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МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР, квітень 2019 

 

 
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. 

У ситуації, коли потреби в сфері охорони здоров’я перевищують 

наявні ресурси, неможливо уникнути пріоритизації послуг 

Одна з головних функцій НСЗУ – 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони 

здоров'я від утримання закладів до стратегічних 

закупівель. 

Відповіді на  питання (ЗА ЩО? КОМУ? ЯК? Платить 

НСЗУ) визначають суть поняття СТРАТЕГІЧНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ медичних послуг 

НСЗУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВІДПОВІДЬ 

НА ТРИ ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

ЗА ЩО? 

платимо 

КОМУ? 

платимо 

ЯК? 

платимо 

 

Які ж нові правила для пацієнта? 

 

НСЗУ –  як єдиний національний 

замовник та стратегічний 

закупівельник  медичних послуг в 

рамках програми медичних 

гарантій 
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5 принципів стратегічних закупівель 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБ В МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ І ФАКТИЧНИЙ СТАН 

Які ж основні напрями в програмі медичних гарантій? 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 1 

Профілактика, первинна медична 

допомога  та амбулаторне 

лікування 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 2 

Підвищення якості надання допомоги 

пацієнтам в невідкладних станах 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 3 

Підвищення рівня доступності 

лікарських засобів 

 

Астма, хронічне 
обструктивне 
захворювання легень, 
серцево-судинні 
захворювання, діабет 2 
типу, онкологічні 
захворювання

Вакциноконтрольовані 
захворювання, ВІЛ/СНІД, 

ТБ,  

Гепатити В та С

Неінфекційні 

захворювання: 

Інфекційні 

захворювання: 

Вагітність та 

пологи 

ПРІОРИТЕТНІ СТАНИ 
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Відповіді на поширені питання 

про атестацію лікарів у 2019 

році 

Впроваджуємо систему безперервного 

професійного розвитку (БПР) для лікарів. 

Медики будуть постійно розвивати свої 

компетенції, замість формального 

навчання, вже з 2019 року. Лікарі самі 

обиратимуть теми, зміст та формат 

свого навчання. Це дозволить 

пристосовувати навчання до потреб 

конкретної медичної практики у 

конкретному лікувальному закладі, від чого 

виграють і лікарі, і пацієнти. Також буде 

спрощена процедура атестації лікарів. 

 

 

 

На засіданні атестаційної комісії, 

особисто. 

Коли і як пред’являти 

оригінали документів, що 

підтверджують 

обліковані бали 

безперервного 

професійного розвитку? 
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Скільки балів безперервного 

професійного розвитку 

необхідно мати для успішного 

проходження чергової 

атестації у 2019 році? 

У 2019 році для атестації необхідно 

подати щонайменше 50 балів 

безперервного професійного розвитку, 

отриманих у 2018 або 2019 році. 

 

У який спосіб зараховуються бали за 

передатестаційні цикли, успішно 

завершені у 2018 або 2019 році? 

Лікарям, строк чергової атестації яких настає у 2019 

році, за такий цикл нараховують 50 балів 

безперервного професійного розвитку. 

Чи є обов’язковим передатестаційний 

цикл у 2019 році? 

Ні, передатестаційний цикл більше не є 

обов’язковим заходом професійного вдосконалення 

для лікарів. 

 

Які заходи безперервного 

професійного розвитку є 

обов’язковими у 2019 році? 

Жоден захід або вид діяльності не є обов’язковим. 

Крім того, відповідно до потреб медичної практики 

та бачення власного професійного розвитку, лікар 

вільно обирає вид і спрямування навчальних заходів, 

незалежно від того, вважаються вони номінально 

заходами його спеціальності чи ні. 

 

Важливо знати! 
Скільки балів можна декларувати в 

індивідуальному освітньому 

портфоліо? 

Кількість балів не обмежується, проте 

обов’язковий щорічний мінімум з 1 січня 2020 

року — 50 балів. 

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

staff/vidpovidi-na-poshireni-pitannja-pro-pro-

atestaciju-likariv-u-2019-roci 
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Скористайтеся  сайтом https://helsi.me, 
де можна обрати лікаря за        
прізвищем або за адресою мед. 
закладу

Візміть з собою паспорт, 
ідентифікаційний номер і 
телефон.

Заздалегідь домовьтесь 
про зустріч (задля 
економії часу). 
Укладання декларації 
займає десь 7 -10 
хвилин.

 

Медичні заклади, підключені 

до системи, можна 

розпізнати за такою 

наліпкою. 

Що ВАЖЛИВО 

розуміти? 

 

Декларація не є юридичним 

документом і не підписується "раз і 

назавжди": у будь-який момент 

пацієнт може укласти декларацію з 

іншим терапевтом, педіатром чи 

сімейним лікарем 

Прописка не має значення! Ви обираєте 

лікаря, а гроші йдуть ТУДИ, де Ви 

Реально лікуєтесь.  

Лише після укладання декларації Ви 

маєте змогу отримати направлення від 

Вашого сімейного лікаря на консультацію 

до вузьких спеціалістів та на безкоштовне 

обстеження 

На цьому ж  сайті 

(https://helsi.me) у Вас 

буде свій електронний 

кабінет, де можна буде 

записатися на прийом 

заздалегідь швидко та 

зручно. Окрім цього у Вас 

буде номер телефону свого 

лікаря, що дозволятиме 

спілкуватися в телеграмі або 

вайбері.  

.  

Покрокова інструкція. 

 Як знайти та де обрати 

сімейного лікаря? 

https://helsi.me/
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Що ж отримує пацієнт? 

 

Безкоштовні 

профілактичні огляди для 

груп ризику типу цукрового 

діабету, ВІЛ, туберкульоз, рак 

молочної залози, гіпертонія, 

хвороби серця, рак шийки 

матки, передміхуровий та 

колоноректальний. 

 

Безкоштовне ведення 

неускладненої вагітності, 

нагляд за здоровою 

дитиною, проведення 

вакцинації за календарем 

щеплень, оформлення 

листків непрацездатності. 

 

 

Тепер не треба буде сидіти в черзі, як це було раніше. Ви приходитимете у 

чітко зазначений час. 

Все вищеозначене вже оплачене з Ваших податків. Гроші з держбюджету відповідно до Вашої 

декларації прямують за Вами туди, де Вас лікують, і Вам ці послуги зобов'язані надати безоплатно.  

 

Після укладання декларації Ви також отримуєте доступ до: 

Програма «Доступні ліки» Програма "Безкоштовна 

діагностика" має стартувати з 

1 липня 2019 року 
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Новий електронний 

інструмент«ІНСАЙТ», який 

допоможе закладам первинної 

допомоги грамотно спланувати 

доходи і видатки. 

У нових умовах фінансування, надавачі 

первинної медичної допомоги (ПМД) повинні 

володіти навичками фінансового планування 

для надання якісних послуг пацієнтам та 

забезпечення фінансової стійкості на 

майбутнє. 

З липня 2018 року надавачі ПМД перейшли на 

нові принципи фінансування – оплату за одного 

пацієнта з використанням капітаційної ставки в 

рамках виконання договорів про медичне 

обслуговування населення між надавачами 

ПМД та Національною службою здоров’я 

України (НСЗУ).  

 Новий електронний інструмент 

«ІНСАЙТ» дозволить: 

• розробити проект фінансового плану на 

плановий рік (з розбивкою за кварталами 

планового року) 

• готувати пропозиції щодо внесення змін до 

фінансового плану протягом року 

• здійснювати економічний аналіз діяльності, 

зокрема розрахунок та аналіз індикаторів 

фінансової стійкості 

• проводити переговори з персоналом 

стосовно умов та положень трудового 

договору в частині видатків на оплату праці 

• проводити переговори із власником 

надавача ПМД 

Хто Може скористатися програмою? 

           надавачі ПМД, які мають діючий Договір про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ та які планують 

укдладння договору. 

Можливості «ІНСАЙТ»: 

▪ автоматичний обрахунок доходів і видатків надавача ПМД після введення 

вхідних даних; 

▪ враховано законодавчі новації відповідно до затверджених державних 

гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік; 

▪ враховано пропозиції користувачів Електронного інструменту з фінансового 

планування доходів і видатків надавача ПМД на 2018 рік; 

▪ забезпечено зв’язок із результатами розрахунків, здійснених за допомогою 

Електронного інструменту з оцінки відповідності надавача ПМД до Табелю 

матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних 

осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу; 

▪ автоматична генерація проекту фінансового плану для надавача ПМД на 

плановий рік (з розбивкою за кварталами планового року) 

 

 

 

 

Детальніше про технічні можливості «ІНСАЙТ» ви можете дізнатися, 

завантаживши інструкцію із користування новим інструментом: 

http://healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2019/04/Guidelines-on-how-to-

use-the-electronic-tool-for-Financial-Planning-at-PHC-providers-level-

UA_FINAL.pdf 
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Вторинна гіпертензія. 

Основні принципи. 

Вторинна гіпертензія 

діагностується приблизно в 5-10% 

всіх пацієнтів  з гіпертензією. Серед 

осіб з резистентною гіпертензією 

частка таких пацієнтів зростає до 

20%. 

 Ознаки вторинної 

гіпертензії 

 недостатня відповідь на 

терапію (не вдається досягти 

цільових значень 

артеріального тиску за 

допомогою комбінації трьох 

препаратів); 

 

 

 маніфестація у віці до 30 років; 

  швидке підвищення артеріального тиску (АТ) 

навіть у старшому віці або втрата відповіді на 

лікування; 

  виражене підвищення артеріального тиску > 

180/110 мм рт. Ст.; 

  Гіпокаліємія; 

  підвищена концентрація креатиніну в плазмі крові; 

  протеїнурія або гематурія. 

Ендокринні 

причини 

Первинний 

гіперальдостеронізм, 

первинний 

гіперпаратиреоз синдром 

Кушинга, феохромоцитома, 

гіпертиреоз  

 

Етіологія 

 
Ренальна етіологія 

Захворювання нирок (діабетична 

нефропатія, хронічний 

гломерулонефрит, 

інтерстиційний нефрит або 

полікістоз нирок) 

◦ Стеноз ниркової артерії, тобто 

реноваскулярна патологіят 

(Атеросклеротичний, фіброзно-

м'язова дисплазія) 

Наркотичні 

речовини 

Апное уві сні 

Коарктація 

аорти 

                 Ренальна гіпертензія 

Ренальна гіпертензія внаслідок паренхіматозного 

ураження нирок 

• Необхідно розглянути захворювання нирок як можливу 

причину гіпертензії у пацієнтів з підвищеним вмістом 

креатиніну в плазмі крові, протеїнурією та / або гематурією. 

Якщо пацієнт(-ка) не має жодного із вищезгаданих проявів 

(навіть мікроальбумінуріі), немає ультрасонографічних ознак 

патології нирок, паренхіматозне захворювання 

малоймовірне. Таким чином, нормальна концентрація 

креатиніну в плазмі крові не дозволяє виключити ренальну 

гіпертензію. 

• Якщо не вдається встановити точний діагноз, наприклад, 

діабетична нефропатія, хронічний гломерулонефрит, 

полікістоз нирок або вторинний амілоїдоз, необхідно 

скерувати пацієнта (-ку) до нефролога. При необхідності 

діагноз підтверджується за допомогою біопсії нирок. 

• В свою чергу, тривала гіпертензія також може призвести до 

ураження нирок (так званий гіпертензивний нефросклероз). 
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Типи реноваскулярної гіпертензії 

Атеросклеротичний стеноз ниркової артерії  

(близько 90%) 

o Типовий пацієнт(-ка): вік близько 70 років, помірна ниркова 

недостатність (розрахункова ШКФ близько 35 мл/хв), 

есенціальна гіпертензія (97%), діабет 2 типу (32%), 

гіперліпідемія (62%), паління (70%), облітеруючий 

атеросклероз (68%), ішемічна хвороба серця (45%); 

o Серед американців старше 65 років, зустрічається приблизно 

у 7% осіб, а у пацієнтів з генералізованим атеросклерозом 

поширеність досягає 25-30% 

o Важливе значення для лікування реноваскулярної гіпертензії 

має адекватна фармакотерапія факторів ризику ураження 

артерій: за даними сучасних доказових досліджень 

ефективність фармакотерапії дорівнює такій, як при 

поєднанні фармакотерапії та балонної ангіопластики. 

 

                     Фіброзно-м'язова дисплазія (<10%) 

o Пацієнти - молоді або середнього віку; 

переважно, жінки  

o У пацієнтів, у яких артеріальний тиск був 

підвищеним протягом короткого періоду, часто 

вдається досягти доброго і стійкого результату за 

допомогою балонної ангіопластики. 

 

 Принципи лікування гіпертензії у пацієнта(-ки) з ураженням нирок 

 
1. На прогресування ниркової недостатності 

можливо вплинути шляхом адекватного 

контролю артеріальної гіпертензії. Цільовий 

артеріальний тиск нижче 130/80 мм рт.ст. 

2. Часто необхідно застосування комбінації 

більше трьох препаратів. 

3. Основними препаратами є інгібітори АПФ 

та блокатори рецепторів ангіотензину 

(БРА).Вони зменшують протеїнурію та 

уповільнюють прогресування ураження 

нирок. Інгібітори АПФ та БРА можна 

застосовувати навіть при важкій нирковій 

недостатності. NB: Проте їх одночасне 

застосування протипоказане. 

Перевірте концентрацію калію та креатиніну в 

плазмі через тиждень після початку лікування. 

Стабілізація, як правило, досягається впродовж 4 

тижнів. 

Допускається збільшення креатиніну плазми 

крові приблизно на 30% від вихідного рівня. 

Якщо креатинін плазми збільшується більш ніж 

на 90 мкмоль/л від початкового рівня, слід 

розглянути відміну інгібітора АПФ. Підвищеної 

уваги потребує супутня гіперкаліємія. 

 

4. Зниження об`єму тканинної рідини (лікування набряків) 

та обмеження прийому солі (<3-5 г на добу) мають 

життєво важливе значення. 

5. Ефективність тіазидних діуретиків при помірній і важкій 

нирковій недостатності сумнівна. 

6. При швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) нижче 30 

мл/хв, замість тіазидних діуретиків призначайте 

фуросемід 

7. При прогресуючій нирковій недостатності часто 

необхідні більші дози фуросеміду, ніж прийнято у 

рутинній практиці. 

8. Слід уникати призначення калій-зберігаючих 

діуретиків та спіронолактону. 

9. В комбінованій терапії часто призначаються блокатори 

кальцієвих каналів та/або бета-блокатори, їх 

застосування не викликає проблем. 

10. Типові комбінації: Інгібітор АПФ / БРА + діуретик + 

блокатор кальцієвих каналів + бета-блокатор. 

11. Моксонідин в комбінації з бета-блокатором може 

парадоксально підвищувати артеріальний тиск і тому 

більше не використовується. 

12. Пролонговані нітрати знижують артеріальний тиск. 

13. Якщо не вдається досягнути цільового артеріального 

тиску задопомогою комбінації 3-4 препаратів, потрібна 

консультаціянефролога. 

14. Слід уникати призначення НПЗП 

 

Читайте детальніше за посиланням: 

http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2396 
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Хвороба Паркінсона 

З нагоди Дня народження Джеймса 

Паркінсона розповімо про хворобу, яку 

було названо на честь вченого, оскільки її 

вивченню він присвятив все життя. 

Хвороба Паркінсона – дегенеративне 

хронічне захворювання нервової 

системи, що характерно для людей 

старшого віку. Це друге за поширеністю 

захворювання після хвороби 

Альцгеймера. Чоловіки хворіють частіше 

за жінок. За статистикою кожна сота 

людина, віком за 60-ть років, має 

симптоми паркінсонізму. 

● ● ● 

Вперше хворобу Паркінсона, як тремор, 

що виникає у спокої, було описано ще у 

стародавній Греції, але у наш час відомо 

кілька захворювань, що 

супроводжуються основними 

характерними симптомами.  

Тому на сьогодні «хвороба Паркінсона» – 

це самостійне захворювання, а 

«паркінсонізм» – сукупність симптомів, 

що характерні для хвороби Паркінсона, 

але викликані іншими причинами. 

● ● ● 

 

Також останнім часом прийнято 

розглядати хворобу Паркінсона як 

інфекційну, викликану пріонами – 

інфекційними білками, адже у клітинах 

мозку таких хворих також знаходять 

конгломерати дефектного білку 

синуклеїну. 

 
На початку 19 сторіччя 

вийшла праця лікаря 

Паркінсона, який 

задокументув  перебіг 

хвороби, але на публікацію не 

звернули уваги. Через пів 

сторіччя команда неврологів 

все-таки виділили її як 

самостійну нозологію та 

запропонували назвати на 

честь вченого, що вперше її 

детально описав. 

 
 

Доведена генетична схильність до цього захворювання. Діагноз встановлюється 

при наявності основних симптомів та при відсутності станів, що можуть призвести 

до порушення синтезу дофаміну (судинні хвороби, метаболічні стани, хімічні 

пошкодження). 

Щодо лікування… 

Лікування представлене замісною терапією препаратами дофаміну. Як 

експериментальне лікування використовується транскраніальна стимуляція мозку 

– введення електроду, що постійне стимулює необхідні зони. Дуже ефективно, але 

не застосовується у широкій практиці через вартість та складність втручання. 

Для тих, хто підписав петицію про легалізацію препаратів канабісу, гарні новини: 

канабіс ефективно зменшує тремор та покращує якість життя таких хворих. 

Бережіть своє здоров’я, бо Ви того варті! 

Які основні симптоми захворювання? 

 тремор – тремтіння рук, ніг, або голови у спокої та зникнення тремтіння при 

спробі виконання цілеспрямованого руху. Наприклад, руки тремтять у спокої, 

але людина може взяти виделку; 

 гіпокінезія – людина може часами сидіти без рухів. Порушується міміка – 

хворий не виражає емоцій, так зване маскоподібне лице; 

 м’язова ригідність – підвищення тонусу м’язів; 

 постуральна нестійкість – втрата рівноваги та стійкості, неможливість 

встояти. 

Всі ці та інші симптоми виникають через зниження продукції дофаміну– молекули, 

що є передавачем нервового імпульсу в мозку. Це призводить до порушення 

функціонування клітин мозку, що відповідають за рух м’язів. 
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Більш детально про 

хворобу Лайма або 

кліщовий бореліоз. 

Щовесни з початком пікніків та 

відпочинку на природі на нас чекають 

вони – ті, хто взимку спав, а тепер 

голодний та має бажання залишити 

потомство 

Вони – це кліщі і вони небезпечні. Самі 

кліщі не викликають захворювань, але 

можуть служити переносниками таких 

інфекційних захворювань як хвороба 

Лайма (бореліоз), гранулоцитарний 

анаплазмоз, кліщовий енцефаліт, 

марсельська гарячка та інші. Для 

Одеського регіону найбільш 

характерним є саме бореліоз. 

Хвороба Лайма або кліщовий бореліоз – 

захворювання, що викликається 

спіралевидними бактеріями та має 

гостру й хронічну форми. 

Перші прояви з’являються через 2-3 тижні після укусу кліща та позначаються 

припухлістю та болем у місці укусу, що з часом перетворюється на мігруючу 

еритему. Це досить характерна ознака – червоне коло, далі зона 

просвітлення та у середині червона пляма, але майже у 30% хворих її немає, і 

перша стадія характеризується неспецифічними симптомами: гарячкою, 

головним болем, втомлюваністю, болями у суглобах. 

Якщо у цей період не було призначено лікування, хвороба переходить у 

наступну стадію – розповсюдження збудника організмом, що згодом 

призводить до ураження суглобів, серця та мозку. Вилікувати на стадії 

дисемінації цю хворобу набагато важче та це потребує чималих фінансових та 

часових витрат. 

Важливо знати!  

Що робити, якщо вас вкусив кліщ? 

 Не панікувати та не здирати його; 

 Викрутити його самостійно з носиком або звернутись у медпункт; 

 Якщо він цілий, то всадити у баночку/сірниковий коробок та 

віднести до лабораторії СЕС на Старосінній площі, 33або до 

німецького діагностичного центру на вул. Новосельського 68, де 

його перевірять на наявність у ньому борелій, що є підставою для 

профілактичного лікування; 

Якщо борелії не виявлені,то можна не хвилюватися! 

Якщо борелії виявлені, то необхідно звернутись до лікаря для 

рекомендацій щодо профілактичного прийому антибіотиків; 

Профілактика кліщового енцефаліту (запалення мозку) – специфічна 

сироватка. Увага, гомеопатичні засоби (наприклад, Анаферон) не 

можуть використовуватись для профілактики через відсутність 

доказів їх ефективності. 

Як упередити укус кліща? 

1.Вдягати світлий однотонний одяг з 

довгими рукавами, який щільно прилягає 

до тіла – так легше буде помітити кліщів, 

що зменшить ризик укусів кліщів. 

Найчастіше кліщі чіпляються до одягу 

людини, тому можуть присмоктуватись не 

лише під час перебування на природі, а й 

згодом, перекочувавши із одягу. Не варто 

залишати цей одяг біля ліжка чи спати у 

ньому.  

2. Кожні 2-і години прогулянки оглядайте 

себе і дітей, аби виявити кліщів;  

3. Наносити репеленти на відкриті ділянки 

за інструкцією. 
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Ближче до XII століття медик з арабських країн 

зазначав в своїх лікарських щоденниках, що 

«зіткнувся з цілою родиною, в якій чоловіки 

часто вмирали від кровотеч, викликаних 

невеликими ранами». І тільки в XIX столітті 

лікар з Америки, Джон Отто, точно встановив: 

«постійні кровотечі навіть від дрібних подряпин 

– це хвороба, причому хвороба спадкова, що 

вражає в основному чоловіків». Про участь жінок 

тоді ще нічого не було відомо. Та й назва була 

інша – Отто назвав її «схильністю до 

кровотеч», а згодом вчені зі Швейцарії дали їй 

звичну для нас назву: гемофілія. 

Чи знайомі Ви з «царською» 

хворобою? 

 
Гемофілію називають «царською» або 

«вікторіанською хворобою», яка 

характеризується порушенням згортання 

крові через генетичну мутацію. Царською 

вона була названа тому, що у королівських 

родинах аби зберегти титул у сім’ї було 

прийнято одружуватися зі своїми кровними 

родичами (двоюрідними, троюрідними), це 

призводило до генетичних мутацій та 

виникнення спадкової хвороби – гемофілії. 

Найвідомішим носієм мутантного гену 

була королева Англії Вікторія, яка завдяки 

великій родині та династичним шлюбам 

розповсюдила цей ген усією Європою. Не 

оминула ця хвороба й Російську імперію, 

куди прийшла з царицею Олександрою 

Федорівною – онукою королеви Вікторії. 

 

 

У стародавні часи туди було 

внесено правило, згідно з яким 

хлопцеві не робили обрізання, 

якщо двоє його старших братів 

померли через крововтрату, 

викликану операцією. 

Хто хворіє  частіше? 

Гемофілією хворіють здебільшого 

чоловіки, жінки є носіями 

мутантного гену. Іноді у жінок може 

проявлятись дуже непомітні прояви 

гемофілії, але здебільшого самі ж 

жінки на них не звертають увагу.  

 

Прояви гемофілії варіюють в залежності 

від ступеню недостатності факторів 

згортання крові: при помірному дефіциті 

кровотеча може виникати тільки після 

хірургічного втручання або травми, при 

суттєвій їх недостатності пацієнту 

загрожують серйозні спонтанні 

(неконтрольовані) кровотечі та внутрішні 

крововиливи. 

При відсутності контролю та лікування 

хвороба є інвалідизуючою через розвиток 

остеоартрозів та контрактур внаслідок 

крововиливів у порожнини суглобів, або 

навіть смертельною. 
Щодо лікування….Лікування гемофілії довгий час залишалось на рівні замісної 

терапії – хворим вводили фактори згортання, що отримані з донорської крові.  В 2018 році 

лікування гемофілії пережило підйом після експериментального лікування за допомогою 

генної терапії. Десяти добровольцям з гемофілією В, обумовленою недостатністю фактора 

згортання крові IX, вводили ген посиленого фактора IX в складі вірусного вектора. Цей 

посилений ген повинен був вбудуватися в ДНК клітин печінки, які почали б виробляти 

фермент. Клінічні випробування нового методу генної терапії привели до перших успіхів: 

лікування допомогло запобігти раптові кровотечі у цих пацієнтів і позбавила їх від 

необхідності регулярно вводити фактор згортання внутрішньовенно. 

Поширеність цієї хвороби 1 до 

10 000 новонароджених 

хлопчиків, відповідно 

відноситься до орфанних 

(рідкісних) захворювань. 

Приблизна кількість хворих у 

світі складає 400 000 

людей.Перші згадки про «рідку 

кров» зустрічаються ще в 

Талмуді. 

 

 

Найбільш поширена гемофілія типу А, 

обумовлена генетичною недостатністю 

фактора згортання крові VIII. Гемофілія типу B 

зустрічається в 5-10 разів рідше (1 випадок на 

50 тисяч осіб). Її поява пов’язана з мутацією в 

гені, що кодує фактор згортання IX. 
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Біль у колінних та кульшових 

суглобах 

Біль у колінних та кульшових суглобах, 

слабкість у кінцівках – це,мабуть, 

найпоширеніші скарги на прийомі у лікаря-

ортопеда. 

Найчастіша причина таких скарг – це 

остеоартроз нижніх кінцівок, дистрофічні 

зміни, що торкаються всіх елементів колінного 

суглоба: хряща, зв’язки, суглобової сумки та 

навіть кісток. 

Остеоартроз розвивається повільно та 

необоротно, приводячи до болю, зниження 

якості життя та непрацездатності. 

 Хворіють приблизно однаково і жінки, і 

чоловіки, але в залежності від віку. 

Чоловіки починають хворіти у більш 

молодому віці, а у літньому домінують 

жінки. 

Які ж причини остеоартрозу? 

Причини, що призводять до 

остеоартрозу різноманітні: 

- запальні процеси,  

- травми,  

- метаболічні порушення. 

- надмірна вага тіла - як 

самостійна причина розвитку 

остеоартроза. 

 Тут просто: чим більше вага тіла – 

тим швидше зноситься суглоб, а ще 

під дією гравітації розвиваються Х- 

або О – образні деформації кінцівок 

(вальгусна та варусна деформації). 

Перший симптом – це біль у суглобі, яка 

з’являється під час руху та зберігається у 

спокої. На першому  етапі люди рідко 

звертаються до лікаря, адже біль легко 

знімається протизапальними 

препаратами. 

Далі біль стає інтенсивнішою. Основний 

симптом цього періоду – скутість при 

перших шагах після відпочинку та перші 

деформації кінцівок. Скарги звучать як: 

«Ось як встану, так тяжко ходити, а потім 

розходжусь і стає легше». 

На цій стадії звичайно виставляється 

діагноз за даними рентгенологічного 

дослідження та призначається терапія, яка 

уповільнює процес: протизапальна 

терапія, ЛФК, схуднення, корекція 

метаболічних порушень, тобто, треба 

прибрати все, що може ускладнювати та 

погіршувати перебіг. Для полегшення 

стану використовуються ін’єкції 

гіалуронової кислоти у суглобову 

порожнину, але це справедливо тільки 

для колінного суглоба. 

Коли запаси хрящової тканини 

повністю виснажуються, кістки 

починають тертись одна об одну, 

призводячи до болів, які вже слабо 

реагують на протизапальні ліки. Болі 

щоденні, не зникають вночі, 

викликають справжні страждання у 

людини. Такий больовий синдром є 

основним показанням до 

оперативного втручання.  

Операція заміни суглоба є дуже 

важкою та має свої наслідки, тому 

основне завдання лікування – 

відтягнути операцію як на можна 

пізніший строк, або ж взагалі її 

уникнути. 

Ну і звичайно ж профілактика має 

бути з молодості: раціональні 

навантаження (до речі, біг не 

призводить до гонартрозу), 

правильне харчування та регулярні 

чек-апи. 

 

Біль у суглобі, яка з’являється під 
час руху та зберігається у спокої. 

Скутість при перших шагах 
після відпочинку та перші 
деформації кінцівок

Болі щоденні, не зникають вночі, 
викликають справжні страждання у 
людини. Такий больовий синдром є 
основним показанням до 
оперативного втручання. 

Основні симптоми 
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Наказ МОЗ України №1422 дозволяє 

використовувати джерела з міжнародними 

клінічними протоколами під час лікування пацієнтів. 

Тепер у кожного лікаря є можливість самостійно 

обирати інструмент для більш ефективної лікарської 

практики та надання якісної  медичної допомоги  

пацієнтам. DUODECIM, NICE, протоколи провідних 

кардіологічних асоціацій, протоколи надання 

допомоги у випадку травми, анестезіологічні, 

акушерські протоколи–абсолютно безкоштовно для 

кожного лікаря!  Цей величезний масив довідково-

практичних керівництв  українські лікарі можуть 

використовувати у своїй практичній діяльності вже 

зараз. Усі клінічні протоколи англомовні, але наразі  

вже відбувається переклад найбільш актуальних 

джерел. Так, медики вже можуть користуватися 

українським перекладом клінічних настанов на 

засадах доказової медицини, наданих МОЗ України 

фінським медично-науковим товариством 

Duodecim Medical Publications Ltd. 

 

Згідно з контрактом, Україні були надані близько тисячі клінічних 

настанов на засадах доказової медицини для лікарів первинної ланки 

англійською мовою. У грудні 2018 року була створена експертна група, 

до складу якої увійшли кілька десятків лікарів різних спеціальностей, 

співробітників клінічних кафедр медичних ВНЗ та закладів 

післядипломної освіти. Фахівці перевірили якість перекладу настанов. 

Під час засідання робочої групи експерти відмітили, що настанови за 

деякими напрямами стануть у нагоді не тільки лікарям первинної ланки 

- педіатрам, терапевтам та сімейним лікарям - а і вузькопрофільним 

спеціалістам. 

« Зважаючи на пріоритетність первинної ланки медицини, ми 

вивчили рекомендації ВООЗ та Всесвітньої асоціації сімейних лікарів 

(WONCA) і побачили, що фінські протоколи Duodecim є майже ідеальні 

з різних поглядів. Зокрема, вони цілком відповідають потребам 

первинки. Ми закупили понад 960 протоколів, які охоплюють весь 

спектр проблем, які постають перед лікарями первинки.. Реформа 

почалася з первинки, і впровадження нових клінічних протоколів — її 

логічне продовження. Окрім зміни фінансування ми маємо дбати і про 

якість обстеження, надання допомоги і лікування на первинці. 

Сьогодні протоколи Duodecim — серед найкращих у світі. Їх широко використовує Північна Європа. Зараз вони є у 

відкритому доступі на сайті МОЗ англійською мовою. Поступово ми будемо заміняти ці документи на 

україномовні, отже, welcome! Завантажуйте із сайту, затверджуйте наказом у поліклініці як нові клінічні 

протоколи і користуйтеся ними». - Олександр Лінчевський – заступник Міністра охорони здоров'я України. 

В чому саме переваги використання 

протоколів DUODECIM? 

Клінічні настанови від товариства Duodecim 

можуть скеровувати лікаря, відповідно до 

діагнозу (наприклад, «Гіпертензія: обстеження та 

стартове лікування»), або симптому (наприклад, 

«кровохаркання», «задишка»), або ситуації 

(наприклад, «Діти та домашнє насилля»). Крім 

того,  наявні настанови, присвячені таким 

загальним темам як вакцинація, паліативна 

терапія, раннє виявлення онкологічних 

захворювань, особливості спілкування лікаря з 

пацієнтами в різних клінічних випадках. 

Настанови базуються на результатах наукових 

досліджень з високим рівнем доказовості та 

будуть регулярно оновлюватися. 

 

               Клінічні  

протоколи    DUODECIM 
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Гасюк Юлія В`ячеславівна – сімейний 

лікар ЦПМСД №2 м.Одеса 

Скільки у Вас на сьогодні 

підписаних декларацій з 

пацієнтами? 

Сьогодні ця цифра складає 1311 

декларацій, але через те, що я 

працюю за сумісництвом, не поспішаю 

збільшувати цю цифру. Навіть за такої 

кількості пацієнтів у мене доволі 

завантажений робочий графік.  Я 

розумію, що існує пряма залежність 

від кількості підписаних декларацій та 

зарплатою лікаря, але один з моїх 

основних принципів у лікувальній 

практиці – надання якісної допомоги, 

приділяючи кожному пацієнту 

достатньо часу. Також я піклуюся про 

профілактику емоційного вигорання, 

яке значно знижує професійну 

взаємодію. 

 

Які, на Ваш погляд, переваги  вільного вибору 

пацієнтом сімейного лікаря? 

Такий підхід надає пацієнту величезні переваги і 

можливість знайти свого лікаря, з яким приємно 

спілкуватися,  не страшно поділитися своїми 

особистими переживаннями, на прийом до якого 

хотілося б йти. Дружні та партнерські відносини між 

лікарем та пацієнтом – це щонайменше половина 

успішного лікування. Наприклад, напади стенокардії 

мають певний зв`язок зі стресом та хвилюванням. 

Якщо у пацієнта з ІХС  вдома постійний стресовий 

фактор, а він приховує це від лікаря через особисту 

недовіру, на цілковите одужання можна не чекати.  

 

 

«Пацієнт для мене – це людина, 

завдяки якої я усвідомлюю, що 

живу на цій землі не даремно, 

заради якої я хочу 

вдосконалюватися, збагачувати 

свою професійну скарбничку 

новими навичками та знаннями. 

Завдяки медицині я усвідомлюю, 

що необхідна своїм пацієнтам. 

Мій головний принцип – з 

повагою ставитися  до 

переконань та  поглядів 

пацієнтів на лікування. Адже 

кожна думка має право на 

життя» - ГАСЮК Юлія 

В`ячеславівна, сімейний лікар 

ЦПМСД №2. 

Про сучасні інструменти 

сімейного лікаря. 

Сучасний підхід до професійного 

вдосконалення лікарів полягає у 

постійному розвитку своїх 

компетенцій. Так званий принцип 

безперервного навчання -  вже давно 

поширена практика у всіх розвинених 

країнах світу. Приємно 

усвідомлювати, що українські лікарі 

поступово переймають досвід 

зарубіжних колег і усвідомлюють 

необхідність опановувати навички з 

різних галузей. Я вже відвідала курси 

з офтальмоскопії та дерматоскопії і , 

взагалі, намагаюся знайти час для  

лекцій, майстер – класів, 

ознайомлення з науковими статтями 

та медичною літературою.  

 

Чому Ви обрали сімейну медицину? Чи був це свідомий 

вибір? 

Я виросла у сім`ї, в якій ніхто не працював у медичній сфері, але мене 

з самого дитинства тягнуло до медицини. Наприклад, я часто лікувала 

іграшки, уявляючи, що вони мої пацієнти. Взагалі, медицина мене 

приваблювала і тим, що це постійна можливість спілкуватися з 

людьми, допомагати порадами. Адже слово має, дійсно, цілющу 

силу, а довірливі відносини між лікарем і пацієнтом допомагають 

побудувати ефективну схему лікування, що сприяє більш швидкому 

одужанню.  

Під час навчання у медичному університеті вузькі спеціальності мене 

не захоплювали, тому коли, прийшов час обирати спеціальність і 

майбутню професію, без вагань,  я обрала сімейну медицину і жодної 

хвилини не пошкодувала про це. 
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Окрім цього, у своїй лікарській практиці активно використовую 

інструменти, які значно полегшують роботу. Наприклад, 

класифікація ICPC – 2 – просто знахідка для лікаря первинки. Адже 

така система надає змогу враховувати причину звернення пацієнта 

і кодувати  ії декількома символами, що значно заощаджує час 

лікаря. Поки що існують деякі труднощі опанування цієї програми, 

але це лише питання часу. Також, не менш важливим фактором 

ефективності та продуктивності моєї роботи є комфортне, добре 

оснащене робоче місце у сучасному Центрі, який відповідає 

європейським стандартам. 

Щодо профілактичної медицини… 

Одним із основних і важливих аспектів в роботі з пацієнтами 

вважаю профілактичний напрямок, оскільки  більшість 

патологічних станів можна попередити корекцією способу життя, 

завдяки корисним звичкам, збалансованому харчуванню, руховій 

активності та повноцінному сну. На мою думку, лікар – це людина, 

яка лише допомагає прискорити одужання та попередити 

серйозні наслідки захворювання, що зробити значно легше, коли 

людина дотримуються здорового способу життя.  

Риси, якими повинен володіти лікар в умовах сучасних 

реалій. 

Вкрай важливо бути уважним і чуйним, ставитися до кожного 

пацієнта однаково доброзичливо, незважаючи на захворювання, 

вік або соціальний статус; уміти створювати комфортну атмосферу 

під час прийому і зробити усе можливе, щоб стан пацієнта 

покращився навіть після бесіди з лікарем.  

 

Як впровадження електронних 

інструментів, таких як електронна картка 

пацієнта, здатні, на Вашу думку, 

покращити обслуговування пацієнта? 

Впровадження електронних медичних записів 

– це вагомий крок на шляху до безпаперової 

роботи лікаря. Наприклад, раніше була 

необхідність отримувати спеціальні бланки, 

друкувати їх, щоб виписати рецепт, а це  

забирало багато часу у медичного персоналу. 

Новий підхід дозволяє виписувати електронні 

рецепти швидше та у більш зручному форматі. 

Наразі ми переживаємо так званий 

перехідний період, а це завжди має свої 

нюанси. Наприклад, сьогодні це гостра  

нестача персоналу, готового швидко вчитися і 

опановувати необхідні навички роботи з 

комп`ютером та системою.  

На жаль, важко опанувати електронні рецепти 

і пацієнтам. Особливо літнім. Деякі не так  

активно користуються телефонами, або до них 

не доходять смс – повідомлення. А без коду 

підтвердження та номеру реалізація 

електронного рецепту неможлива.  

 

Про особливості роботи сімейним 

лікарем 

Я обожнюю свою роботу і відчуваю, що 

знаходжуся цілковито на своєму місці. 

Сімейна медицина надихає мене та надає 

відчуття затребуваності, гордості за свою 

професію. Приємно бачити, коли  пацієнти 

дослухаються до рекомендацій, змінюють 

спосіб життя, звички заради особистого 

здоров`я. Медична грамотність серед 

населення зростає, і це приємно 

усвідомлювати. Але ще є до чого прагнути. 

Наприклад, деякі пацієнти вважають, що їх 

сімейний лікар повинен бути на зв`язку 24/7 - 

без вихідних і святкових днів. Я з терпінням і 

розумінням ставлюся до цього, адже 

трансформація системи охорони здоров`я 

рухається вперед, разом з цим важко 

адаптуватися не тільки лікарям, але й 

пацієнтам.  
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  Всесвітній Тиждень      

вакцинації. 

Що нового можна розповісти про 

вакцинацію?! Здається, що вже нічого, 

що всі слова вже були сказані й кожному 

лишається зробити лише вибір. 

Але поряд з цим продовжують лунати 

такі питання та ствердження: а навіщо 

взагалі потрібно вакцинуватись? 

Керовані інфекції: де вони і хто їх 

бачить? А якщо люди і хворіють, то 

все минає дуже швидк та без 

наслідків. 

Для зменшення кількості таких думок серед населення КНП «Центр 

Здоров`я та комунікацій» провів низку просвітницьких заходів в рамках 

відзначення Всесвітнього тижня імунізації, який був ініційований ВООЗ з 

метою привернути увагу населення до можливості попередження за 

допомогою вакцин виникнення смертельних хвороб. Цільовою аудиторією 

було обрано три основні групи – близько 200 – т батьків школярів, 

студенти 2-го та 3-го курсів Одеського обласного базового медичного 

училища за спеціальністю «Фармація» та маленькі гімназисти  НВК 

«Гімназія №2» 

Завдяки невичерпним знанням спікерів – Катерини Гуриенко, к.м.н., лікаря-

педіатра, національного тренера UNICEF й Анастасії Заковенко -  лікаря-

інфекціоніста,  вдалося знайти вичерпні відповіді на наступні запитання:  

Які інфекції є керованими і чим вони так небезпечні? Які шляхи 

передачі? Які можливі ускладнення? 

Як перевезти вакцину вірно? Що потрібно спитати при покупці 

вакцини? Що має пояснити фармацевт покупцю?  Яке значення для 

збереження ефективності вакцини має вірне консультування щодо 

транспортування вакцини від аптеки для міста? 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинуйтесь своєчасно, бо Ваше 

здоров'я того варте!! 
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Працевлаштування майбутніх 

лікарів, або як проходив 

«Ярмарок вакансій»? 

17 квітня, у м.Одеса за участю більш ніж 200 -  

випускників Одеського національного 

медичного університету й головних лікарів 

медичних закладів різних форм власності 

Одещини задля налагодження плідної співпраці 

між роботодавцями й потенційними 

працівниками у галузі охорони здоров’я й 

взаємного успішного кар’єрного зросту на 

території ОНМЕДУ відбувся  «Ярмарок 

вакансій». 

Цьогоріч захід пройшов у форматі презентацій, 

що дозволило головним лікарям наглядно 

показати переваги та можливості свого 

медичного закладу – матеріально – технічне 

оснащення, гідні умови і оплата праці, певні 

пільги, як –от надання житла або одноразової 

грошової допомоги, так звані «підйомні кошти».  

По закінченню заходу зацікавлені студенти 

мали можливість одразу задати нагальні 

питання, поспілкуватися та обмінятися 

контактами з усіма представниками медичних 

закладів Одещини, щоб на момент закінчення 

навчання вже обрати майбутню спеціальність та 

своє перше місце роботи. 
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Міжнародний святковий день спрямований на залучення широкої 

громадської уваги до цих проблем і питань. Тема цьогорічного Всесвітнього 

дня здоров'я: «Загальне охоплення послугами охорони здоров'я: для всіх і 

всюди». Команда КНП «Центр здоров`я та комунікацій» разом з активною та 

небайдужою молоддю Одеси долучилася до святкування цієї події.  

7 зустрічей, 7 корисних та інформативних тем, понад 200 учасників – від 

школярів та студентів і до батьків. 

 

 

 

Разом зі студентами наукового гуртка «Фармація» ООБМУ 

(Одесское Областное Базовое Мед.Училище) під час зустрічі 

обговорили  якими бувають отруєння препаратами й яка 

правильна комунікація при покупці: на що повинен звернути 

увагу фармацевт? Як проконсультувати покупця? Відчого 

застерегти? Як кампанії, що упаковують ліки, захищають їх від 

випадкового відкриття дітьми. Перша допомога при отруєннях. 

Які рослини є отруйними? 

 

Всеукраїнський 

тиждень громадського 

здоров`я. 

Всесвітній День здоров'я щорічно 

відзначають 7 квітня усі країни, які 

входять у Всесвітню організацію 

охорони здоров'я (ВООЗ), 

починаючи з 1950 року. Щороку для 

офіційних заходів, присвячених дню 

здоров'я, вибирається окрема тема: 

активність життя, захист вагітності, 

вплив клімату на здоров'я людини і 

т.д. 

За участю курсантів морехідного училища ім. О. І. 

Маринеска Національного університету «Одеська морська 

академія» за настановами Юрія Потапчука, лікаря з 

медицини невідкладних станів відпрацьовували навички 

надання першої невідкладної допомоги. Зосередились на 

алгоритмі дій в умовах екстреної ситуації: навчились 

правильно робити штучне дихання, непрямий масаж 

серця, зупиняти кровотечу та ін. 

 

Зі школярами 2-ого класу ЗОШ I-III ступенів м.Одеса 

під час зустрічі за темою «Агенти безпеки» 

обговорили номери виклику екстрених служб та ще 

цілу низку найважливіших запитань у сфері надання 

першої допомоги.  

 


