
табору «Молода гвардія» з метою 
створення простіру для спілкування, 
обміну досвідом та надання 
можливостей для власної реалізації 
дітей з особливостями здоров’я та їхнім 
батькам стартував фестиваль 
«Можливості». 

Три дні ігор, занять, цікавих зустрічей, 
корисної інформації. 

В рамках фестивалю Центр Здоров'я та 
Комунікацій представляв розроблений 
інтерактивний дистанційний модуль 
«Перша допомога», адже саме 
дистанційно освіта надає можливості 
таким дітям отримувати знання у 
зручний та доступний спосіб. 

 Також співробітники Центру разом з 
медичними працівниками Лиманського 
ЦПМСД працювали консультантами у 
«Зоні здоров’я» - платформі, де присутні 
батьки могли отримати консультацію 
щодо власного здоров'я , задати 
питання та отримати професійну 
відповідь. 

 

Фестиваль 

«Можливості» 



 

  

 

 
Центром здоров’я та комунікацій Одеської обласної ради 
cпільно з Лиманським ЦПМСД в рамках Програми «U-LEAD 

з Європою», яка фінансується Європейським Союзом та 
його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, 

Польщею, впродовж 3 місяців  
було реалізовано проект «ZminoTvorets», мета якого – 
формування нової системи громадського здоров`я в 

регіоні. 
Основним напрямом проекту було покращення комунікації 

між сімейними лікарями та підлітками Лиманського 
району. Складно? Так, але перші вдалі кроки зроблено! Як 

результат - 13 Агентів громадського здоров’я та 
створення першого в Україні інтерактивно – ігрового 

дистанційного модуля «Перша допомога». 
Так, саме інтерактивна гра з  основ надання першої 

домедичної допомоги. Пройти її та перевірити свої знання 
з основ першої допомоги має змогу кожен бажаючий за 

наступним посиланням: ZminoTvorets  
Проект став початком багатьох змін у Лиманському 
районі: сформовано розклад занять у Школі здоровья; 

спільно з психолагами для школярів Лиманського району 
зпочатковано програму формування здоров`я .  

По завершенню проекту, всі учасники стали справжніми 
агентами здоров`я, які в подальшому зможуть вчити 
лікарів, батьків та викладачів основам громадського 

здоров`я задля збереження та охорони здоров`я. Отже, 
Агенти згромадського здоров’я  починають впровадження 

змін в Одеському регіоні! 

 

 

Учасники 
отримали 

сертифікати та 
подяки, 

подарунки та 
відзнаки, 
приємне 

спілкування та 
обмін емоціями, 

а також 
планування 
подальшої 

роботи 

 

 

 

Інтерактивна гра ZminoTvorets 



 

 

 

Перша психологічна допомога для 
фельдшерів станцій та відділень швидкої 
та невідкладної медичної допомоги. 

В рамках навчання на курсах підвищення кваліфікації 
фельдшерів станцій та відділень швидкої та невідкладної 
медичної допомоги, які проводяться на освітній 
платформі Центр Здоров'я та Комунікацій, обговорили 
вкрай важливі теми. Про сучасні аспекти та актуальні 
питання вакцинації розповіла співробітниця  Центру 
здоров’я та комунікацій - Зоя Черная, а також своїми 
знаннями з першої психологічної допомоги, комунікації у 
кризових ситуаціях, а також  навичками стресостійкості 
поділилися від начальник відділу психологічного 
управління МПЗ команди ВМС Володимир Новохацький 
та начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та 
психологічного забезпечення ГУДСНС України в Одеській 
області Майя Ковалева. 

Мета даної зустрічі  - профілактика професійного 
вигорання медичних працівників; навчитися інтегровано 
працювати в команді під час надання людям 
невідкладної допомоги у разі виникнення кризових 
ситуацій. 

Під час тренінгу окрім цікавої теоретично-роз’яснювальної 
частини - обговорення факторів та стресових реакцій 
людини, яка потрапила  у надзвичайну ситуацію, учасники 
взяли участь в інтерактивних іграх, де кожен з присутніх 
зміг себе відчути у ролі людини з обмеженими 
можливостями. Навчилися спілкуванню з агресивними та 
людьми у стані істерики, з проявом інших гострих 
стресових реакцій, надавати підтримку  людям, які 
потрапили у біду.  

  

 

 

 
Учасники виконували всі практичні завдання та відпрацювали 
змодельовану надзвичайну ситуацію, за якої одна група 
учасників зображувала постраждалих, а інша – волонтерів, які 
повинні були надавати психосоціальну допомогу. Маючи 
великий досвід роботи та взаємодії з людьми в кризових 
ситуаціях, медичні працівники ділились дуже корисним 
досвідом та навичками щодо надання допомоги населенню. 
Всі учасники були надзвичайно задоволені якістю отриманих 
практичних знань, і зробили запроси на інші заходи 
психологічного напрямку. 

 

 

Більш детальна інформація: healthcenter.od.ua  
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