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«НА ВАРТІ» ЗДОРОВ’Я ЩОДНЯ!
ДЖЕДАЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
У даній статі ми розповімо про людей,
з якими ви, напевно, не раз зустрічалися,
чекаючи ліфт в своєму під’їзді, або перетиналися в кафе, а може їхали в одному купе,
повертаючись з відрядження З людьми, які
живуть звичайним життям, але в той же
час, кожен день роблять неймовірні вчинки.
Вони рятують наші з Вами життя. Робота в
них така – людей рятувати….!
Напевно, ви в же здогадалися про кого
піде мова … Звісно про лікарів, і не просто про лікарів, а про українських! Так,
це вони, щодня, долаючи перепони, чатують на варті нашого здоров’я, вони – наші
СПРАВЖНІ ДЖЕДАЇ МЕДИЦИНИ! А звідки
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вони беруться? Точніше, через що доводиться пройти, аби отримати можливість бути
володарем такої відповідальної професії? !
Люди, які приходять в цю професію
змалку відрізняються від своїх однолітків
особливо вираженими емпатією, добротою,
бажанням допомогти … а можливо і світ
врятувати?!
Напевно, Ви помічали, що є діти, яких
хлібом не годуй, а дай зробити улюбленій
ляльці «укол» або пришити Медведику відірвану лапу.
Особливий склад розуму, добре серце, неймовірна витривалість – це той неповний
список базових якостей, якими обдарований

медичний простір

кожен Лікар … Маючи в своєму арсеналі такий дар, така людина приходить до Вчителів, які навчать його мислити клінічно,
навчать аналізувати кожен епізод, складати
«пазли» та вимальовувати загальну картинку із здавалося б абсолютно різних частин.
Отже, майбутній Лікар, по-перше, вчиться шукати причинно-наслідкові зв’язки, і
саме це дозволить йому правильно діагностувати захворювання під час практичної
діяльності!
Але це буде потім, а поки він просто студент, що не спить до пізньої ночі, вивчає
тонни наукової літератури, страждає над
фармакологією, не ходить «на тусу» щодня
нічними клубами, а веде внутрішні діалоги
з Сапіном і Синельниковим …
Шість років, шість довгих років .. молодий, енергійний, повний життя і сил наш
майбутній Лікар віддасть навчанні в Університеті …. Більшість, напевно, за цей час і
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сім’ю встигнуть створити, і вже рік як відсвяткували свій випускний і працюють за
фахом .
А що ж наш майбутній Лікар? А його чекає ще як мінімум 2 роки навчання в інтернатурі … і це не край, якщо ми маємо справу
з майбутнім хірургом або акушером-гінекологом, то там і всі 10 років “світять” нашого
майбутнього Лікареві!
Отримавши диплом про вищу освіту, лікар не може розпочати практичну діяльність, поки не пройде Інтернатуру. А це дуже
складний шлях, який подужає не кожен …
Той, хто здатен його пройти, повірте, гідний
поваги!
Вибір цих людей усвідомлений, вони
щиро вірять в свою мрію, і вони завжди
вірні собі …. А найбільше вони вірять в нас
з Вами. Давайте ж не підривати їх довіру, не
докоряти в ті моменти, коли вони “не змогли”, “не встигли”, щоб не трапилося Лікар
завжди на вашому боці і робить все, що в
його в силах.
Лікарі плачуть і дуже гірко, але тільки
Ви цього ніколи не побачите. А знаєте хто
побачить? Чоловік помітить почервонілі очі
своєї коханої дружини, діти побачать сумну,
втомлену маму …. з якої і так зустрічаються
один раз на три доби, ну або як у графіку
поставлять …
Кожен клінічний випадок (як прийнято
називати історію пацієнта в медичній практиці), який закінчується поразкою Лікаря,
коли “Стара з Косою” з якихось причин виявляється сильнішою – залишає величезну
діру в його душі, і він буде жити з нею до
кінця свого життя …
Це шлях сильних, розумних, принципових Людей, які, в першу чергу, вірять в нас
з вами, а вже потім в себе і свій професіоналізм! Тож давайте ніколи не будемо «підривати» цю віру, адже, якщо ЛІКАРІ перестануть МРІЯТИ РЯТУВАТИ ЖИТТЯ , що ж тоді
буде з нами, що ж тоді буде з Всесвітом?
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Підлітковий вік традиційно вважається
найважчим у плані виховання. Головним
змістом підліткового віку є перехід від дитинства до дорослості. Усе, що стосується
розвитку, якісно перебудовується, виникають і формуються нові психологічні утворення. Цей процес перетворень «визначає
основні особливості формування особистості дитини підліткового віку», а відповідно
і специфіку роботи з ними.
Найважливішим новоутворенням підліткового віку є становлення самосвідомості.
Самосвідомість підлітка характеризується
передусім відчуттям дорослості. Підліток
суб’єктивно пов’язує дорослість не стільки
з наслідуванням, скільки із приналежністю
до світу дорослих (Д.І. Фельдштейн). Підліток намагається зайняти місце дорослого
в системі реальних стосунків між людьми,
тому для нього і мужність, і сміливість,
і одяг важливі передусім у зв’язку з цією
соціальною позицією.

Підлітковий вік
Психологічні особливості
підліткового віку
У

сучасному суспільстві підлітковий та
юнацький вік — це, по суті, дуже розтягнутий в часі перехід від дитинства до дорослості. Так дітьми себе підлітки вже не рахують
і не хочуть, щоб до них відносилися як до
дітей. І в той же час розуміють, що вони ще
не дорослі. Характерні прояви цього стану
– емоційна нестійкість та чутливість, сором’язливість та агресивність, схильність
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до категоричних оцінок та суджень. Підлітки, рахуючи себе дорослими, уникають
спілкування з молодшими дітьми, але і від
старших теж тримаються відособлено. Виходить, що підлітки утворюють свого роду
«третій світ», не належачи ні до дітей, ні до
дорослих
Отже, підлітковий вік – період життя людини від дитинства до юності в традиційній класифікації (від 11-12 до 14-15 років). У
цей короткий період підліток проходить
великий шлях у своєму розвитку: через
внутрішні конфлікти з самим собою та іншими, через зовнішні зриви і сходження
він може знайти почуття особистості

медичний простір

Об’єктивної дорослості у підлітка ще немає. Суб’єктивно ж вона
виявляється:
1. В емансипації від батьків.
Підлітки вимагають суверенності, незалежності, поваги до своїх таємниць.
Виділяються «сфери впливу» батьків і
однолітків. У питаннях стилю одягу, зачіски, часу повернення додому, дозвілля, вирішення шкільних і матеріальних
проблем підлітки більше орієнтуються
не на батьків, а на однолітків. Однак у їх
ставленні до фундаментальних аспектів
соціального життя головним усе ж таки
залишається вплив батьків.
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2. У новому ставленні до навчання.
У підлітків розвивається прагнення до
самоосвіти, причому часто не пов’язане
з навчанням у школі. Багато хто стає
байдужим до оцінок. Іноді спостерігається розходження між інтелектуальними можливостями й успіхами в школі:
можливості високі, а успіхи низькі.

3. У романтичних стосунках з
однолітками іншої статі.
Тут має значення не стільки факт симпатії, скільки форма стосунків, запозичена у дорослих (побачення, розваги
тощо).

4. У зовнішньому вигляді й манері
одягатися.
Підліток прагне визнання своєї самостійності, рівності з дорослими, хоча
для цього відсутні реальні передумови — і фізичні, й інтелектуальні, й соціальні.

Лише у спеціально
організованій діяльності
можна створювати ситуації,
в яких взаємини з дорослими
(й однолітками також)
відповідали б претензіям
і потребам підлітків.
Провідною діяльністю в
цей період стає інтимноособистісне спілкування.
5
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Так, привабливими в цьому віці можуть
стати зовнішні ознаки дорослості, в яких
передусім вбачаються характерні ознаки і
переваги цього статусу (куріння, пиятика,
наслідування дорослої моди в одязі, косметиці, формах відпочинку, флірті тощо).
Підлітки відкриті для спілкування як з однолітками, так і дорослими, їхня замкненість зумовлена відчуттям, що їх не розуміють, переживанням несправедливості чи
неповаги до себе.

Поява відчуття дорослості як специфічного
новоутворення самосвідомості є структурним центром особистості підлітка, тією її
якістю, в якій відображається нова життєва позиція у ставленні до себе, людей і
світу в цілому. Саме воно визначає спрямованість і зміст активності підлітка, його
нові прагнення, бажання, переживання й
афективні реакції.
Складність полягає у тому, що підлітки,
прагнучи визнання власної дорослості з
боку оточуючих, ще не відчувають себе (а
тим більше, ще не є) дорослими повною
мірою, по-справжньому. Однак саме це відчуття є тим новим, прогресивним в особистості, що обов’язково розвиватиметься, і
саме на нього слід спиратись у педагогічній практиці.
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Зростає прагнення підлітка бути самостійним, зумовлене всім ходом психічного розвитку, набутим життєвим досвідом і змінами
в організмі, зумовленими його дозріванням.
Самооцінка в цьому віці набуває не меншого значення, ніж оцінки дорослих, перетворюючись у надзвичайно важливий мотив
поведінки. Переважна орієнтація підлітка
на самооцінку пов’язана передусім з його
прагненням до самостійності та незалежності, із самоповагою, вимогливістю до
себе (Є.І. Савонько).
Виникає інтерес до себе й до інших людей,
прагнення зрозуміти особливості людини
та її стосунки з іншими людьми, мотиви її
вчинків і переживання. Яскраво вираженою
є установка на порівняння себе з іншими.

медичний простір

У цьому віці особливо яскраво виражена
залежність від того, що про тебе говорять
і як до тебе ставляться. Підлітки намагаються відкрити себе з кращого боку, заслужити схвальні відгуки від інших, особливо
тих, чия думка для них важлива. Страх
показати своє незнання або невміння
може бути причиною надмірної сором’язливості та невпевненості в собі, набувати
хворобливого характеру. Все це часто маскується напускною розв’язністю, бравадою і грубістю, аби приховати внутрішню
невпевненість.
Цей вік характеризується емоційною нестабільністю та імпульсивністю поведінки. Підлітки часто спочатку роблять, а вже
потім думають про зроблене, хоч і усвідомлюють при цьому, що слід було б вчинити
навпаки.
Інтенсивно формуються моральні почуття, завдяки чому засвоювані підлітками
норми поведінки можуть ставати ефективним поштовхом до дій. У підлітковому
віці поступово відбувається перехід від
ситуаційного переживання краси явищ»
природи, музичних і літературних творів,
творів живопису до стійких естетичних
почуттів, які є наслідком систематичного
виховання.
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Через бурхливий фізичний, психічний розвиток та нову соціальну
роль підлітки стикаються з низкою проблем. Розглянемо їх.
1. Прийняття власної зовнішності.
У підлітковому віці людині притаманно
занадто перейматися з приводу своїх
фізичних даних. То зріст дуже маленький, то, навпаки, занадто високий, то
маса тіла недосконала.

2. Формування нових стосунків.
Дитячі дружба та інтереси між однолітками однієї статі у підлітковому віці
змінюються на різностатеву дружбу.

3. Прийняття соціально-сексуальної ролі.
Який вигляд має чоловік, а який — жінка?
Як вони мають поводитись? Ким мають
стати у житті? Підлітку потрібно навчитися більш дорослих стосунків з однолітками. Подумати, наприклад, про те, що являє
собою чоловіча або жіноча роль у родині.
Оскільки підлітки прагнуть виглядати
дорослими, є ризик ранніх сексуальних
стосунків та венеричних захворювань.

4. Досягнення емоційної незалежності.
Підліток має сформувати стосунки, засновані на взаєморозумінні, прив’язаності та повазі, але вільні від емоційної
залежності. Підлітки, що постають проти
батьків та інших дорослих і розв’язують
із ними конфлікти, мають навчитися
краще розуміти самих себе й старших,
уміти розбиратися в причинах конфліктів. В цей період діти схильні до спілкування з неформальними угрупуваннями.
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я
8. Підготовка до власного сімейного життя.

•• Приймайте підлітка таким який він є,

Більшість хлопчиків і дівчаток прагнуть створити у майбутньому щасливу
родину. Напевне, вони ще не замислюються над цим серйозно, але своє майбутнє бачать саме таким. І результатом
вирішення цієї задачі, як правило, є наслідування прикладу родинного життя
своїх батьків. Дівчата беруть приклад з
матерів, а хлопці — з батьків.

•• Дайте зрозуміти підлітку, що ви при-

Як допомогти підлітку у вирішені
його проблем.
•• Кращий спосіб допомогти дитині пройти через цей період – це розповісти
їй про зміни, що з нею відбуваються.
Навчити доглядати за своїм тілом та
спонукати до занять спортом.

не намагайтесі його змінити, відностеся як до дорослого тоді у тінейджера не
буде потреби демонструвати свою незалежність.

ймаєте його таким, яким він є. Мотивуйте його завжди залишатися собою, а
не підлаштовуватися під інших. Спонукайте підлітка бути оригінальним, не
схожим на інших. Більше хваліть, вказуйте на сильні сторони.

•• Допоможіть підлітку подбати про себе.
Скажіть йому, що цілком нормально
відчувати те, що він відчуває. Не засуджуйте, поясніть, що будь-яка емоція
має право на життя, головне контролювати її інтенсивність.

•• Знайомства та стосунки – це делікатні

5. Страх відрізнятися від однолітків.
Найчастіше підлітки пробують цигарки, алкоголь або наркотики під тиском
однолітків. Схильність до ризикованої
поведінки спонукає багатьох підлітків
пробувати алкоголь або наркотики ще
до повноліття. «Гострі відчуття», якщо
їх не припинити, здатні перерости в
шкідливу звичку. Низька самооцінка
або бажання здатися «крутим» нерідко
підштовхують підлітків до вживання
алкоголю або наркотиків.

6. Психологічні проблеми.
У підлітків нерідко трапляються проблеми із самооцінкою або впевненістю в собі.
Почуття неповноцінності або, навпаки,
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переваги, часто виникає через зовнішній вигляд або прийняття підлітками
свого тіла. Однією з найпоширеніших
психологічних проблем, характерних
для підлітків, є депресія. Розлади харчової поведінки також пов’язані з психологічними проблемами, зокрема низькою
самооцінкою підлітка та його прагненням будь-що змінити свою зовнішність.

7. Підготовка до трудової діяльності.
Одна з головних задач юності — вибір
професії й досягнення економічної незалежності. Перша частина цієї задачі полягає для дитини в тому, щоб з’ясувати,
чого вона хоче від життя. Друга частина — вибір професії, навчання і початок
трудової діяльності.

медичний простір

питання, про які підліток може говорити досить неохоче. Не ставте його в
незручне становище. Якщо спілкуєтеся
з підлітком на такі теми, робіть це впевнено й розважливо.

•• Поговоріть із дитиною про сексуальне
життя. Ваше завдання – пояснити їй
важливість безпечного сексу. Гормональні зміни змушують підлітків діяти
імпульсивно. Тому вам варто поспілкуватися з підлітком про наслідки незахищеного сексу і його вплив на все подальше життя. Поінформованість – єдиний
спосіб запобігти ранній вагітності й венеричним захворюванням у підлітків.

березень

2020

Підлітковий вік – дуже
важливий період у розвитку
ідеалів особистості.
Ідеали стають взірцем для
наслідування, правилом,
згідно з яким намагаються
діяти підлітки. Найкращий
спосіб порозумітися з
підлітком стати для нього
ідеалом та заслужити його
повагу шляхом відкритості
та чесності.
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

Громадське здоров`я в Україні
Ознаки небезпеки при спілкуванні з
підлітками
Ознаки підліткової депресії
• смуток, пригнічення, безнадія як основні характеристики настрою;
• дратівливість і гнівливість;
• часті сльози;
• припинення спілкування з родиною і друзями;
• юна людина кидає свої захоплення, перестає цікавитися чим-небудь,
запускає навчання;
• поганий апетит, порушення сну;
• стійке занепокоєння;
• постійне почуття провини;
• відчуття себе нікчемною людиною;
• прагнення до самотності, навіть у тих, хто раніше був душею компанії;
• пропала мотивація до чого-небудь;
• втома, млявість, апатія, швидка втомлюваність;
• болі в голові, шлунку, спині по типі вегето-судинної дистонії;
• проблеми з концентрацією уваги;
• думки про можливість перервати власне життя.
Ознаки суіцидальної поведінки:
• Прямо говорити про смерть: «Я збираюсь покінчити собою», «Я не можу
так далі жити»;
• Непрямо натякати про свій намір «Я більше не буду вам заважати»,
«Вам буде краще без мене»;
• Багато жартувати на тему самогубства;
• Виявляти надмірну зацікавленість питаннями смерті;
• Обговорювати («смакувати») суїцидальні сюжети кіно, з художніх
творів, почутих від засобів масової інформації;
• Вести записи з роздумами про смерть;
• Наполягати на відсутності сенсу життя «Життя нічого не варте»
Поведінкові ознаки:
• Роздає речі, які мали велике особистісне значення для нього,
замирюється з давніми ворогами;
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ZmiNoTvorets
• Демонструє значні зміни в поведінці, як то:
-- Надзвичайно байдуже ставлення до свого
зовнішнього вигляду;
-- Порушення уваги та зниження якості
виконуваних робіт;
• Пропускає уроки, не виконує домашні завдання,
уникає спілкування з однокласниками;
• Проявляє роздратованість, стає похмурим;
• Знаходиться в пригніченому стані;
• Нудьгує в ситуаціях, які раніше його
захоплювали або цікавили;
• Має порушення апетиту, сну, чого раніше не
спостерігалося;
• Емоційно виявляє тривогу, відмовляється від
активних дій;
• Наносить собі фізичні пошкодження;
• Більше часу проводить в Інтернеті.
Ознаки анорексії у підлітка
• втрата контролю над дієтою;
• штучно викликане блювання;
• прийом проносних засобів;
• виснаження фізичними вправами;
• не бажання спілкуватися з друзями, близькими;
• кожен прийом їжі стає схожий на ритуал;
• частий головний біль, у живості,
запаморочення;
• самооцінка прямо залежить від маси тіла;
• у дівчаток припиняються місячні, крім того
різко змінюється настрій;
• зникає інтерес до життя, а емоційний стан стає
пригнічений;
• в препубертатному періоді — затримка росту і
статевого розвитку;
• нав’язливе рахування калорій;
• розмови звужуються лише про їжу.

березень

2020
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Громадське здоров`я в Україні
Ознаки небезпеки при спілкуванні з
підлітками
Ознаки булімії у підлітка
Поведінкові ознаки булімії:

• вживання їжі в значній кількості, заковтування
великими шматками, при поганому
пережовуванні, їжа поглинається квапливо;
• поївши, булімікі поспішають піти з-за столу
в туалет, що їм вкрай необхідно для виклику
блювоти;
• замкнутий спосіб життя, можуть виявлятися
нестандартні ознаки в поведінці, що вказують на
деякі порушення в психічному здоров’ї, також
вони потайливі;
• надмірне захоплення дієтами, наполегливий
підрахунок калорій, споживаних з їжею;
• наявність «в арсеналі» хворого сечогінних,
блювотних, проносних препаратів;
• доведення себе до виснаження за рахунок
фізичних вправ.

Ознаки неправди при бесіді

Основних ознак підлітка який говорить неправду
немає, але психологи виділили такі показники:

• Почервоніння, пітливість обличчя;
• Очі постійно «бігають» або навпаки під час
розмови підліток дивиться лише на однин
неживий предмет;
• Під час розмови підліток часто торкається
(чухає) свого носа або прикриває рот рукою;
• Під час неправдивої історії підліток забуває,
що саме говорив, тому його розповідь завжди
відрізняється.
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ZmiNoTvorets
Як викрити?
• Відкриті запитання. Це змушує підлітка
вигадувати деталі історії, поки він не
заплутається в павутині обману.
• Елемент несподіванки. Слідчі збільшують
«когнітивне навантаження» брехуна,
ставлячи йому непередбачені та трохи
заплутані питання. Ще один дієвий прийом
— попросити людину розповісти про події
у зворотній послідовності. Все це помітно
ускладнює побудову злагодженої історії.
• Маленькі деталі, які можна перевірити.
Якщо підліток запевняє вас, що виконує
кожен день вказані Вами процедури,
запитайте, як він їх виконує, в якій
послідовності, о котрій годині тощо. Якщо
виявите суперечності, не кажіть про це
одразу. Краще підтримувати впевненість
підлітка в тому, що його розповідь виглядає
правдоподібною.
• Спостерігайте, як змінюється впевненість
у собі вірогідного брехуна. Уважно дивіться,
чи не змінюється стиль розповіді вашого
співрозмовника, коли ви ставите йому
незручні запитання. Дитина може бути дуже
красномовною спочатку, але якщо розмова
виходить із зони комфорту, той хто говорить
неправду може замкнутися у собі.
• Розмова має бути невимушеною, нагадувати
звичайну бесіду, а не напружений допит.
У таких розслаблених умовах підліток сам
видасть себе. Його факти можуть бути
суперечливими або він почне ухилятися від
відповідей на деякі запитання.

березень

2020
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ЛОГОТИП В ОСНОВНИХ КОЛЬОРАХ

МОНО

КЛІНІЧНИЙ ЛОКАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ

Організація роботи лікувальних закладів в
умовах надання допомоги пацієнтам, хворим на
коронавірусну інфекцію
Залежно від спеціалізації ЛЗ
формується паспорт закладу
Призначення відповідальних осіб за
інфекційний контроль:
1 Проведення оцінки ризиків та визначення зон ризику
1 Розробка стандартних операційних
процедур
2 Навчання персоналу
3 Порядок використання засобів індивідуального захисту
4 Моніторинг ефективності заходів з
ІК

Зонування приміщень:

•• Приміщення попереднього огляду
та первинного скринінгу пацієнтів

•• Приміщення тимчасової ізоляції
та проведення диференціальної діагностики
•• Приміщення надання невідкладної
допомоги
•• Приміщення обсервації
•• Ізоляційні приміщення для лікування Covid-19
•• Приміщення для перебування пацієнтів без підозри на Covid-19
•• Приміщення діагностики
•• Зона дезінфекції та тимчасового
зберігання відходів
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Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної інфекції та респіраторних
захворювань мають бути розміщені в
приміщеннях для тимчасової ізоляції
пацієнтів з підозрою на Covid-19.

Організація роботи:

•• Перед початком роботи з пацієнтами, інфікованими

PANTONE 7687С
COVID-19, всі медичні працівники повинні пройти спеCMYK
C100 M72 Y0 K18
ціальну підготовку, знати алгоритм використання ЗІЗ та
RGBпройтиR0
G65 B136
перевірку отриманих знань.
HEX
#004188
•• Весь персонал необхідно розділити на робочі групи, кожна

Інші пацієнти мають перебувати в зоні
для хворих із звичайними діагнозами.

Правила поведінки пацієнтів:

яких може працювати в ізоляторах не більше 4-х год.

•• Слід організувати
медичний огляд кожного працівника
PANTONE
137С

1 При появі клінічних проявів інфекції
необхідно одягати хірургічну маску.
2 Перебувати в зоні очікування без родичів та знайомих.
3 Обробляти руки антисептиком при
вході та виході з лікарні

групи, обмежити
пересування
персоналу між зонами
CMYK
C0 M50 Y100
K0
RGB
R242 G145 B0
HEX
#f29100

B

Охорона здоров`я медичних працівників:

1 Медичний персонал, що безпосередньо працює з пацієнтами в ізоляторах, повинні проживати в окремих житлових
приміщеннях і не можуть покидати ці приміщення без
дозволу.
2 Медичний персонал має бути забезпечений повноцінним
харчуванням.
3 Необхідно контролювати стан здоров’я всього персоналу
- контроль температури тіла і симптомів респіраторних
захворювань, надавати психологічну підтримку.
4 Якщо у працівника присутні відповідні симптоми, вони мають бути негайно ізольовані та направлені на обстеження
та лікування

Лікарська тактика:
1 Всі медичні працівники повинні знати критерії визначення випадку коронавірусної інфекції (вони повинні
бути візуально доступні).
2 Проводити своєчасне виявлення хворих на Covid-19 та ізоляцію.
3 Проводити супровід пацієнтів що
проходять лікування Covid-19 в амбулаторних умовах.
4 Максимально скорочувати тривалість
прийому та перебування в ЛПУ пацієнта.
5 Інформувати пацієнтів і членів родини стосовно ранньої діагностики та
профілактичних заходів Covid-19.

медичний простір

B

ЕЛЕМЕН

Необхідно організувати індивідуальну оцінку ризиків
для медичного персоналу під час контакту з хворими на
Covid-19 та виходячи з цього приймати рішення щодо
подальшої: обсервації, самоїзоляції, обстеження.

березень

2020
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ЛОГОТИП В ОСНОВНИХ КОЛЬОРАХ

МОНОХ

КЛІНІЧНИЙ ЛОКАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ

Алгоритм дії лікаря загальної практики відповідно
до МОЗ України
Симптоми, захворювань та ризиків, при
яких пацієнту проводять обстеження
на наявність ТБ у закладах
охорони здоров’я, незалежно від
підпорядкованості та рівня надання
медичної допомоги
Перелік симптомів
1 Кашель тривалістю більше 2 тиж.
2 Підвищена втомлюваність та слабкість.
3 Підвищене потовиділення, особливо
вночі.
4 Зменшення маси тіла з невизначених причин.
5 Підвищення температури тіла (має
значення навіть несуттєве підвищення — до 37–37,2 °С).
6 Задишка при незначному фізичному
навантаженні.
7 Біль у грудній клітці.
8 Контакт із хворим на ТБ.
9 ВІЛ-інфекція, СНІД.
10 Хронічні обструктивні хвороби легень, шлунково-кишкового тракту,
діабет, психічні захворювання, онкологічні або інші хвороби, що призводять до зниження імунітету.
11 Імунодефіцитні стани, прийом препаратів з імунодепресивною дією.
Контакт із хворою на ТБ твариною,
вживання продуктів від хворих на
ТБ тварин.
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12 Куріння, зловживання алкоголем,
вживання наркотичних засобів.
13 Перебування в місцях позбавлення
волі протягом останніх 2 років.
14 Виконання робіт зі шкідливими і
важкими умовами праці.

Діагностика
Для виявлення підозрілих на ТБ лікар ЗП - СЛ застосовує:

PANTONE 7687С
CMYK
C100 M72 Y0 K18
•• цілеспрямований
збір анамнезу;
RGB
G65 B136
•• клінічніR0методи;
фізикальне обстеження; променева діаHEXгностика;
#004188

Перелік груп підвищеного ризику
щодо захворювання на ТБ

•• бактеріоскопічний метод;
•• лікар/фельдшер
повинен пояснити пацієнту правила
PANTONE
137С

•• ВІЛ-інфіковані особи.
•• Особи, які контактують з хворими

забору C0
мокротиння.
CMYK
M50 Y100 K0
•
•
у
пацієнта,
результати рентген. дослідженRGB
R242який
G145одержав
B0
ня
ОГП
з
підозрою
на
ТБ,
провести
забір мокротиння для
HEX
#f29100

на ТБ (сімейні чи професійні контакти).
•• Особи з захворюваннями, що призводять до зниження імунітету.
•• Курці, особи, що зловживають алкоголем чи вживають наркотики.
•• Мігранти та біженці з регіонів з високою захворюваністю на ТБ.
•• Особи, що перебувають за межею
бідності, безробітні.
•• Особи без визначеного місця проживання.
•• Пацієнти психіатричних закладів.

BL

МБД.

•• якщо результат дослідження мазка мокротиння

«+» - за-

безпечити дообстеження у ПТЗ.

•• на рен-мі порожнини розпаду, дрібновогнищеві дисеміна-

ції - направлення до фтизіатра для дообстеження з рез-ми
бактеріоскопії мазка мокротиння;
•• мазки мокротиння «-«, наявність вогнищевих/ інфільтративних змін на рент-мі легень ВІЛ «-« пацієнту з підозрою
на ТБ призначають АБ широкого спектра дії (за винятком
рифампіцину, аміноглікозидів і фторхінолонів) до 2 тиж,
проводять клінічний огляд, після - повтор рентг. легень

Лікування

ЕЛЕМЕН

Виявлення хворих з підозрою на туберкульоз (ТБ)
проводиться в лікувальних закладах первинної медичної
допомоги (ПМД) і будь-яких інших медичних закладах
персоналом цих закладів. Діагноз ТБ підтверджують у
спеціалізованому протитуберкульозному закладі (ПТЗ)

Лікування хворих на ТБ проводять у
спеціалізованих протитуберкульозних
закладах за інформованою згодою пацієнта. У закладах ПМД та закладах різних
форм власності надають контрольоване
лікування за місцем проживання під
курацією дільничного фтизіатра (ДФ).

медичний простір

BL

березень

2020
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ЛОГОТИП В ОСНОВНИХ КОЛЬОРАХ

МОНО

КЛІНІЧНИЙ ЛОКАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ

Туберкульоз
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО:
1
2
3

4

5

На туберкульоз може захворіти
кожен!
Туберкульоз можна вилікувати!
При виникненні хоча б одного з
симптомів туберкульозу необхідно негайно звернутися до лікаря!
Неприпустимо самостійно ставити діагноз туберкульозу та займатися самолікуванням!
В Україні лікування протитуберкульозними препаратами безкоштовне!

Що таке туберкульоз?

•• Це інфекційне захворювання, що
передається через повітря.

•• Викликає мікобактерія туберку-

льозу.
•• Туберкульозом інфіковано понад
90% дорослого населення України.
На туберкульоз може захворіти
кожен.

Як передається туберкульоз?

•• Туберкульоз поширюється від
людини до людині повітрям.

•• При кашлі, чханні або відхарку-

ванні люди з легеневою інфекцією виділяють мікобактерії в
повітря.
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•• Для

інфікування людині досить
вдихнути лише кілька таких бактерій. Імовірність того, що у людей,
інфікованих мікобактерією туберкульозу, протягом усього життя розвинеться хвороба, становить 10%.
•• люди з послабленою імунною системою, такі як люди, що живуть з ВІЛ
або ті, що страждають від недостатності харчування чи діабету або курять,
піддаються набагато більш високому
ризику захворювання

Основні симптоми захворювання:
1 кашель понад 2 тижні;
2 підвищена втомлюваність та слабкість;
3 зменшення маси тіла з невизначених
причин;
4 підвищене спітніння, особливо вночі;
5 підвищена температура тіла (навіть
до 37-37,2°С);
6 задишка при незначному фізичному
навантаженні;
7 біль в грудній клітині.

Які дослідження дозволяють встановити діагноз?

•• Обсяг дослідження визначає лікар.
•• Ваше завдання – вчасно до нього звер-

нутися. Лікар проводить загальний огляд і може призначити лабораторне
дослідження мокротиння та рентгенівське обстеження грудної клітини.

медичний простір

Як кашляти «правильно»

•• Під час кашлю прикривайте рот паперовою хустинкою, яку одразу після виPANTONE 7687С

користання викидайте в смітник.
CMYK
C100 M72 Y0 K18
•• Якщо хустинки під
рукою немає, можна прикрити рот згином ліктя.
R0 G65 B136
•• Лише у крайніхRGB
випадках прикривайте рот долонею, , після цього слід одразу
HEX
#004188
вимити руки.

B

PANTONE 137С

Як захистити себе від
туберкульозу?
CMYK
C0 M50 Y100 K0

B

RGB
R242 G145 B0
Загальні правила HEX
здорового #f29100
способу життя – наші основні захисники від

хвороби:
1
2
3
4
5
6
7

повноцінно і збалансовано харчуйтеся;
не зловживайте спиртними напоями;
відмовтеся від куріння та наркотиків;
уникайте стресів;
підтримуйте достатній рівень фізичної активності;
щорічно проходьте флюорографічне обстеження органів грудної клітини;
вакцинуйте ваших дітей (БЦЖ робиться в перші дні життя у пологовому будинку). Щеплення не може гарантувати, що ваша дитина не захворіє, проте
врятує від важкого перебігу хвороби і, навіть, смерті;
8 провітрюйте приміщення, особливо при скупченості людей та недостатній вентиляції. Заразитися туберкульозом можна навіть не маючи прямого контакту з
хворим, адже найдрібніші частинки мокротиння, що потрапляють в повітря під
час кашлю залишаються у зваженому стані до 24 годин.

ЕЛЕМЕН

Якщо ви помітили симптоми схожі на симптоми туберкульозу у себе
чи своїх близьких – якомога швидше зверніться до лікаря! Чим раніше
буде розпочато лікування, тим більше шансів на його успіх.

березень

2020
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ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
Актуальність цього питання зростає з кожним роком
Так, згідно із статистичними даними ВООЗ,
небезпечне надання медичної допомоги є
однією з 10 головних причин смерті у всьому світі, кожен десятий пацієнт у розвинених країнах страждає від негативних
наслідків, пов`язаних з наданням медичної
допомоги. В країнах із середнім та низьким
рівнем доходів, статистичні дані ще більш
песимістичні. Україна, на жаль, не виключення.
Попри суттєві недоліки ведення обліку випадків лікувальними закладами та недостатньо справедливі дані, реалії змушують
замислитися:

Інфекційний
контроль
Чому створення безпечного
простору для пацієнта
грає основоположну роль в
підвищенні якості надання
медичної допомоги?
Усі сфери діяльності, в яких працює людина, завжди передбачають як користь, так і
певні негативні наслідки. Найбільш яскравим прикладом є саме медична галузь. Для
мінімізації ризиків та небажаних ефектів,
пов`язаних з неналежним наданням ме-
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1 несвоєчасне виявлення хворих, діагностична недосконалість, відстутність раціонально побудованого маршруту пацієнта;
дичної допомоги, необхідно об`єднати зусилля медичної професійної спільноти,
громадськості та політичних організацій
якомога швидше. Конструктивна співпраця та використання сучасних інструментів
сприятимуть створенню безпечного медичного середовища як для пацієнтів, так
й для медичних працівників.

Що ж таке безпека пацієнта?
Безпека пацієнта — це багатокомпонентне
поняття, яке включає, перш за все, створення таких умови надання медичних послуг, за яких перебування пацієнта в лікувальному закладі не представляє загрози,а
процес надання допомоги є ефективним,
якісним та орієнтованим на запобігання
завдання шкоди будь-якого масштабу.

медичний простір

2 порушення протиепідемічного режиму;
3 призначення антибіотиків без урахування їх чутливості та прямих показань;

Враховуючи вищезазначене, висновок
доволі очевидний – поширення внутрішньолікарняних інфекцій та проблема антибіотикорезистентності посідає окреме
місце серед головних викликів на шляху
вдосконалення системи охорони здоров`я
в Україні та потребує докладання значних
зусиль.

Серйозний виклик — просте рішення!
Для успішної реалізації заходів з підвищення безпеки пацієнтів, керівникам ЛЗ
необхідно якнайшвидше впровадити чіткі
та зрозумілі внутрішні інструкції та алгоритми для медичних працівників, сприяти формуванню в колективі, так званої,
культури безпеки, також важлива активна
участь і персональна зацікавленість пацієнтів у покращенні якості надання медичних послуг в українських лікарнях.
Важливо усвідомити, що для створення
безпечного простору не достатньо лише
фінансосвих ресурсів або технологій, ключове значення мають такі аспекти, як професійна прихильність, чесна та прозора
звітність, налагоджена комунікація між
пацієнтом та медичними працівниками.

4 використання застарілих та малоефективних дезінфекційних засобів;
5 порушення режимів стерилізації виробів медичного призначення, повторної їх контамінації мікроорганізмами через недотримання правил
використання;
6 і, нарешті, недостатній рівень знань
та навичок з питань інфекційного
контролю.

березень

2020
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ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
•• здоровим людям, які перебувають у міс-

Маска
ДСТУ EN 14683
Маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Маску необхідно надягати
пацієнтам, щоб зменшити поширення інфекцій у закритих приміщеннях, або тим,
хто працює в асептичних умовах, наприклад, проводить операції.
Хірургічна маска захищає медиків від потрапляння великих крапель та бризок біологічних рідин пацієнта на слизові.
У яких випадках слід використовувати маску:

•• пацієнти із симптомами застуди або з

Засоби
індивідуального
захисту для
медичних
працівників
Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом та потенційний шлях інфікування.
У медицині ЗІЗ використовують для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів,
шкіри й одягу від контакту з інфекціями.
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підозрою на інфекцію, що передається
краплинно-аерогенним шляхом, мають
надягати маску — вона обмежить потенційне розповсюдження респіраторних
виділень;

Кожен медичний працівник повинен
вміти користуватися засобами індивідуального захисту, оцінювати ризики та
вирішувати, який саме ЗІЗ і коли застосовувати.
Керівники закладів охорони здоров’я повинні організовувати навчання працівників та забезпечити їх необхідною кількістю
ЗІЗ.
Учасники навчань мають засвоїти правила
вибору, одягання, знімання та утилізації ЗІЗ.
Засоби індивідуального захисту, які використовують медичні працівники, повинні відповідати вимогам державних
стандартів.

медичний простір

•• медичні працівники мають надягати

маску, щоб захиститися під час надання
медичної допомоги і за наявності ризику
утворення великих крапель та бризок
біологічних рідин пацієнта (кашель у пацієнта з бронхоектатичною хворобою легень, промивання хірургічної рани тощо);

цях великого скупчення, з метою додаткового захисту.

Маска попереджує зайві доторки руками
до обличчя. Ризик занесення інфекції на
слизові значно зменшується.
Як надягати маску: закиньте гумки за
вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
Маску слід змінювати, щойно вона стала
вологою.
Не можна чіпати зовнішню частину маски
руками. Якщо доторкнулися, помийте руки
з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.
Маску слід змінювати щочотири години.
Не можна використовувати маску повторно.Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня
захисту.
Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки,
згорніть і викиньте у смітник.

•• медичні працівники мають надягати

маску під час процедур і маніпуляцій,
які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Також маску слід надягати:

•• хворим, які мають респіраторні симптоми — кашель, нежить;

березень
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ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
Після кожного надягання треба робити так
званий тест долоні. Тримайте руки перед
респіратором і зробіть різкий вдих або видих. Якщо відчули, що повітря проходить
між респіратором та шкірою, треба поправити респіратор на обличчі.
Пам’ятайте, що респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям,
а надто тим, хто має бороду.

Респіратор
ДСТУ EN 149
Ще одна назва респіраторів — протиаерозольні респіратори. Їх потрібно використовувати під час роботи з пацієнтами, що
мають інфекції із повітряно-краплинним
шляхом передавання: туберкульоз, кір, вітряну віспу тощо.
Під час деяких процедур (бронхоскопія, інтубація трахеї, санація трахеобронхіального дерева, збір мокротиння тощо) патогенні
мікроорганізми потрапляють у повітря з
дуже маленькими часточками — дрібнодисперсним аерозолем. Хірургічна маска
не може захистити від їх вдихання. У цих
випадках потрібно використовувати респіратори класів захисту FFР3 і FFР2.
Респіратори слід використовувати і для
догляду за пацієнтами, що мають інфекцію
з невідомими шляхами передавання.
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Під час догляду за пацієнтом з коронавірусною інфекцією медичним працівникам
рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2.
Як надягати респіратор:

•• довге волосся треба зібрати у хвіст,
чоловікам — поголитися;

•• якщо носите окуляри, їх варто зняти, а

руки обробити;
•• заведіть гумки на передню частину
респіратора та просуньте долоню під
ними;
•• прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на
потилицю, нижню — за вуха;
•• розправте респіратор на обличчі, обтисніть носову пластину пальцями
обох рук;
•• перевірте, щоб гумки респіратора не
перехрещувалися — для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало.
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Під час догляду за хворими, які мають
інфекції із контактним або краплинним
шляхом передавання, зовнішня поверхня
респіратора може забруднитися мікроорганізмами. Тому їх можна використовувати лише як одноразовий засіб. Також слід
замінити респіратор, щойно він став вологим. Зазвичай виробники респіраторів
зазначають максимальний термін використання — не більше восьми годин безперервної роботи чи одна робоча зміна.

Халат має бути світлого кольору, щоб легше
можна було ідентифікувати забруднення,
з петлями для пальців або з еластичною
манжетою, щоб рукави не закочувалися.
Як надягати халат: розгорніть його, надягніть і зав’яжіть.
Як знімати халат: не торкайтеся до його
зовнішньої поверхні, акуратно зніміть,
згорніть і утилізуйте. Після зняття халату
варто обробити руки.
Куртки, клінічні та лабораторні халати, які
надягають поверх особистого одягу для
зручності чи ідентифікації, не є засобами
індивідуального захисту.

Медичні працівники, які допомагають
хворим з інфекційними захворюваннями,
що передаються краплинно-повітряним
шляхом, обов’язково мають проходити
фіт-тестування для перевірки щільності
прилягання респіратора. Такий тест потрібно робити хоча б раз на рік.

Халат
ДСТУ EN 13795, ДСТУ EN 14126, ДСТУ EN
13034, ДСТУ EN 14605
Ізоляційний халат слід використовувати,
щоб захистити шкіру та попередити забруднення одягу під час роботи. Якщо халат не є
водостійким, треба використовувати фартух.
Халат має бути завдовжки до середини литок і з довгими рукавами.

березень
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ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
Окуляри/захисний щиток
ДСТУ EN 166

Рукавички
ДСТУ EN 455-І і ДСТУ EN 16523
За підозри чи підтвердженого випадку інфікування коронавірусом, медичним працівникам рекомендовано використовувати
нестерильні нетальковані нітрилові рукавички з манжетою до середини передпліччя.
Коли треба застосовувати рукавички:

•• коли є передбачуваний безпосередній

Рукавички заборонено мити чи обробляти
дезінфектантами, щоб використовувати
повторно. Мікроорганізми не можуть бути
абсолютно видалені з їхньої поверхні, до
того ж втрачається цілісність структури
рукавичок.
Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту, обов’язково
поверх манжетів халату.
Як знімати рукавички:

контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та
потенційно інфікованими матеріалами;

•• зачепіть її на рівні долоні іншою ру-

•• коли є безпосередній контакт із паці-

•• тримайте зняту рукавичку іншою рукою

єнтами, які інфіковані патогенами, що
передаються контактним шляхом;

•• під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.
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кою в рукавичці та обережно зніміть;

в рукавичці;

•• просуньте пальці руки без рукавички

на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.
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Послідовність надягання та знімання
ЗІЗ

Персональні окуляри і контактні лінзи не
можуть бути засобами індивідуального захисту для слизових оболонок очей. Для їх
захисту використовують спеціальні засоби.

Для правильного використання та зниження ризиків інфікування необхідно знати
послідовність надягання засобів індивідуального захисту.

Захисний щиток для обличчя виготовлений із прозорого пластику, щоб забезпечити добру видимість для пацієнта і медичного працівника, який використовує
щиток.

ЗІЗ надягають у такій послідовності:

У захисного щитка має бути ремінець, що
регулюється, для щільного прилягання до
голови та зручного носіння, а також стійкість до запотівання.

3 захисні окуляри або щиток

1 халат
2 маска чи респіратор

4 рукавички.

Захисні щитки можуть бути одно- чи багаторазовими.
Захисні окуляри мають щільно прилягати
до шкіри і мати гнучку рамку з ПВХ, що
легко пристосовується до контурів обличчя та рівномірно тисне.
Окуляри закривають очі та ділянки навколо. Вони підходять для осіб, які носять коригувальні окуляри. Мають прозорі пластикові лінзи з покриттям від запотівання
і захистом від подряпин. Ремінці, що регулюються, забезпечують міцне кріплення,
щоб окуляри не зміщувалися під час клінічної діяльності.
Захисні окуляри можуть бути одно- чи багаторазовими.
Захисні окуляри та щиток знімають за ремінець на потилиці або за кінцівки дужок і
при цьому не торкаються їхньої передньої
поверхні.

березень
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ПРО ЗДОРОВ’Я

Як зміцнити здоров’я під
час карантину:
рекомендації лікарів

Пандемія коронавірусу вимагає від кожної людини переглянути свій спосіб життя, звички
і пріоритети. Фахівці зі здорового харчування
закликають насамперед відмовитися від дієт
та не дотримуватися посту, занадто багато
ризиків. А, навпаки, забезпечити організму
повноцінний і поживний раціон.

Чим слабкіше імунітет у людини, тим легше підхопити інфекцію.
А знижують його такі звичні для сучасної
людини фактори, як стрес, переохолодження, і навіть втома.

Не переїдайте і пийте багато води. А ось від
тістечок і цукерок, якими деякі так любить
заїдати стрес, краще взагалі відмовитися, як і
від алкоголю.
Вся імунна система йде з шлунково-кишкового тракту. Варто звернути увагу на овочі,
зелень, фрукти. Зменшити кількість м’яса
або навіть краще виключити його з раціону.

Приблизно 8 годин людина повинен відпочивати. Якщо люди недостатньо сплять, страждає
імунна система, що збільшує ризик інфікування
COVID-2019 та шншими хворобами.

Треба спробувати відмовитись від куріння!
Під час куріння людина частіше торкається
обличчя; ця звичка може посилити розвиток
хронічних хвороб, за яких, як вже відомо, інфікуватися на СOVID-19 ризик набагато зростає.
Також куріння збільшує ризик захворювання на
пневмонію, оскільки знижує доступ кисню до
тіла.
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COVID-19 передається повітряно-краплинним шляхом. Серед основних методів
профілактики: регулярне миття рук, використання рукавичок
і антисептиків.

березень

2020
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3 Кризовий потенціал (Crisis capacity): –
стратегії, несумісні з американськими
стандартами догляду.

Для того, щоб заощадити медичні маски
в умовах їх обмеженої кількості рекомендовано:

•• Зменшити кількість пацієнтів, які йдуть
до лікарні чи амбулаторії;
•• Скоротити кількість консультацій з пацієнтами віч-на-віч;
•• Максимально використовувати можливості телемедицини.
1 Стратегія звичайного потенціалу передбачає використання маски відповідно
до маркування.

Стратегії
оптимізації
Стратегії оптимізації
використання масок для
обличчя
Н а сайті cdc.gov для профільних служб,
що відповідають за розробку и реалізацію
політики та процедур, щодо запобігання
розповсюдження інфекційних збудників
в медичних установах, було сформовано
стратегії оптимізації використання масок
для обличчя.
Метою цього документу є пропозиція
низки стратегій або варіантів оптимізації поставок масок для обличчя до медичних закладів, в умовах їх кількісного
обмеження.
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Не дивлячись на те, що не існує загальноприйнятих вимірювань, що дозволяють
спрогнозувати обсяг необхідної кількості
засобів індивідуального захисту для медичних працівників, в умовах різкого зростання кількості пацієнтів, треба виділити пріоритетні напрямки їх використання.
Фахівці виділяють три основні напрямки,
які можуть бути використані для визначення пріоритетних заходів щодо збереження запасів маски протягом надання
постійної медичної допомоги.

2 Стратегія потенціалу у надзвичайних
ситуаціях передбачає:

•• Скасування планових та не ургентних

процедур, для яких, зазвичай, використовується маска.

•• Запровадження режиму тривалішого

використання однієї і тієї ж маски
•• Обмеження використання медичної
маски медичним працівником, а не пацієнтом з проявами ГРВІ (але пацієнти
мають використовувати не медичні маски, а маски з тканини).
3 Стратегія кризового потенціалу передбачає:

•• Скасування планових та не ургентних

процедур, для яких, зазвичай, використовується маска.
•• Використання маски для обличчя понад призначений виробником термін
зберігання.
•• Застосування обмеженого повторного
використання масок для обличчя.
•• Визначення пріоритетів використання
масок для обраних видів діяльності.
Детальніше читайте за посиланням: https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppestrategy/face-masks.html

1 Звичайний потенціал (Conventional
capacity) – заходи складаються з надання допомоги пацієнтам без будь-яких
змін у щоденній сучасній практиці.
2 Потенціал у надзвичайних ситуаціях
(Contingency capacity) – заходи можуть
змінювати стандартні щоденні практики, але можуть не мати істотного впливу на догляд за пацієнтом або безпеку
медичного персоналу.
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1. Підготуйте хворому окрему кімнату.
Знайдіть у Вашому будинку чи квартирі
окрему, простору кімнату для хворого. Необхідно заздалегідь підготувати кімнату:
прибрати всі зайві речі, аби зайвий раз не
заходити в кімнату, зробити вологе прибирання, змочивши серветку в мийний засіб,
та витерти насухо всі поверхні.
Пам’ятайте, перше правило – насухо витерті поверхні.
Після ізоляції хворого в окремому приміщенні, Ви можете дезінфікувати всі інші
кімнати. Проте запам’ятайте ще одне правило – прибирання робити лише вологе.
Рекомендовано постійно провітрювати всі
приміщення в будинку.

2. Постільну білизну, ліки та посуд для
хворого підготуйте окремо.

Домашній
догляд
Домашній догляд за
хворим на коронавірусну
інфекцію
Увесь світ завмер від страшної пандемії
нової коронавірусної інфекції, люди в паніці, не знають що робити та як правильно
вчинити. Та чи настільки страшний ворог,
як його малюють? Що робити, якщо хтось із
Ваших рідних все ж таки захворів?
Безумовно, у важких випадках хворого неодмінно госпіталізують і нададуть необхідне
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лікування, але якщо випадок не настільки
важкий – пацієнта можуть відправити на
ізоляцію та лікування в домашніх умовах.
І умови в приміщенні, і рідні люди хворого
мають бути усвідомлені та підготовлені
до ізоляції.

То що ж робити рідним та як правильно облаштувати умови для
ізоляції? Давайте розглянемо.
Перш за все, родичі хворого мають поспілкуватись з лікарями та отримати всю необхідну інформацію про нову коронавірусну
інфекцію, шляхи її передачі та цілком усвідомлювати всю відповідальність, яку вони
беруть на себе, доглядаючи за хворим.
Далі необхідно дотримуватись таких правил та порад.

медичний простір

Для того, аби за кожної потреби не бігати
по всьому будинку, краще зберіть всі необхідні ліки в одну коробку та перенесіть в
ізоляційну кімнату.
Підготуйте окремий посуд для хворого та
постільну білизну, аби лише він ним користувався. Що ж стосується миття посуду,
то можна мити його в посудомийці, якщо
там температура води вище 60 градусів.
Якщо Ви миєте посуд вручну, то необхідно
просто залити посуд окропом на кілька
хвилин та вимити звичайним миючим
засобом. Згодом вимийте та продезінфікуйте раковину.

3. Підготуйте окремий мішок для сміття
в кімнаті для ізоляції.
Окреме сортування сміття не є обов’язковим, проте буде краще, якщо пакет зі сміттям буде щільно упакований та зв’язаний.

березень
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4. Використовуйте миючий засіб та
дезінфікуючі засоби.
Не потрібно купувати спеціальні засоби,
побутові дезінфікуючі засоби та миючі достатньо вбивають вірус.

5. Прибирання в кімнаті хворого.
Як вже зазначали, протирати поверхні потрібно миючим засобом та витирати насухо.
Підлогу потрібно мити теж миючим засобом.

6. Провітрювання кімнати.
Це, мабуть, один із найважливіших пунктів. Провітрювання допомагає не просто
впустити свіже повітря, необхідно зробити
протяг, аби застійне повітря теж вийшло з
кімнати. Хворого в цей період можна просто
прикрити покривалом на кілька хвилин.

7. Провідування хворого в кімнаті.
Не бійтесь заходити до ізоляційної кімнати,
увійдіть у становище Вашої рідної людини
та підтримайте в такий момент. Необхідно
обмежити кількість осіб, що будуть контактувати з хворим. Все, що Вам необхідно, аби
безпечно перебувати в кімнаті – це рукавички, маска та бажано окуляри, наприклад,
сонцезахисні. Окрім того, бажано забезпечити маскою і хворого, у випадку, якщо це дає
йому дискомфорт, можна використовувати
одноразові серветки та прикривати рот при
кашлі та чханні. Вам необхідно пам’ятати
правила використання маски: не доторкатись до маски під час її носіння, не поправляти її, знімати лише за резинки ззаду.
Запам’ятайте ще одне – уникайте контакту
з біологічними рідинами хворого. Якщо є
потреба догляду за ротовою порожниною
чи дихальними шляхами, використовуйте
одноразові маску та рукавички.
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12. Хороший сон та оптимізм.
Так, Ви не помилились, саме хороший сон
– один із секретів швидкого одужання та
гарного самопочуття. Добре спати має не
лише хворий, а й той, хто за ним доглядає. І пам’ятайте – наш настрій і формує
наш імунітет, тому побільше оптимізму!
І запам’ятайте ще одне – всі особи, які
могли контактувати з хворим, є контактними. Саме таким особам необхідно контролювати стан свого здоров’я протягом
14 днів.

До контактних належать особи, які:
•• Надавали медичну допомогу хво-

рому, відвідували пацієнта чи
знаходились в одному ж приміщенні;

•• Працювали в одному приміщенні
чи в близькості з хворим;

8. Як виходити з ізоляційної кімнати.
Тут все те ж саме тільки в зворотному порядку. Маску та рукавички обов’язково викинути в окремий мішок для сміття, окуляри вимийте з милом. Обов’язково вимийте
ретельно руки та обличчя, як вийдете з
кімнати. І все! Правда ж, нічого страшного,
а Вашому родичу приємно, що Ви поруч.

9. Речі з кімнати хворого.
Бажано не виносити речі з ізоляційної кімнати, та якщо Вам все ж знадобляться речі
– випрасуйте їх. Адже вірус гине при температурі вище 60° С. Є можливість зачекати – так і зробіть; немає такої можливості
– просто протріть речі 70% спиртом.
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10. Окремо зберігайте брудну білизну.
Вірус гине при температурі вище 60° С, тож
прати необхідно саме при такій температурі. Проте ці речі Ви цілком можете прати
разом із своїми.

•• Пересувались спільно на одному
транспорті;

•• Проживали в одному будинку в
період 14 днів після виникнення
симптомів у пацієнта.

І пацієнт, і особа, яка доглядає за ним, зобов’язані постійно перебувати на зв’язку з
медичними працівниками. В свою чергу,
медичний персонал повинен контролювати як дистанційно, так і за можливістю
наочно перевіряти стан хворого та його
контактних осіб.
Знайте, що при виникненні ускладнень
у хворого або симптомів захворювання
у контактної особи терміново потрібно
попередити про це медичний заклад, де
спостерігається хворий, та лікаря. Під час
транспортування хворого або людини з подібними симптомами варто скористатись
каретою швидкої допомоги чи власним автомобілем з привідкритими вікнами, якщо
це можливо.

Та найважливіша порада – поменше
паніки та більше обережності й чистого
розуму!

Будьте здоровими!
Публікація підготовлена за матеріалами
Всесвітньої організації охорони здоров’я
Home care for patients with suspected novel
coronavirus (COVID-19) infection presenting
with mild symptoms, and management of their
contacts.

11. Ванна та туалет хворого.
Обов’язково підготуйте окремі рушники та
засоби особистої гігієни для хворого, прасуйте речі при температурі 60° С та вище.
Що ж стосується ванни та туалету, щонайменше 1 разу на день слід мити та дезінфікувати їх поверхні. Для первинної обробки
слід використовувати побутове мило чи
миючий засіб, а згодом, після ополіскування, побутовий дезінфікуючий засіб.

медичний простір

березень

2020

35

ПРО ЗДОРОВ’Я
Усі підлітки, так само як і дорослі люди,
відчувають тривогу, страх, самотність та
зневіручерез спалах коронавірусу у світі.
Та знайте, що ви не самотні! У вас є батьки,
рідні, друзі, які хоч і на відстані, та завжди
підтримають у скрутну хвилину.
Ми зібрали дані найвідоміших психологів
та сформували поради для підлітків, як
впоратись із панікою та вберегти свій психічний стан.

Перше правило.
Відчувати тривогу – це нормально!

Як впоратися з
кризою?
Психічний стан підлітків під
час карантину: як впоратися
з кризою?
Підлітковий вік — один із найскладніших
періодів як в житті дитини, так і батьків та
всього оточення. Саме цей час вважається становленням дитини як особистості і
саме в цей час доволі часто настає криза в
розвитку. Підлітки мають велику потребу
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в самоствердженні, самостійному й рівноправному спілкуванні з ровесниками
та старшими. І саме в період різних криз,
трагедій, епідемій проблеми підліткового
розвитку загострюються як ніколи.
Глобальна пандемія коронавірусної інфекції Covid-19, яка сколихнула ввесь світ, додає ще більше складності в звичайне життя підлітків. Адже коли як не у весняний
період всі підлітки починають активно
спілкуватись з друзями, гуляти та проводити якомога більше часу на природі.
Та у зв’язку із введенням карантину, закриттям шкіл, скасуванням різних заходів підлітки пропускають всі як щоденні,
повсякденні, так і деякі важливі моменти
своєї молодості.

медичний простір

Для того, аби ваша тривога не зростала та
не перетворювалась в паніку, переконайтесь, що ви отримуєте інформацію з надійних джерел (сайтів Всесвітньої організації
охорони здоров’я, Міністерства охорони
здоров’я, Центру громадського здоров’я).
Пам’ятайте, що ознайомлений – значить
озброєний. Якщо ви будете читати інформацію із перевірених джерел, то й ваша тривожність буде зменшуватися.
Якщо ж у вас виникає тривога стосовно
вашого поганого самопочуття, перш за все
розповідайте батькам. Ваші батьки приймуть рішення як правильно вчинити та
зможуть звернутися до вашого сімейного
лікаря.

Давайте зізнаємось, що закриття шкіл це
не така вже й паніка для дітей, а навпаки радість, щоправда до певної пори. Діти
задоволені, що можуть відпочити дома,
виспатись досхочу, та це не надовго. Вже
через кілька днів особливо підлітки, які
так потребують спілкування, почнуть жалітися, що їм набриднув карантин, що їм
набридло читати тривожні новини (а вони
без цього не можуть), будуть випрошувати
у батьків дозволу вийти погуляти, адже їм
«так погано».
Та давайте зізнаємось, що всі люди навколо
відчувають теж саме і всім також погано
й тривожно. Проте вчені вже давно визначили, що тривога – це нормальна функція здорової людини, яка попереджає нас
про загрози і, в свою чергу, допомагає нам
вживати заходів для захисту себе та своїх
рідних. Саме відчуття тривоги допомагає
нам прийняти рішення, які актуальні в
даний момент. Наприклад, мити руки, не
торкатись обличчя, не контактувати з великими групами людей. І саме такі поради,
які ми чуємо та вживаємо завдяки нашій
тривозі, допомагають як нам, так і людям
навколо нас.

березень

2020
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Третє правило.

П’яте правило.

Зв’язок із друзями та навколишнім
світом!

Будьте щирими та позитивними!

І саме тут соціальні мережі важливі як ніколи. Комунікація, зворотній зв’язок – одна
із складових життя підлітків, і відмовляти
їм в цьому категорично не можна, потрібно
просто шукати альтернативу. Підтримуйте
чати із своїми друзями, діліться новинками та створюйте свої власні челенджі. І
пам’ятайте, що ваша креативність – це і є
ваша сила.

Четверте правило.
Відчувайте та діліться своїми емоціями.

Друге правило.
Знайдіть собі цікаве захоплення!
Всі знають, що найкращий спосіб відволіктись від поганих думок чи підняти собі
настрій — зайнятись улюбленою справою.
Якщо вам уже набридли всі справи, спробуйте зробити те, чого раніше не робили.
Для підлітків, категорії, яка розвивається
найшвидше, є дуже багато варіантів провести час з користю: почитати улюблену
книжку, переглянути новенький фільм чи
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серіал, пограти в онлайн гру разом з друзями, пограти в настільні ігри разом усією
сім’єю, згадати старе хобі, яким захоплювались в дитинстві чи буквально рік тому,
навчитись готувати, чим потішите і себе, і
свою сім’ю. Цей список можна продовжувати дуже довго, адже насправді знайти нове
заняття можна завжди і соціальні мережі
нам допоможуть в цьому. Як результат такого проводження часу, ви отримаєте задоволення, відчуєте полегшення та повернете
свій нормальний емоційний стан.

медичний простір

Доволі часто ви мабуть чуєте фразу «Не
дуйся, бо тріснеш», у відповідь ми заперечуємо та сердимось ще більше. А ви
знаєте, що наш організм – це цілісна система, і коли ми тримаємо всі емоції в
собі це однозначно негативно відображається як на нашому емоційному, психічному стані, так і впливає на роботу
деяких орга нів. Тож не варто тримати
все в собі! Зрозуміло, що неможливість
зустрічатись з друзями, проводити час
як раніше викликає у вас розчарування.
Але ви завжди можете поспілкуватись із
своїми батьками, своїми друзями по телефону чи відеозв’язку. І дозвольте своїм
почуттям вийти назовні, неважливо, чи
це позитивні, чи негативні емоції – вони
завжди можуть бути висловленими та
почутими. Будьте відкритими та щирими! Адже недарма кажуть, виговоришся
і одразу стане краще.

березень

2020

Як би банально ця фраза не звучала, але дійсно наше самопочуття – це наші емоції, і чим
більше позитивних в нас емоцій, тим краще
ми і почуваємось. Навіть дослідники з’ясували, що люди, які позитивно сприймають світ,
мають тенденцію до нижчого тиску, менше
схильні до розвитку серцевих захворювань,
краще контролюють вагу та мають кращий
вигляд. А ще, проявляйте свої почуття за допомогою дотиків, так, саме дотиків. Доведено,
що звичайний дотик допоможе пом’якшити
наслідки соціальної ізоляції та покращити
настрій. Але не біжіть обійматися зі всіма пересічними, в складний період буде достатньо
обмінятись обіймами із своїми найдорожчими людьми!

Тож пам’ятайте, що складний період –
це не трагедія. Саме в такі періоди у вас
є можливість стати ближчими із своїми рідними й друзями, зробити те, чого
раніше не робили, а головне – обдумати
своє життя та спробувати бути дійсно
щасливою людиною!
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зателефонуйте своєму лікарю.
Тримайте
дистанціюводний
1-1.5м
оптимальні
параметри
підтримуйте
баланс, робіть фізичні
Дбайте Підтримуйте
про
свій психологічний
комфорт
Робіть
вологе
прибирання
2 - чі наповітря
день.
(температура
повітря
у кімнаті
повинна
вправи.
Робіть
вологе прибирання 2 - чі на день.
Підтримуйте
оптимальні
параметри
повітря
Якщо у Вас температура вище 38 (і вона
18-20*С,
вологість
40-60%)
Підтримуйте оптимальні параметри повітря
довго тримається навіть, якщо вискладати
приймали
(температура повітря у кімнаті повинна
(температура
у кімнаті
засоби), кашель і утруднене
Уникайтеповітря
контактів
з повинна
людьми, у якихжарознижуючі
є
При
ознаках
ГРВІ залишайтеся
дома та
складати
18-20*С, вологість
- 40-60%)
складати 18-20*С, вологість - 40-60%)
дихання, одразу телефонуйте 103.
ознаки захворювання.
зателефонуйте своєму лікарю.
Тримайте дистанцію 1-1.5м
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Забезпечте необхідний запас
медичний простір
протитуберкульозних препаратів.

При ознаках ГРВІ залишайте ся дома та
зателефонуйте своєму лікарю.
При ознаках ГРВІ залишайте ся дома та
зателефонуйте своєму лікарю.
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Якщо у Вас температура вище 38 (і вона
довго
навіть, якщо
Якщотримається
у Вас температура
вище ви
38 приймали
(і вона
жарознижуючі
засоби),
кашель
і утруднене
довго тримається
навіть,
якщо ви
приймали
дихання,
одразу
телефонуйте
103.
жарознижуючі засоби), кашель і утруднене
дихання, одразу телефонуйте 103.

Дезінфікуйте о собисті речі та поверхні
(мобільний телефон,
окуляри,
#Скажипланшет,
Ту беркульозу
– НІ!
#Скажи
Ту беркульозу
– НІ!
столи, дверні #ДихайВільно!
ручки,
вимикачі,
санвузол)

Робіть вологе прибирання 2 - чі на день.
Якщо у Вас температура вище 38 (і вона
– НІ! навіть, якщо ви приймали
Підтримуйте оптимальні параметри#Скажи
повітря Ту беркульозу
довго тримається
#ДихайВільно!жарознижуючі засоби), кашель і утруднене
(температура повітря у кімнаті повинна
складати 18-20*С, вологість - 40-60%)
дихання, одразу телефонуйте 103.
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Дбайте про свій психологічний комфорт

10
10

5

Передусім не виходьте на вулицю без о собливої потреби. Користуйте ся он-лайн
10
сервісами, щоб замовити продукти, ліки
тощо.

мийте руки з милом, протягом 20-30 сек.,
Дотримуйтесь
Ретельно
або
обробляйте правил
60-80%гігієни.
спиртовмісним
мийте руки з милом,
протягом
20-30
сек.,
антисептиком.
Уникайте
дотиків
до свого
або
обробляйте
60-80%
спиртовмісним
обличчя.
антисептиком. Уникайте дотиків до свого
обличчя.
Дбайте про свій психологічний комфорт

#ДихайВільно!

Дотримуйтесь правил гігієни. Ретельно
березень 2020
мийте
руки з милом, протягом 20-30 сек.,

#Скажи Ту беркульозу – НІ!
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ПРО ЗДОРОВ’Я
Як підготуватись до самоізоляції?
Спробуйте спланувати час самоізоляції
так, щоб у вас не виникало необхідності
виходити з дому чи приймати відвідувачів. Поясність це друзям та родичам, а
також обговоріть можливість дистанційної роботи.
Збережіть контакти вашого лікаря та попередньо повідомте його про причини самоізоляції, а також оберіть контактну особу, до
якої будете звертатись за допомогою.

Що робити, якщо проживаєте не
одні?

САМОІЗОЛЯЦІЯ
Самоїзоляція під час
COVID–19 у питаннях та
відповідях
Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція передбачає будьякі ситуації, коли ви тісно контактуєте
з іншими людьми (наприклад, близький
контакт віч-на-віч на відстані менше ніж
2 метри).
Винятком є лише звернення за медичною
допомогою (тільки після консультації телефоном).
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Для кого потрібна самоізоляція:
1 для тих, хто очікує результати тесту на
новий коронавірус;

Потрібно ізолюватися в окремій кімнаті,
яка добре провітрюється. Якщо є можливість користуватись окремою ванною кімнатою та/або туалетом, а також готувати
їжу та харчуватись окремо – зробіть це.
Не забувайте про регулярне миття рук із
милом, прибирання, в тому числі вологе прибирання поверхонь, гігієну кашлю,
використання одноразових серветок та
хустинок. Під час необхідних контактів із
людьми завжди одягайте медичну маску
та викидайте її після використання або забруднення.

Як організувати доставку харчових продуктів?
Спробуйте мінімізувати походи до магазину. Якщо є можливість, попросіть друзів або родичів доставляти вам продукти
харчування та необхідні покупки до вхідних дверей або користуйтесь послугами
доставки з дистанційною оплатою.

Що робити, якщо вам необхідно
покинути житло?
Якщо виникла необхідність покинути місце самоізоляції – одягайте маску та мінімізуйте контакти із людьми. Користуйтесь
антисептиком для рук та дотримуйтесь
гігієни кашлю.

Що робити якщо у вас з’явились
симптоми?
Якщо під час самоізоляції у вас з’явились
симптоми COVID-19: кашель, ускладнене дихання, підвищена температура тощо – негайно зверніться за медичною допомогою
та повідомте про свою історію подорожей
та можливі контакти з особами, хворими
на гострі вірусні захворювання.

2 для тих, хто близько контактував з особами, що захворіли на COVID-19;
3 для тих, хто нещодавно повернувся із
країн, де зафіксовано новий коронавірус
(навіть якщо відсутні симптоми).

Скільки триває самоізоляція?
Якщо вам рекомендував лікар або ви самостійно прийняли рішення про ізоляцію,
вона повинна тривати не менше 14 днів із
дати початку випадку, який став причиною
самоізоляції: подорож, контакт з хворим
тощо.

медичний простір
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ПРО РЕФОРМУ
допомоги конкретному пацієнту. У своєму повідомленні, директор Департаменту
договірної роботи НСЗУ — Андрій Віленський підкреслив, що сьогодні все ще відбувається опрацювання поданих медичними
закладами пропозицій стосовно співпраці з
НСЗУ. Як тільки буде проведено остаточний
аналіз, одразу розпочнеться підписання
контрактів.

НСЗУ — як центральний орган розподілу
державних коштів відповідає на декілька ключових питань, а саме:
7 «За кого ми платимо?» Всі громадяни
України мають право на реалізацію
конституційного права громадян та
отримання безкоштовної медичної допомоги від держави.

Реформа
продовжується
Результати проведення
форуму: “Прогрес реформи
первинної ланки і координація
зі спеціалізованою медичною
допомогою у 2020”.
Питання успішного продовження впровадження змін в сфері охорони здоров`я
викликає деякі сумніви як серед представників медичної спільноти, так й серед пересічних громадян. Але, за словами
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керівниці Національної служби охорони
здоров`я Оксани Мовчан, вже з 1 квітня
цього року реалізація всіх запланованих
кроків обов`язково розпочнеться.
Більш ніж 1700 лікувальних закладів вторинної ланки вже встигли подати заявку
для подальшої співпраці з НСЗУ. Нагадуємо, що контрактування з НСЗУ – це
зручний та ефективний інструмент проведення аналізу та раціонального використання ресурсів закладу, який зовсім
скоро стане єдиною можливістю отримання лікувальним закладом державних
коштів.
Нагадуємо, що принцип “гроші йдуть за
пацієнтом” буде реалізовано й на другому етапі медичної реформи, коли гроші
заклад отримуватиме за надання певної

медичний простір

8 «Чи всі види послуг оплачуються?»
Лише ті послуги, які йдуть в пріоритеті. Програма медичних гарантій
визначає перелік та обсяг медичних
послуг та ліків, які гарантовані пацієнтам та будуть оплачені з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів.
9 «Чи повністю Державні кошти покривають ту чи іншу послугу?» Ті послуги,
які передбачені ПМГ надаються пацієнтам безкоштовно.

Ключові моменти укладання договорів з
НСЗУ – умови, за яких може відбуватися
корегування сум та деякі особливості
звітування.
У разі виявлення обставин, що призводять
до збільшення або зменшення суми оплати за звітом про медичні послуги за попередній період, у разі наявності документального підтвердження таких обставин

березень

2020

та узгодження їх сторонами, сума оплати
може змінюватися — зменшуватися або
збільшуватися відповідно до вимог сторін.
Така гнучкість розподілу коштів зумовлена
тим, що НСЗУ оперує державними коштами,
тому розподіл повинен здійснюватися максимально раціонально та ефективно.
Згідно із виконанням договору про медичне обслуговування, керівництво лікувального закладу повинно щоквартально
надавати звіт про доходи та витрати, де
буде чітко зазначена інформація стосовно
поточних та капітальних видатків, а також доходів. Необхідність впровадження
звітності зумовлена перш за все потребою
проведення аналізу витрат коштів та ефективності моделей, а також для того, щоб
були підстави збільшити капітаційну ставку у разі недостатності коштів для ведення
господарської діяльності.

Взаємодія первинки та воринки.
Які медичні послуги підлягатимуть оплаті?
Включенню до звіту та оплаті за договором підлягають медичні послуги з урахуванням наступних умов:
1 Медичні послуги надані пацієнту за
направленням, запис про яке є в системі. Крім випадків, коли згідно із законодавством, направлення не вимагається.
2 Медичні послуги надані в обсязі не
меншому, ніж передбачено в специфікації.
3 До системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.
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ПРО РЕФОРМУ
Електронні медичні записи, в залежності від
рівня та профілю закладу, можуть мати свою
специфіку, яка визначає обсяг даних, основні
інформаційні елементи та класифікатори,
які використовуються для їх заповнення.

Чому важливо ставитися до ведення електронних медичних записів ще уважніше та відповідальніше, ніж до паперових?
Тепер медичний запис стосовно клінічного випадку кожного пацієнта, що був
на прийомі, стане доступним будь-якому
медичному працівнику, який надаватиме
медичну допомогу. Тому вкрай важливо,
щоб інформація була достовірною та коректною. Окрім цього, електронні медичні
записи будуть основою для формування
фінансової звітності та аналізу індикаторів
якості надання медичної допомоги.

Медичні
електронні
записи

Такий сучасний підхід відкриває безліч
переваг як для медичних працівників, так
і для пацієнтів — оптимізація та спрощення, що дозволятимуть лікарям уникнути
зайвої писанини та приділити більше часу
своїм пацієнтам, а також створення єдиної
автоматизованої бази даних, доступ до якої
можна буде отримати у зручному форматі
усім зацікавленим сторонам.

Які медичні записи можуть створюватися
в рамках прийому?
1 Направлення. У випадку, коли пацієнт
потребує консультації іншого спеціаліста або дообстеження, лікар оформлює
відповідний електронний документ, що
є підставою для надання медичної допомоги іншим закладом/лікарем.

2 Взаємодія. Важливо розуміти, що кожна
окрема медична проблема пацієнта — це
окремий медичний запис, що відповідає одному епізоду взаємодії. За один
прийом може здійснюватися одна або
більше таких взаємодій. Результати консультації лікаря вказуються в рамках
взаємодії.
3 Діагностичний звіт. Така форма передбачає внесення лікарем результатів
проведення лабораторних / інструментальних діагностичних досліджень.
4 Обстеження.
5 Процедури.
Враховуючи стрімкий темп, який набуває
реформа охорони здоров`я, та використання нових, раніше невідомих, інструментів потребує додаткового навчання задля
опанування відповідних навичок. І краще
подбати про це вже зараз.
Платформа НСЗУ виклала три частини
оглядового матеріалу стосовно ведення
електронних медичних записів. Матеріал
доступний у розділі Академія НСЗУ за посиланням ePlatform Академії НСЗУ https://

academy.nszu.gov.ua/

На що слід звернути
увагу та чому важливо
Головний інструмент, за допомогою якого
готуватися вже зараз? здійснюватиметься ведення електронних
медичних записів.

Наступний етап реформи, який заплановано на квітень цього року, передбачає в
тому числі трансформацію застарілої системи роботи з медичною документацією
– так, на заміну паперовим документам
прийдуть електронні форми.

46

Медична інформаційна система – автоматизована система роботи з документами,
яка має різні можливості та функціонал, що
дозволяє обрати той МІС, який максимально точно відповідатиме запиту та потребам
певного лікувального закладу.

медичний простір
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Декілька практичних порад щодо ведення переговорів.
1 Приготуйтеся до конструктивного діалогу, наводячи змістовні аргументи
щодо тих и інших пропозицій, підготуйте реальні цифри стосовно фінансових
прогнозів, розрахунків бюджету та, особливо, доходу працівників.
2 Усі гарантії та норми, які прописані в
колективному договорі, повинні мати
чіткі механізми та строки реалізації, а
алгоритми їх виконання – зрозумілими
та послідовними.
3 Слідкуйте за обсягом та перенавантаженням договору. Пам`ятайте, що великий обсяг документу не є гарантією
засвоєння матеріалу та показником якості. Чітко та коректно формуйте кожне
з положень, так щоб сторони не пропустили важливих моментів.

Колективний
договір
Особливості укладання
колективних
договорів комунальних
некомерційних
підприємств
Практичні поради
щодо ведення
переговорів та вибору
методів стимулювання
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Нова система фінансування ставить перед керівниками комунальних некомерційних підприємств питання врегулювання виробничих відносин в колективі, дотримуючись нових правил
та рекомендацій. Одним із доволі ефективних інструментів координації трудових відносин є розроблення та прийняття колективного договору.
Нагадуємо, що колективний договір – це своєрідна угода між колективом та керівництвом лікувального закладу. Основана мета створення
цього документу – максимально справедливе
регулювання виробничих та соціально-економічних відносин, реалізація прав з дотриманням
інтересів кожної із сторін. Іншими словами, це
закріплений на папері результат домовленостей
сторін щодо основних напрямків діяльності закладу у новому форматі.

медичний простір

Які моделі мотивації та оплати праці
краще всього використовувати в роботі?
Питання мотивації працівників до підвищення якості надання медичної послуги
багатокомпонентне та пропонує декілька
інструментів заохочення, й не тільки фінансових. Проаналізувавши фінансове становище закладу, штатний розпис, глобальні
цілі розвитку, адміністрація закладу вирішує яка комбінація заходів буде найбільш
дієвою та ефективною.
До найбільш популярних методів нефінансового стимулювання належить відзнака
якісно виконаної роботи шляхом оплати
навчальних курсів, фінансування участі у
тренінгах, майстер-класах та підтримка зворотного зв`язку та виокремлення внеску кожного працівника в досягнення мети закладу.

березень

2020

Щодо фінансового стимулювання, тут більшість країн світу вже давно користуються доволі простим та ефективним інструментом, який базується на принципі «pay
for performance» або «плата за результат».
Такий підхід вже давно зарекомендував
себе, як більш дієвий спосіб оплати праці,
ніж необґрунтоване підвищення розміру
посадового окладу.

Нижче ми приведемо декілька наочних
прикладів того, як можна застосувати
даний підхід на практиці.
Класична модель, яка доволі проста в адмініструванні – «100 зарплата». Вона пропонує фіксовану та узгоджену зарплату,
підходить для оплати праці медичних працівників з невеликим досвідом роботи на
початкових етапах, але не мотивує інших
працівників до більш продуктивної роботи
та підвищення ефективності.
Модель бонусної програми полягає у додатковому фінансовому стимулюванні,
крім базового окладу, що значно сприяє
продуктивності та заохочує працівників
покращувати професійні результати.
Окрім цього, доволі розповсюджені наступні підходи – модель рівних часток, яка передбачає рівний розподіл прибутку між
працівниками лікувального закладу, а також модель продуктивності, в основі якої
прив`язка розміру зарплати до відсотка
надходжень, які він приносить.
Кожна з моделей оплати праці персоналу
відрізняється за своєю специфікою та ключовими ідеями, тому, перш ніж застосовувати певний підхід слід визначити конкретну суму коштів, яка буде виділятися саме
на зарплати працівників.
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ПРО РЕФОРМУ
Нагадуємо стисло, якого алгоритму слід
дотримуватися при укладанні колективного договору (КД):

Колективний
договір
Алгоритм укладання
колективного
договору, а також
можливі виклики на
шляху ухвалення та
підписання
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5 Підписання колективного договору.

1 Повідомлення однієї зі сторін колективних переговорів про їх початок.

6 Подання колективного договору на повідомну реєстрацію.

Початком укладення колективного договору вважається надсилання письмового
повідомлення однієї із сторін (роботодавець
або представник трудового колективу) про
початок колективних переговорів.
Важливо зазначити, якщо на підприємстві
діяв раніше укладений КД, він зберігає свою
чинність до моменту створення нового.

7 Доведення колективного договору до
відома всіх працівників під розписку.

2 Визначення складу робочої комісії, встановлення термінів розробки проекту КД
і подання його на затвердження трудовому колективу.

Добре відомо, що на сьогодні колективний договір є
найкращим способом врегулювання виробничих та
трудових відносин на підприємстві. Для більш чіткого
розуміння процесу розробки та прийняття колективного договору, ще раз нагадуємо про основні етапи
укладання договору, деякі з можливих проблем, з якими Ви можете зіткнутися та механізми їх вирішення.
Для того, щоб виробничі відносини вдалося врегулювати якомога краще та ефективніше, під час формування
колективного договору вкрай важливо враховувати
наступні аспекти діяльності підприємства — індивідуальні особливості та переваги, які визначають конкурентоспроможність закладу, а також реальне фінансове становище.

4 У разі потреби – поновлення переговорів .

Комісія розробляє та обговорює основні
положення проекту КД , як-от конкретні
пропозиції на тему впровадження додаткових гарантій чи прав для працівників.
В процесі підготовки КД, комісія детально
розглядає всі пропозиції, які надійшли від
працівників, трудових колективів. Слід зазначити, що у разі відсутності між сторонами комплаєнсу стосовно будь-яких розділів
проекту, є можливість зробити тимчасову
перерву, задля проведення додаткових експертиз, консультацій, знайти більш детальну інформацію, аби дійти згоди.
3 Схвалення та затвердження проекту КД .Після остаточного обговорення
пропозицій, робоча комісія презентує
трудовому колективу проект договору
на загальних зборах, дата проведення
яких планується заздалегідь. За результатами обговорення проекту КД, деякі
зміни можуть бути внесені у положення,
але вони чітко фіксуються в протоколі.

березень
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Можливі проблеми на шляху підписання
та ухвалення КД. Які варіанти вирішення
цих викликів?
1 Один із працівників відмовляється ставити свій підпис для підтвердження ознайомлення з КД.
Для розв`язання цього питання, у присутності трьох свідків рекомендується ще раз
запропонувати працівникові ознайомитися з документом та поставити підпис.
У разі відмови – оформляється акт, який
підписують особи, що були присутні при
остаточній відмові.
2 Вчинення опору новій системі оплати
праці.
Частіше за все, дана проблема виникає у
випадку, коли існує недостатня інформованість або нерозуміння працівником механізмів реалізації даних нововведень. Для
цього, краще за все вести чесні діалоги з
працівниками, детально пояснювати, як
саме впроваджені зміни впливатимуть на
порядок та умови оплати праці.
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Клінічна класифікація:
Розрізняють легкі, середні і важкі форми
перебігу COVID-19:

••

Середня стадія: 60 мм рт.ст. ЛК≥15 мл/см
Н2О; може ускладнюватися іншими
легкими або помірнимидисфункціями
інших органів.

•• Пізня стадія: індекс оксигенації ≤ 60 мм
1 Легкі випадки - клінічні симптоми легкі, а проявів пневмонії не виявлено за
допомогою візуалізації легень.
2 Середньої важкості випадки - у пацієнтів
є такі симптоми, як лихоманка та респіраторні симптоми тощо; прояви пневмонії
можна побачити при візуалізації легень.

КЛІНІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ
ТА ЛІКУВАННЯ
COVID 19
І нкубаційний період складає від 2-х до

Найбільш важка задишка розвивається до
6-8-го дня від моменту інфікування.
Також встановлено, що серед перших
симптомів можуть бутиміалгія (11%),
сплутаність свідомості (9%), головний
біль (8%), кровохаркання (5%), діарея (3%),
нудота, блювота, серцебиття. Дані симптоми в дебюті інфекції можуть спостерігатися і при відсутності підвищення
температури тіла.

14-ти діб, в середньому 5-7 діб.
Клінічні варіанти та прояви COVID-19:
Для COVID-19 характерна наявність клінічних симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції:

•• підвищення температури тіла (> 90% випадків);
•• кашель (сухий або з невеликою кількістю мокротиння) - в 80% випадків;
•• задишка (55% випадків);
•• стомлюваність (44% пацієнтів);
•• відчуття важкості в грудній клітці (> 20%
випадків).
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3 Важкі випадки — дорослі пацієнти, які
відповідають будь-якому з наступних
критеріїв: частота дихання ≥ 30 дихальних рухів / хв; насичення киснем ≤ 93% у
стані спокою; парціальний тиск кисню в
артеріальній крові (PaO2) / концентрація
кисню (FiO2) ≤300 мм рт. Пацієнти з > 50%
прогресуванням вогнищ уражень при візуалізації легень протягом 24 – 48 годин
повинні розглядатися як важкі випадки.
4 Вкрай важкі (критичні) випадки — досягнення будь-якого з наступних критеріїв:
виникнення дихальної недостатності,
що потребує ШВЛ; наявність шоку; інша
органна недостатність, яка потребує спостереження та лікування в реанімації.

•• гостра респіраторна вірусна інфекція
••
••
••
••
••

(ураження тільки верхніх відділів дихальних шляхів).
пневмонія без дихальної недостатності
пневмонія з ГДН
ГРДС
сепсис
септичний (інфекційно-токсичний) шок

Гіпоксемія (зниження SpO2 менше 88%) розвивається більш ніж у 30% пацієнтів.

медичний простір

Критичні випадки далі поділяються на
ранню, середню та пізню стадії відповідно
до індексу оксигенації та легеневого комплайнсу (ЛК).

•• Рання стадія: 100 мм рт.ст. ЛК≥15 мл/см
Н2О; може ускладнюватися іншими
легкими або помірними дисфункціями інших органів.

березень

2020

рт.ст.

У 80% пацієнтів захворювання перебігає в легкій формі ГРВІ.Легкий перебіг
захворювання характеризується: невисокою гарячкою (до 38°С), що добре контролюється прийомом жарознижуючих
препаратів; нежиттю; сухим кашлем без
ознак дихальної недостатності (таких як
утруднене дихання, збільшення частоти
дихальних рухів, кровохаркання); відсутністю шлунковокишкових проявів (нудота, блювання та/або діарея); відсутністю
змін психічного стану (порушення свідомості, млявість). Ускладнення з боку
дихальної системи при COVID-19 зазвичай
розвиваються на другому тижні хвороби,
тому хворих необхідно активно спостерігати, повторний огляд (включно з фізикальним) рекомендовано проводити в
цей термін.

Стан середньої тяжкості і тяжкий характеризуються: ознаками пневмонії та/або
дихальної недостатності (збільшення
частоти дихальних рухів> 30 вдихів/хв,
показник SpO2 при вимірюванні пульсоксиметром ≤ 92%,кровохаркання), наявністю клініко-інструментальних даних
гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), наявністю клініко-лабораторних даних сепсису та/або септичного
шоку (синдрому системної запальної відповіді), наявністю клініко-лабораторних
даних органної/системної недостатності
окрім дихальної.
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Сепсис визначається збільшенням послідовної (пов’язаної з сепсисом) оцінки неспроможності органів (SOFA) на ≥2 балів.
Слід припустити, що якщо дані недоступні,
базовий показник дорівнює нулю.
Оцінка SOFA коливається в межах від 0 до
24 і включає бали, пов’язані з 6 органами
системами організму:

•• дихальна система – гіпоксемія, визна••
••
••
••
••

чена низьким рівнем PaO2/FiO2;
система згортання – низький рівень
тромбоцитів;
печінка – високий білірубін;
серцево-судинна система – гіпотензія;
центральна нервова система – низький
рівень свідомості, визначений за шкалою Глазго;
ниркова – знижений діурез або високий
вміст креатиніну.

Септичний шок- зберігається гіпотонія,
незважаючи на об’ємну ресусцитацію, потреба у вазопресорах для підтримки СерАТ
≥65 мм.рт.ст. та рівень лактату у сироватці
крові > 2 ммоль/л.

Гострий респіраторний дистрес-синдром
(ГРДС).
Поява нових симптомів ураження легень
або посилення наявних протягом одного
тижня після виявленої клінічної патології.
Візуалізація органів грудної клітки (рентгенографія, КТ або ультразвукове дослідження легень): двобічна інфільтрація, що не
може бути пояснена плевральним випотом, колапсом частки або цілої легені або
вогнищевими ураженнями.
Сепсис небезпечна для життя дисфункція органів, спричинена порушенням
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імунної відповіді пацієнта на підозрювану
або доведену інфекцію, що супроводжується поліорганною недостатністю. Ознаками
дисфункції органів є:

•• змінений психічний стан;
•• утруднене або часте дихання, низьке насичення киснем крові;

•• зниження діурезу;
•• тахікардія, слабкий пульс, холодні кінцівки або артеріальна гіпотензія;

•• зміна кольору шкіри;
•• лабораторні докази коагулопатії, тромбоцитопенії, ацидозу, високий лактат
або гіпербілірубінемія.

медичний простір

захворюваннях, станах і ускладненнях на
підставі результатів аналізу лікування пацієнтів з іншими коронавірусними інфекціями.

Критерії госпіталізації.
За появи симптомів у контактної особи
медичні працівники з’ясовують стан та
приймають рішення щодо потреби госпіталізації чи надання медичної допомоги в
амбулаторно-поліклінічних умовах.
Госпіталізація за клінічними критеріями
показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19 при:

•• стані середньої тяжкості і тяжкому – оз-

••

Лікування коронавірусної інфекціїї
У межах надання медичної допомоги необхідний моніторинг стану пацієнта для
виявлення ознак погіршення його клінічногостану. Пацієнти, інфіковані SARS-CoV-2,
повинні отримуватипідтримуючу патогенетичну і симптоматичну терапію. Лікування коморбідних захворювань, станів
і ускладнень здійснюється відповідно до
клінічних рекомендацій, стандартів медичної допомоги даних захворювань, станів
іускладнень. У цих методичних рекомендаціях представленітільки основні значущі особливості надання медичної допомоги
даній групі пацієнтів при коморбідних
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••

наки пневмонії та/або дихальної недостатності (збільшення частоти дихальних рухів вище фізіологічної норми,
кровохаркання, показник SpO2 при вимірюванні пульсоксиметром ≤ 93%) за
наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії;
наявність клініко-інструментальних
даних гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС); - наявність клініко-лабораторних даних сепсису та/або
септичного шоку (синдрому системної
запальної відповіді);
наявність клініко-лабораторних даних
органної/системної недостатності окрім
дихальної; - пацієнти, які відносяться до
групи ризику розвитку ускладнень незалежно від тяжкості їхнього стану: тяжкий
перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія
дихальної та серцево-судинної систем,
ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації), онкологічні захворювання;
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•• пацієнти незалежно від тяжкості стану,

••

в яких відзначається підвищення температури вище 38 °С, що погано піддається корекції (тимчасове, не більше ніж
на 1-1,5 години зниження на тлі прийому
жарознижуючих препаратів з наступним її підвищенням), ядуха, утруднене
дихання, збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми,
кровохаркання, шлунково-кишкові
симптоми (нудота, блювання, діарея),
зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість);
вагітні жінки з підозрою на COVID-19.

Пацієнтів із легкою формою захворювання,
які не відносяться до груп ризику розвитку
ускладнень пацієнтів з COVID-19, рекомендовано лікувати амбулаторно (в домашніх умовах). Переводити на амбулаторне лікування
також слід одужуючих пацієнтів, котрі вже
не потребують цілодобового нагляду.
Прийняття рішення про необхідність госпіталізації здійснюється з урахуванням
важкості стану хворого та епідеміологічних факторів (проживання літніх людей,
скупчення тощо ).
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Патогенетичне лікування.
Достатня кількість рідини (2,5-3,5 літри
на добу і більше, немає протипоказань
при соматичній патології). При вираженій
інтоксикації, а також при дискомфорті
в животі, нудоті і/або блювоті показані
ентеросорбенти (діоксид кремнію колоїдний,поліметілсілоксанаполігідрат та
інші).
У пацієнтів, котрі перебувають у важкому
стані (відділення реанімації та інтенсивної
терапії) за наявності показань проводиться
інфузійна терапія під обов’язковим контролем стану пацієнта, включаючи артеріальний тиск, аускультативні ознаки стану
легень, гематокрит (не нижче від 0,35 л/л)
і діурез.
Слід з обережністю підходити до інфузійної
терапії, оскільки надлишкові трансфузії
рідин можуть погіршити насичення крові киснем, особливо в умовах обмежених
можливостей штучної вентиляції легенів,
а також спровокувати, або посилити, прояви ГРДС.

медичний простір

У патогенезі ГРДС внаслідок інфекції
COVID-19 основну роль відіграє надмірна
відповідь імунної системи з фатальним цитокіновим штормом, що стрімко розвиваються. Проведені дослідження показали, що
смертність при COVID-19 асоційована в тому
числі з підвищенням рівня інтерлейкіну-6
(ІЛ-6). Деякі інгібітори рецепторів ІЛ-6 широко використовуються для лікування ревматоїдного артриту, серед яких тоцілізумаб
і сарілумаб. Більшість пацієнтів з COVID-19 в
Китаї використовували тоцілізумаб, який застосовувався при важкому респіраторному
дистрес-синдромі з ознаками цитокінового
шторму і дозволяв у більшості досягти нормалізації температури тіла, зниження виразності клінічних симптомів і потреби в кисні
вже після одноразового уведення препарату
(400 мг внутрішньовенно крапельно).
З метою профілактики набряку головного
мозку і набряку легенів пацієнтамдоцільно
проводити інфузійну терапію на тлі форсованого діурезу (фуросемід 1% 2-4 мл в/м або
в/в болюсно). З метою поліпшення відходження мокроти при продуктивному кашлі призначають мукоактивні препарати
(ацетилцистеїн, амброксол, карбоцистеїн).
Бронхолітична інгаляційна терапія (з використанням небулайзера) з використанням сальбутамолу, фенотеролу, із застосуванням комбінованих засобів (іпратропію
бромід + фенотерол) доцільнапри наявності бронхообструктивного синдрому.

Симптоматичне лікування.
Симптоматичне лікування включає:

•• купіювання лихоманки парацетамолом;
•• комплексну терапію риніту і/або рино-

•• комплексну терапію бронхіту (мукоактівні, бронхолітичні та іншізасоби).
Парацетамол призначають при температурі вище від 38,0-38,5ºС.
При поганій переносимості вагітною високої температури, головних болях, підвищенні артеріального тиску і виразній тахікардії (особливо при наявності ішемічних
змін або порушеннях ритму) парацетамол
використовують і при більш низьких цифрах. Парацетамол вважається найбільш
безпечним препаратом для вагітних із
числа жарознижуючих.
Місцеве лікування риніту, фарингіту,
при закладеності і/або виділеннях з носа
починають з сольових засобів для місцевого застосування наоснові морської
води (ізотонічних, а при закладеності —
гіпертонічних). У разі їх неефективності
показані назальні деконгенстанти. При
неефективності або виразних симптомах
можуть бути використані різні розчини з
антисептичною дією.
Заборонено давати системні кортикостероїди для лікування вірусної пневмонії
або ГРВІ, якщо вони не показані з іншої
причини. Необхідно уважно слідкувати
за хворими в тяжкому стані з метою раннього виявлення ознак клінічного погіршення, таких як швидко прогресуюча
дихальна недостатність та сепсис, і негайно призначити підтримуючу терапію
за необхідності. Застосування своєчасної,
ефективної та безпечної підтримуючої
терапії є наріжним каменем терапії для
пацієнтів, у яких розвиваються тяжкі
прояви COVID-19.

фарингіту (зволожуючі/елімінаційні
препарати, назальні деконгестанти);

березень

2020
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МОЛОДИЙ ЛІКАР
••

Особливу роль грає проведення інформаційно – просвітницької роботи, направленої на підвищення обізнаності населення
щодо даного захворювання та необхідності якомога раніше звернутися до лікаря
та отримати терапію; а також у вигляді
надання консультативної психологічної
допомоги пацієнтам та їх родинам.

Питання лікування.

Туберкульоз
Роль сімейного лікаря
у веденні пацієнтів з
туберкульозом, основні
вимоги та послідовність дій
Епідемія туберкульозу в Україні продовжується з 1995 року, а рівень захворюваності з
кожним роком невпинно збільшується. Не
зважаючи на тенденцію до деяких статистичних покращень, ситуація залишається
неоптимістичною — щороку діагноз “туберкульоз” ставлять приблизно 32 тисячам
людей та понад 6 тисяч людей помирає.
Окремої уваги заслуговує поширення мультирезистентного туберкульозу, який мають
понад 16% всіх хворих з вперше встановленим діагнозом.
Сьогодні, вкрай важливу роль у веденні та
лікуванні пацієнтів з даним діагнозом грають саме лікарі первинної ланки. Завдяки
систематичному підвищенню своєї професійної кваліфікації, лікар загальної практики
повинен надавати якісну медичну допомогу, займатися динамічним спостереженням
за станом здоров`я пацієнта та членів його
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родини, проводити необхідні обстеження та
важливі лікувально-оздоровчі заходи. Також, сімейний лікар відповідає за своєчасне
направлення на консультацію фтизіатра, госпіталізацію та займається питаннями експертизи тимчасової втрати працездатності.

Існують певні вимоги до сімейного лікаря
в рамках роботи з пацієнтами, хворими
на туберкульоз.
•• Перш за все, це вміння проводити якісне
первинне обстеження та координувати
терапевтичний процес з лікарями-фтизіатрами.

••

Здатність налагоджувати з пацієнтом довірливі довгострокові відносини, для того,
щоб процес лікування був максимально
ефективним та задля забезпечення безперервності надання медичної допомоги.

•• Вміння приділяти особливу увагу інтересам та проблемам пацієнта. Володіння
достатньою базою знань та актуальною
інформацією, задля виявлення хвороби
на ранніх стадіях.

медичний простір

На сьогодні, в Україні дії направлені на
боротьбу з туберкульозом реалізуються
відповідно до Національної програми
протидії захворюванню на туберкульоз,
впровадження якої дозволить покращити показники епідемічної ситуації, зменшити рівень захворюваності на ТБ, а також підвищити доступність населення
до якісних профілактичних, лікувальних
послуг.
Лікування пацієнтів з ТБ здійснюється у спеціалізованих протитуберкульозних закладах
(ПТЗ) тільки за інформованої згоди пацієнта.
У закладах первинної медичної допомоги
сімейний лікар лише проводить контрольоване лікування під наглядом фтизіатра.

Алгоритм дій лікаря:
1 Фтизіатр спеціалізованого ПТЗ передає
сімейному лікарю необхідні препарати на місяць, які повинні зберігатися у
відповідальної особи закладу, а також
індивідуальну картку хворого, в якій
медична сестра лікаря відзначає кожен
прийом хворим препаратів;
2 Лікар загальної практики повинен постійно контролювати стан хворого, виникнення побічних реакцій та стежити
за дотриманням схеми лікування та
вживання ПТП;

березень

2020

3 У разі 2-х кратного пропуску пацієнтом
прийому, медична сестра повідомляє
про це лікаря, який в свою чергу інформує дільничного фтизіатра;
4 Щомісяця пацієнт повинен проходити
огляд у фтизіатра задля моніторингу та
корекції терапії .
5 Важливо зазначити, що пацієнти з обмеженими формами туберкульозу без
бактеріовиділення можуть отримувати лікування в амбулаторних умовах,
тільки за умови чіткого дотримання
призначень. В даному випадку, сімейний лікар виконую вкрай важливу роль,
адже саме він несе відповідальність за
правильну організацію та психологічну
підтримку, що сприяє дотриманню лікування та досягненню максимального
терапевтичного ефекту від ПТТ.

Які дії лікаря?
•• Моніторинг дотримання пацієнтом призначень фтизіатра — здійснення лікарем
контрольованого лікування ПТП (ДОТпослуги).

•• Застосування індивідуального підходу
в оцінці ризиків щодо дотримання режиму лікування кожним окремим пацієнтом, підвищення прихильності до
лікування, адже використання ДОТ є
вкрай важливою та ефективною складовою лікування активного ТБ.

••

Задля підвищення терапевтичної ефективності, рекомендовано залучати куратора, контактні дані якого повідомляються
пацієнту. Головна роль куратора — формування прихильності до лікування на амбулаторному рівні, проведення навчання
та залучення хворого до лікування.
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