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“Протягом десятиліть підлітки зов-
сім не враховувалися в національних 
планах охорони здоров’я, — заявила 
д-р Флавія Бустрео, помічник Гене-
рального директора ВООЗ. — Віднос-
но невеликі інвестиції, орієнтовані 
на підлітків, не тільки дозволять 
їм вирости здоровими людьми, що 
мають усі права і можливості, а й 
поліпшать здоров’я майбутніх поко-
лінь, забезпечивши величезну віддачу”.

Скажімо, у 2015 році дорожньо-транспорт-
ний травматизм був провідною причиною 
смерті підлітків у віці 10-19 років і привів до 
115 000 випадків смерті підлітків. Основний 
тягар довелося на підлітків старшого віку 
чоловічої статі. Більшість молодих людей, 
які гинуть внаслідок дорожньо-транспорт-
них пригод, є уразливими користувачами 
доріг, такими як пішоходи, велосипедисти 
та мотоциклісти.

Разом з тим, відзначаються великі відмін-
ності між різними регіонами. У країнах з 
низьким і середнім рівнем доходу в Аф-
риці інфекційні хвороби, такі як ВІЛ/СНІД, 
інфекції нижніх дихальних шляхів, менін-

гіт і діарейні захворювання, викликають 
більше випадків смерті серед підлітків, ніж 
дорожньо-транспортні пригоди.

Відносно дівчаток спостерігається інша 
картина. Провідною причиною смерті ді-
вчаток-підлітків у віці 10-14 років є інфекції 
нижніх дихальних шляхів, такі як пневмо-
нія, яка часто розвивається у результаті 
забруднення повітря всередині приміщень 
через використання для приготування їжі 
брудних видів палива. Ускладнення вагіт-
ності, такі як кровотечі, сепсис, ускладнені 
пологи і ускладнення після небезпечного 
аборту, є провідною причиною смерті ді-
вчат у віці 15-19 років.

Самогубство і смерть внаслідок нанесен-
ня шкоди своєму здоров’ю були третьою за 
значимістю причиною смерті підлітків і, за 
оцінками, викликали 67 000 випадків смер-
ті. Нанесення шкоди своєму здоров’ю, в ос-
новному, поширене серед підлітків старшо-
го віку і є другою за значимістю причиною 
смерті серед дівчаток-підлітків старшого 
віку. Це провідна або друга за значимістю 
причина смерті підлітків в Європі і Півден-
но-Східної Азії.

Три основні 
причини смерті 

підлітків у світі
Щороку фіксується понад 

1,2 мільйона випадків 
смерті підлітків, і майже 

всім їм можна було 
запобігти

За даними нової доповіді Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ), і партнерів, 
щодня вмирає більше 3000 підлітків, або 
1,2 мільйона підлітків в рік, від причин, 
які в значній мірі є такими, яких можна 
уникнути. Основними причинами смер-

ті підлітків є травми в результаті дорож-
ньо-транспортних пригод, інфекції нижніх 
дихальних шляхів і самогубства.
Більшість з цих випадків смерті можна 
було б запобігати при наявності належних 
служб охорони здоров’я, освіти та соціаль-
ної підтримки. Але в багатьох випадках 
підлітки, які страждають від психічних 
розладів, вживання наркотиків, поганого 
харчування, не можуть отримати критично 
важливих послуг з профілактики та ліку-
вання або через відсутність таких послуг, 
або через необізнаність про їхнє існування.

Крім того, багато видів поведінки, які впли-
вають на здоров’я пізніше в житті, такі як 
відсутність фізичної активності, погане 
харчування і ризикована сексуальна по-
ведінка, формуються в підлітковому віці.
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наступає переважно внаслідок вдихання 
диму та асфіксії, а не від важкого опіку. Ма-
ленькі і більш старші діти належать до най-
вищої групи ризику у часи пожежі, так як 
їм важко вибратися з палаючого будинку.

Задуха відповідає приблизно за 50% всіх не-
навмисних смертей у дітей у віці до 1 року 
Найчастіше дитина задихається при спожи-
ванні харчових продуктів, таких як сосиски, 
льодяники, виноград і горіхи. Викликати 
задуху можуть занадто маленькі соски, не-
великі кульки і латексні надувні кульки.

Вбивство — друга основна причина трав-
матичної смерті немовлят до 1 року, так і 
дітей 1-4 років і підлітків 15-19 років. Вбив-
ство в цих вікових групах ділять на дві ка-
тегорії дитяче та підліткове. Дитяче вбив-
ство — це смерть дітей молодше 5 років в 
результаті жорстокого поводження з ними. 
Злочин зазвичай робить той, хто доглядає 

за дітьми, — смерть відбувається із-за силь-
ного удару по голові або кивот. Навпаки, 
винуватцями вбивства підлітків зазвичай 
бувають ровесники або знайомі; Більш ніж 
у 80% випадків воно здійснюється із засто-
суванням зброї, в основному пістолета.

Діти проміжного віку можуть бути жертва-
ми обох способів вбивства. Самогубство 
рідко трапляється серед дітей до 10 років, 
і тільки 1 % всіх самогубств припадає на 
дітей до 15 років. Частота самогубств зро-
стає після 10-річного віку, а у 15-19-річних 
підлітків самогубство посідає 3-е місце в 
якості причини смерті — більше 100 000 
втрачених потенційних років життя. До 
групи найбільшого ризику відносяться 
чорні хлопчики-підлітки, за ними йдуть 
білі хлопчики, а групу найменшого ризику 
складають чорні дівчинки. Приблизно 60% 
самогубств підлітків здійснюється за допо-
могою вогнепальної зброї.

Смертність дітей від травм.
На частку травм припадає 45% усіх смертей 
дітей у віці 1-4 років, що в 3 рази перевищує 
летальність від іншої провідної причини — 
вроджених аномалій. У подальшому періоді 
дитинства і в підлітковому періоді аж до 
19-річного віку майже 70% смертей відбу-
вається внаслідок травм, що перевищує всі 
інші причини разом узяті. У 1999 р. в США 
від травм загинуло 17 940 дітей і підлітків 
до 19 років включно, що забрало набагато 
більше життів, ніж будь-які інші причини.

Автодорожні аварії очолюють список смер-
тельної травми у дітей і підлітків різно-
го віку, включаючи немовлят до 1 року. 
Більшість цих смертей як серед дітей, так 
і серед дорослих припадає на частку тих, 

хто їде в машині. У підлітковому віці ця 
причина становить 50% всієї смертності від 
ненавмисних травм.

Смерть внаслідок утоплення займає 2-е 
місце серед ненавмисних травм, досягаю-
чи піку у підлітків і дітей дошкільного віку. 
У деяких областях США це основна при-
чина загибелі дошкільнят. Маленькі діти 
тонуть в основному у ванні або басейні, а 
більш старші діти і підлітки — переважно 
в природних водоймах під час купання або 
плавання на човнах.

Пожежі та опіки відповідальні в цілому 
майже за 6% смертей від ненавмисних 
травм і за 13% серед дітей до 5-річного віку. 
Більшість (93 %) цих випадків відбуваєть-
ся в результаті пожежі в будинку, смерть 
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ZmiNoTvorets

• Безпечний простір для дитини вдома;
• Вірно надана перша невідкладна допомога: охолодити 

місце опіку прохолодною водою протягом 10-15 хвилин 
та накласти спеціальний засіб проти опіків на гелевій 
основі! Заборонено змазувати місце опіку маслом, 
кремом!

7.  Щодня 130 дітей у світі гине в результаті падіння. 
Дієві методи попередження:
• належні віконні решітки; 
• засобів безпеки вдома;
• формування безпечної поведінки у дитини;
• безпечні дитячі майданчики;
• вірно надана перша невідкладна допомога.

8. Щодня 125 дітей у світі гине внаслідок отруєнь. Дієві 
методи попередження:
• Безпечне зберігання токсичних речовин
• Безпечне пакування для ліків та отрути, що 

попереряджає можливість відкриття його дітьми; 
• Розподіл ліків у кількості, що не може спричинити 

отруєння;
• Доступність до першої допомоги.

9. Кровотеча є станом, загрозливим для життя. Дієві 
методи попередження:
• формування безпечного середовища;
• використання засобів захисту при активному 

відпочинку;
• вірно надана перша невідкладна допомога: 

використовуйте захисні гумові рукавиці та накладіть 
давлючу пов’язку на місце кровотечі!

10. Навчання дитини основам безпечної поведінки та 
навикам надання першої домедичної допомоги — 
основа профілактики підліткового травматизму!

Громадське здоров`я в Україні

1.  90% випадків підліткового травматизму є наслідком випадковості.

2.  2300 дітей гинуть щодня у всьому світі.

3.  Найчастіше діти гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод, 
опіків, отруєнь, падінь та утоплення.

4.  ДТП - основна причина смерті у віці від 10 до 19 років. Дієві методи 
попередження:
• Ремені безпеки;
• Дитячі автомобільні крісла;
• Шоломи;
• Пішохідні доріжки;
• Обмеження швидкості;
• Заборона керування автомобілем після вживання алкоголю.

5.  Утоплення є причиною гибелі 480 дітей кожного дня у світі. Дієві 
методи попередження:
• Рятувальні жилети;
• Огородження басейнів;
• Закривання небезпечних ємкостей з водою (колодязі у селі);
• Правильне надання першої невідкладної допомоги: при відсутності 

свідомості та дихання необхідно почати серцево-легеневу реанімацію! Не 
потрібно намагатись витрусити воду з легень!

6.  Щодня 260 дітей у світі гине від опіків. 
• Опіки від вогню та гарячої рідини до стійкої інвалідності. 
• Дієві методи попередження:
• Димова пожарна сигналізація;
• Безпечні запальнички;
• Регулятори температури води;

Попередження підліткового травматизму

Джерело: https://drive.google.com/file/d/1AtOzBYQPJSqGWje4tIYPVqCHhx6_pMjT/
view?fbclid=IwAR09JYP6YAGqy-R-QTCaeZX4lhGTaj_iPlPt5TH92414AXsvmWAfwawiAtY
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    Протипокази до вакцинації ( наказ №2070)

Абсолютні протипоказання до 
введення вакцини:

 • наявність в анамнезі анафілактич-
ної реакції на попередню дозу вак-
цини

 • вагітність — протипоказано введен-
ня живих вакцин 

 • тяжка імуносупресія/імунодефі-
цит — протипоказано введення жи-
вих вакцин

 • гострі захворювання з підвищен-
ням температури вище 38,0° C — 
протипоказання для рутинної вак-
цинації

Вакцинація осіб з хронічною хворобою

 • Особи з хронічними захворюван-
нями повинні бути вакциновані 
відповідно до Календаря профілак-
тичних щеплень в Україні

 • Рішення про проведення щеплен-
ня під час хронічних захворювань 
приймається на підставі рівня іму-
носупресії.

 • Особи з хронічними захворювання-
ми можуть потребувати додаткової 
вакцинації, якщо вона не передба-
чена як рутинна та не включена до 
Календаря щеплень.

Вакцинація осіб з гострою хворобою 
з підвищенням / без підвищення 
температури, період реконвалесценції 
гострої інфекційної хвороби.

 • Вакцинація під час гострого захво-
рювання не знижує імунної відпові-
ді на введення вакцин або зростан-
ня ризику виникнення побічних 
реакцій.

 • Відсутній вплив на формування 
імунної відповіді на вакцинацію 
осіб з гострою хворобою з легким 
перебігом як без, так із підвищен-
ням температури до 38,0° С. 

 • Такі стани не є протипоказанням до 
проведення як планової, так й екс-
треної вакцинації.

 • Особи з гострими захворюваннями 
з лихоманкою вище 38,0 С можуть 
бути вакциновані, як тільки одужа-
ють та не матимуть ознак гострої 
хвороби.

 • Незначні порушення у стані здо-
ров’я (прорізування зубів, дис-
пепсія,  застуда з підвищеною 
температурою або без), які часто 
зустрічаються у дітей перших ро-
ків життя, не є протипоказанням 
до вакцинації.

Виняток:

1  Реконвалесцент кору.
 Потрібно відкласти щеплення живими вакцинами на 4 тижні від 
початку захворювання, що пов’язано з тимчасовим зниженням клі-
тинно-опосередкованого імунітету.

2  Реконвалесцент вітряної віспи.
 Потрібно відкласти введення живих вакцин на 4 тижні від початку 
захворювання.

Вакцинація під час проведення терапії антибактеріальними, 
антимікотичними, протипаразитарними та противірусними 
препаратами

Прийом антибактеріальних та противірусних препаратів не впливає 
на формування імунної відповіді під час проведення щеплення інак-
тивованими вакцинами та більшістю живих вакцин.

Виняток:

1  Прийом ацикловіру, валацикловіру, фамцикловіру та інших лікар-
ських засобів з доведеною дією на вірус вітряної віспи може призве-
сти до субоптимальної імунної відповіді під час вакцинації проти 
вітряної віспи. 

2  Особи, які перебувають на тривалій терапії зазначеними препаратами, 
повинні припинити (за можливості) їх прийом щонайменше принайм-
ні за 24 години до введення вакцини проти вітряної віспи та не по-
винні відновлювати противірусну терапію до 14 днів після вакцинації.

3  Введення оральної вакцини проти черевного тифу має бути відкла-
дено на 24 години після припинення прийому антибактеріальних 
препаратів, що активні проти Salmonella typhi.
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    Протипокази до вакцинації ( наказ №2070)  
Частина 2
Вакцинація вагітних:

 • Вагітність є протипоказанням до про-
ведення вакцинації живими вакци-
нами.

 • Немає доказів щодо ризику для плоду 
від вакцинації вагітної інактивова-
ними вакцинами.

 • Вакцини, що містять живі, атенуйо-
вані віруси та живі атенуйовані бак-
терії, - протипоказані.

 • Вагітні жінки, які отримали останню 
дозу вакцини, що містить правцевий 
анатоксин, більше ніж 10 років тому, 
мають бути щеплені проти правця і 
дифтерії під час вагітності.

 • Вакцинація під час вагітності забез-
печує формування відповідного іму-
нітету до правця у матері та запобі-
гає захворюванню як у матері, так і 
у дитини. 

 • Вакцинація проти грипу рекоменду-
ється всім жінкам, які перебувають у 
стані вагітності або планують вагіт-
ність (в будь-якому триместрі) про-
тягом сезону грипу.

— Найбільша частота кашлюку, пов’яза-
них з ним ускладнень і більшість смер-
тей, пов’язаних з кашлюком, зустріча-
ється у дітей, які за віком не підлягають 
щепленню за календарем (у віці більше 
ніж 2 місяці) або були не повністю іму-
нізовані (у віці більше ніж 6 місяців).

 • Імунна відповідь на введення вак-
цини АаКДП подібна до тих, як і у 
вакцинованих невагітних жінок.

 • Трансмісії вакцинних вірусів не 
відбувається від отримувачів вак-
цини КПК. Вакцини КПК та проти 
вітряної віспи слід вводити дітям 
та іншим особам, що перебувають 
в сімейному контакті з вагітними. 
У разі виникнення везикулярного 
висипання після вакцинації проти 
вітряної віспи варто розмежувати 
контакти вагітної з реципієнтом 
вакцини до припинення висипан-
ня.

 • Немовлята, які мають сімейний кон-
такт з вагітними, мають бути ще-
плені ротавірусною вакциною згідно 
з тим самим графіком, що і діти, які 
не перебувають в сімейному контак-
ті з вагітними.

 • Жінка має утримуватися від вагіт-
ності щонайменше протягом 1 міся-
ця після вакцинації КПК. Існує лише 
теоретичний ризик ураження плоду 
дитини через наявність вірусу крас-
нухи у комбінованій вакцині КПК. 
В іншому разі вакцинація прово-
диться після закінчення вагітності. 
Випадкова вакцинація КПК вагітної 
не є підставою для переривання ва-
гітності.

Вакцинація під час лактації.

 • Лактація не є протипоказанням щодо імунізації 
матері, яка має лактацію.

 • Щеплення жінок, що годують, інактивовани-
ми вакцинами або вакцинами, що містять 
живий вірус, не впливає на безпеку жінок 
або дітей, що перебувають на грудному виго-
довуванні. Вакцинні віруси мають здатність 
реплікуватися в організмі у тих, хто отримує 
вищезазначені вакцини, однак віруси вак-
цини проти вітряної віспи не виділяються з 
грудним молоком. 

 •  -Інактивовані, рекомбінантні, субодиничні, 
полісахаридні та кон’юговані вакцини, а також 
анатоксини не створюють ризику для матерів, 
які годують грудьми, або для дітей, які перебу-
вають на грудному вигодовуванні.

 • - Грудне вигодовування є тимчасовим протипо-
казанням для вакцинації матері проти вітряної 
віспи через теоретичну небезпеку передання 
вірусу від матері до немовляти.

 • - Вакцину проти жовтої лихоманки не слід вво-
дити жінкам, які годують грудьми. Однак, якщо 
жінка, що вигодовує дитину грудьми, не може 
уникнути подорожі або відкласти її до районів, 
що є ендемічними для жовтої лихоманки, у 
яких ризик для зараження високий, вона має 
бути вакцинована.

 • - Діти, що перебувають на грудному вигодову-
ванні, мають бути вакциновані згідно з Кален-
дарем щеплень.
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    Протипокази до вакцинації ( наказ №2070)  
Частина 3

Вакцинація передчасно народжених 
дітей:

 • Передчасно народжені діти, що 
є стабільними в медичному ро-
зумінні, мають бути щеплені так 
само, як і немовлята, народжені 
в строк, якщо маса дитини не є 
протипоказанням до проведення 
вакцинації дитини. 

 • Незалежно від гестаційного віку 
доза вакцин не зменшується.

 • Місцем вакцинації для передчас-
но народжених дітей є передня 
поверхня стегна. Вибір голки за-
лежить від м’язової маси у місці 
введення вакцини.

 • Якщо дитина до початку вак-
цинації проти дифтерії, правця, 
кашлюку та поліомієліту все ще 
перебуває в стаціонарі, вакцина-
ція проводиться за віком згідно 
з чинним Календарем щеплень. 

 • Для щеплення проти поліомієлі-
ту на час перебування дитини 
в стаціонарі використовується 
лише ІПВ.

— Ризик виникнення апное після 
вакцинації зростає в немовлят, які 
народжені передчасно. Таким дітям 
(гестаційний вік < 28 тижнів вагіт-
ності) потрібно забезпечити респі-
раторний моніторинг протягом 48 
- 72 годин після введення першої 
дози. Якщо у дитини спостерігалися 
епізоди апное, брадикардія або де-
сатурація після першої вакцинації, 
наступні щеплення рекомендовано 
також проводити в умовах стаціо-
нару з респіраторним моніторингом 
протягом 48 - 72 годин.

Вакцинація щойно народжених (або новонароджених) 
дітей з низькою масою тіла. Імунна відповідь на введення 
вакцини АаКДП подібна до тих, як і у вакцинованих 
невагітних жінок.

 • диться після закінчення вагітності. Випадкова вак-
цинація КПК вагітної не є підставою для переривання 
вагітності.

 • Щеплення БЦЖ щойно народжених дітей з низькою 
масою тіла проводиться після досягнення дитиною 
маси тіла 2000 г.

 • Перша доза вакцини проти гепатиту В вводиться в пер-
ші 12 годин життя дитини незалежно від маси тіла.

 • Новонародженим з масою тіла до 2000 г вакцинація 
проти гепатиту В проводиться незалежно від статусу 
матері щодо гепатиту В. У такому разі доза вакцини 
проти гепатиту В, що введена новонародженій дитині 
з масою менше ніж 2000 г, не зараховується як доза 
первинної імунізації. 

 • Після досягнення дитиною хронологічного віку 1 мі-
сяць вакцинація має бути проведена серією щонаймен-
ше із трьох введень вакцин, що можуть бути поєднані 
з проведенням вакцинації для профілактики кашлюку, 
правця, дифтерії за віком. За умов використання моно-
вакцини проти гепатиту B введення другої та третьої 
доз здійснюється у віці 2 та 6 місяців життя.
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детальніше за посиланням: https://healthcenter.od.ua/public-health/chek/ 
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Клінічний маршрут пацієнта в системі 
екстренної медичної допомоги
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Д
ис

пе
тч

ер

Ек
ст

ре
на

 м
ед

ич
на

 д
оп

ом
ог

а

Бр
иг

ад
а 

ЕМ
Д

ЗО
З 

CO
V

ID
-1

9
Л

аб
це

нт
р

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ОДС  -  оперативна диспетчерська служба
ПМД  -  первинна медична допомога

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму
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для виявлення підозри 
на COVID-19

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити виїзд з 
використанням ЗІЗ (відповідно 

до рекомендацій)

Провести первинну 
оцінку пацієнта 
(з урахуванням 

запобіжних заходів)

Надати 
рекомендації 

щодо 
самоізоляції

Госпіталізація та надання 
медичної допомоги  

відповідно до стандарту

Повідомити 
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ЗОЗ COVID-19

Виклик
ЕМД

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Є потреба в 
госпіталізації?

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр
(ф. №058/о)

Надати рекомендації щодо 
самоізоляціїї та подальшого 

телефонного контакту з лікарем 
з надання ПМД
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для ПЛР-тестування та 
передати інформацію на 
регіональну гарячу лінію
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про подальше 
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ПМД (телефоном)
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бригади ЕМД?
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Є лікар з 
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Фіксація випадку, виявлення 
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ОДС

Здійснити 
транспотрування пацієнта 

до ЗОЗ COVID-19
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Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ОДС  -  оперативна диспетчерська служба
ПМД  -  первинна медична допомога

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Опрацювати виклик та 
провести опитування 

для виявлення підозри 
на COVID-19

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити виїзд з 
використанням ЗІЗ (відповідно 

до рекомендацій)

Провести первинну 
оцінку пацієнта 
(з урахуванням 

запобіжних заходів)

Надати 
рекомендації 

щодо 
самоізоляції

Госпіталізація та надання 
медичної допомоги  

відповідно до стандарту

Повідомити 
приймаючий 
ЗОЗ COVID-19

Виклик
ЕМД

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Є потреба в 
госпіталізації?
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в обласний Лабцентр
(ф. №058/о)

Надати рекомендації щодо 
самоізоляціїї та подальшого 

телефонного контакту з лікарем 
з надання ПМД

Направити мобільну 
бригаду для взяття зразків 

для ПЛР-тестування та 
передати інформацію на 
регіональну гарячу лінію

Проінформувати 
про подальше 

спостереження лікарем 
ПМД (телефоном)

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Здійснити виїзд

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Є лікар з 
надання ПМД?

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними та їх інформування

Передати 
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ОДС

Здійснити 
транспотрування пацієнта 
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медичної допомоги  

відповідно до стандарту

Повідомити 
приймаючий 
ЗОЗ COVID-19

Виклик
ЕМД

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Є потреба в 
госпіталізації?

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр
(ф. №058/о)

Надати рекомендації щодо 
самоізоляціїї та подальшого 

телефонного контакту з лікарем 
з надання ПМД

Направити мобільну 
бригаду для взяття зразків 

для ПЛР-тестування та 
передати інформацію на 
регіональну гарячу лінію

Проінформувати 
про подальше 

спостереження лікарем 
ПМД (телефоном)

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Здійснити виїзд

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Є лікар з 
надання ПМД?

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними та їх інформування

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити 
транспотрування пацієнта 

до ЗОЗ COVID-19

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
екстренної медичної допомоги
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ОДС  -  оперативна диспетчерська служба
ПМД  -  первинна медична допомога

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Опрацювати виклик та 
провести опитування 

для виявлення підозри 
на COVID-19

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити виїзд з 
використанням ЗІЗ (відповідно 

до рекомендацій)

Провести первинну 
оцінку пацієнта 
(з урахуванням 

запобіжних заходів)

Надати 
рекомендації 

щодо 
самоізоляції

Госпіталізація та надання 
медичної допомоги  

відповідно до стандарту

Повідомити 
приймаючий 
ЗОЗ COVID-19

Виклик
ЕМД

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Є потреба в 
госпіталізації?

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр
(ф. №058/о)

Надати рекомендації щодо 
самоізоляціїї та подальшого 

телефонного контакту з лікарем 
з надання ПМД

Направити мобільну 
бригаду для взяття зразків 

для ПЛР-тестування та 
передати інформацію на 
регіональну гарячу лінію

Проінформувати 
про подальше 

спостереження лікарем 
ПМД (телефоном)

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Здійснити виїзд

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Є лікар з 
надання ПМД?

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними та їх інформування

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити 
транспотрування пацієнта 

до ЗОЗ COVID-19

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні
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ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
екстренної медичної допомоги
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ОДС  -  оперативна диспетчерська служба
ПМД  -  первинна медична допомога

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Опрацювати виклик та 
провести опитування 

для виявлення підозри 
на COVID-19

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити виїзд з 
використанням ЗІЗ (відповідно 

до рекомендацій)

Провести первинну 
оцінку пацієнта 
(з урахуванням 

запобіжних заходів)

Надати 
рекомендації 

щодо 
самоізоляції

Госпіталізація та надання 
медичної допомоги  

відповідно до стандарту

Повідомити 
приймаючий 
ЗОЗ COVID-19

Виклик
ЕМД

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Є потреба в 
госпіталізації?

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр
(ф. №058/о)

Надати рекомендації щодо 
самоізоляціїї та подальшого 

телефонного контакту з лікарем 
з надання ПМД

Направити мобільну 
бригаду для взяття зразків 

для ПЛР-тестування та 
передати інформацію на 
регіональну гарячу лінію

Проінформувати 
про подальше 

спостереження лікарем 
ПМД (телефоном)

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Здійснити виїзд

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Є лікар з 
надання ПМД?

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними та їх інформування

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити 
транспотрування пацієнта 

до ЗОЗ COVID-19

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
екстренної медичної допомоги
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ОДС  -  оперативна диспетчерська служба
ПМД  -  первинна медична допомога

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Опрацювати виклик та 
провести опитування 

для виявлення підозри 
на COVID-19

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити виїзд з 
використанням ЗІЗ (відповідно 

до рекомендацій)

Провести первинну 
оцінку пацієнта 
(з урахуванням 

запобіжних заходів)

Надати 
рекомендації 

щодо 
самоізоляції

Госпіталізація та надання 
медичної допомоги  

відповідно до стандарту

Повідомити 
приймаючий 
ЗОЗ COVID-19

Виклик
ЕМД

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Є потреба в 
госпіталізації?

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр
(ф. №058/о)

Надати рекомендації щодо 
самоізоляціїї та подальшого 

телефонного контакту з лікарем 
з надання ПМД

Направити мобільну 
бригаду для взяття зразків 

для ПЛР-тестування та 
передати інформацію на 
регіональну гарячу лінію

Проінформувати 
про подальше 

спостереження лікарем 
ПМД (телефоном)

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Здійснити виїзд

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Є лікар з 
надання ПМД?

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними та їх інформування

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити 
транспотрування пацієнта 

до ЗОЗ COVID-19

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
екстренної медичної допомоги
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту

Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ПМД  -  первинна медична допомога
СМД (амбулаторія) - система вторинної медичної допомоги (в амбулаторних умовах)

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
вторинної медичної допомоги (амбулаторія)
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Переадресувати до лікаря ПМД або регіональної гарячої 
лінії з COVID-19,  надати рекомендації щодо безпечної 

самоізоляціїї та тактики дій у разі погіршення стану 

Протягом 2-х годин передати 
повідомлення в обласний 

Лабцентр (ф. №058/о)

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Візит до 
лікаря СМД 

(амбулаторія)

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Оцінити 
скарги та 

стан пацієнта

Викликати 
бригаду ЕМД

Провести необхідні деззаходи в 
приміщенні

Є покази до 
госпіталізації?

Чи визначено цей
ЗОЗ для прийому пацієнтів 

з COVID-19?

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та надання медичної 
допомоги відповідно до стандарту

Фіксація випадку, 
виявлення контактних, 

робота з контактними та їх 
інформування
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту

Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ПМД  -  первинна медична допомога
СМД (амбулаторія) - система вторинної медичної допомоги (в амбулаторних умовах)

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
вторинної медичної допомоги (амбулаторія)
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Переадресувати до лікаря ПМД або регіональної гарячої 
лінії з COVID-19,  надати рекомендації щодо безпечної 

самоізоляціїї та тактики дій у разі погіршення стану 

Протягом 2-х годин передати 
повідомлення в обласний 

Лабцентр (ф. №058/о)

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Візит до 
лікаря СМД 

(амбулаторія)

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Оцінити 
скарги та 

стан пацієнта

Викликати 
бригаду ЕМД

Провести необхідні деззаходи в 
приміщенні

Є покази до 
госпіталізації?

Чи визначено цей
ЗОЗ для прийому пацієнтів 

з COVID-19?

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та надання медичної 
допомоги відповідно до стандарту

Фіксація випадку, 
виявлення контактних, 

робота з контактними та їх 
інформування
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту

Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ПМД  -  первинна медична допомога
СМД (амбулаторія) - система вторинної медичної допомоги (в амбулаторних умовах)

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
вторинної медичної допомоги (амбулаторія)
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Переадресувати до лікаря ПМД або регіональної гарячої 
лінії з COVID-19,  надати рекомендації щодо безпечної 

самоізоляціїї та тактики дій у разі погіршення стану 

Протягом 2-х годин передати 
повідомлення в обласний 

Лабцентр (ф. №058/о)

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Візит до 
лікаря СМД 

(амбулаторія)

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Оцінити 
скарги та 

стан пацієнта

Викликати 
бригаду ЕМД

Провести необхідні деззаходи в 
приміщенні

Є покази до 
госпіталізації?

Чи визначено цей
ЗОЗ для прийому пацієнтів 

з COVID-19?

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та надання медичної 
допомоги відповідно до стандарту

Фіксація випадку, 
виявлення контактних, 

робота з контактними та їх 
інформування
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту

Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ПМД  -  первинна медична допомога
СМД (амбулаторія) - система вторинної медичної допомоги (в амбулаторних умовах)

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
вторинної медичної допомоги (амбулаторія)
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Переадресувати до лікаря ПМД або регіональної гарячої 
лінії з COVID-19,  надати рекомендації щодо безпечної 

самоізоляціїї та тактики дій у разі погіршення стану 

Протягом 2-х годин передати 
повідомлення в обласний 

Лабцентр (ф. №058/о)

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Візит до 
лікаря СМД 

(амбулаторія)

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Оцінити 
скарги та 

стан пацієнта

Викликати 
бригаду ЕМД

Провести необхідні деззаходи в 
приміщенні

Є покази до 
госпіталізації?

Чи визначено цей
ЗОЗ для прийому пацієнтів 

з COVID-19?

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та надання медичної 
допомоги відповідно до стандарту

Фіксація випадку, 
виявлення контактних, 

робота з контактними та їх 
інформування
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту

Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ПМД  -  первинна медична допомога
СМД (амбулаторія) - система вторинної медичної допомоги (в амбулаторних умовах)

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
вторинної медичної допомоги (амбулаторія)
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Переадресувати до лікаря ПМД або регіональної гарячої 
лінії з COVID-19,  надати рекомендації щодо безпечної 

самоізоляціїї та тактики дій у разі погіршення стану 

Протягом 2-х годин передати 
повідомлення в обласний 

Лабцентр (ф. №058/о)

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Візит до 
лікаря СМД 

(амбулаторія)

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Оцінити 
скарги та 

стан пацієнта

Викликати 
бригаду ЕМД

Провести необхідні деззаходи в 
приміщенні

Є покази до 
госпіталізації?

Чи визначено цей
ЗОЗ для прийому пацієнтів 

з COVID-19?

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та надання медичної 
допомоги відповідно до стандарту

Фіксація випадку, 
виявлення контактних, 

робота з контактними та їх 
інформування
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту

Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ПМД  -  первинна медична допомога
СМД (амбулаторія) - система вторинної медичної допомоги (в амбулаторних умовах)

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
вторинної медичної допомоги (амбулаторія)
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Переадресувати до лікаря ПМД або регіональної гарячої 
лінії з COVID-19,  надати рекомендації щодо безпечної 

самоізоляціїї та тактики дій у разі погіршення стану 

Протягом 2-х годин передати 
повідомлення в обласний 

Лабцентр (ф. №058/о)

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Візит до 
лікаря СМД 

(амбулаторія)

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Оцінити 
скарги та 

стан пацієнта

Викликати 
бригаду ЕМД

Провести необхідні деззаходи в 
приміщенні

Є покази до 
госпіталізації?

Чи визначено цей
ЗОЗ для прийому пацієнтів 

з COVID-19?

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та надання медичної 
допомоги відповідно до стандарту

Фіксація випадку, 
виявлення контактних, 

робота з контактними та їх 
інформування

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога
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ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція

 -  завершення цього алгоритму
ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога
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ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
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Клінічний маршрут пацієнта
в системі первинної медичної допомоги 
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2 ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
ЕСОЗ  -  електронна система охорони здоров’я
ICPC-2  -  система міжнародної класифікації первинної медичної допомоги 

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ПЛР  -  полімеразна ланцюгова реакція
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ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

лікар ПМД  -  сімейний лікар, терапевт або педіатр 
ЕМД  -  екстрена медична допомога

Л
ік

ар
 П

М
Д

Си
ст

ем
а 

пе
рв

ин
но

ї м
ед

ич
но

ї д
оп

ом
ог

и
ЕМ

Д
ЗО

З
CO

V
ID

-1
9 

Л
аб

це
нт

р

Так

Ні Так

Ні

Так

Ні

Так

ПМД  -  первинна медична допомога

Провести первинну оцінку 
звернення пацієнта та 

опитування для виявлення 
підозри на COVID-19

Провести первинну 
оцінку стану пацієнта 

(з урахуванням 
запобіжних заходів)

Дзвінок 
лікарю 
ПМД

Візит до 
лікаря 
ПМД

Є підозра на
COVID-19?

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до 
госпіталізації?

Є покази до 
госпіталізації?

Опрацювати 
відповідно до 

запиту

Опрацювати 
відповідно до 

протоколів ПМД

Оцінити скарги 
та стан 

пацієнта

Оцінити 
скарги та 

стан 
пацієнта

Провести 
необхідні 

деззаходи в 
приміщенні

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Взяти зразки 
для ПЛР-тесту і 

передати в 
Лабцентр

Фіксація консультації  в 
ЕСОЗ із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Фіксація 
консультації  в ЕСОЗ 

із застосуванням 
ICPC-2 і коду МКХ-10 

U07.1/попередній

Надати рекомендацію 
невідкладно 

звернутися до ЕМД

Викликати 
бригаду 

ЕМД

Протягом 2-х годин 
передати повідомлення 

в обласний Лабцентр 
(ф. №058/о)

Маршрут ЕМД

Госпіталізація та лікування 
пацієнта відповідно до 

стандарту

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними по інформуванню

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
екстренної медичної допомоги
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Д
ис

пе
тч

ер

Ек
ст

ре
на

 м
ед

ич
на

 д
оп

ом
ог

а

Бр
иг

ад
а 

ЕМ
Д

ЗО
З 

CO
V

ID
-1

9
Л

аб
це

нт
р

COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту
Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ОДС  -  оперативна диспетчерська служба
ПМД  -  первинна медична допомога

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Опрацювати виклик та 
провести опитування 

для виявлення підозри 
на COVID-19

Застосувати ЗІЗ 
(відповідно до 
рекомендацій)

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити виїзд з 
використанням ЗІЗ (відповідно 

до рекомендацій)

Провести первинну 
оцінку пацієнта 
(з урахуванням 

запобіжних заходів)

Надати 
рекомендації 

щодо 
самоізоляції

Госпіталізація та надання 
медичної допомоги  

відповідно до стандарту

Повідомити 
приймаючий 
ЗОЗ COVID-19

Виклик
ЕМД

Є підозра на
COVID-19?

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Є потреба в 
госпіталізації?

Протягом 2-х годин 
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(ф. №058/о)

Надати рекомендації щодо 
самоізоляціїї та подальшого 

телефонного контакту з лікарем 
з надання ПМД

Направити мобільну 
бригаду для взяття зразків 

для ПЛР-тестування та 
передати інформацію на 
регіональну гарячу лінію

Проінформувати 
про подальше 

спостереження лікарем 
ПМД (телефоном)

Є покази до виїзду 
бригади ЕМД?

Здійснити виїзд

Є підозра на
COVID-19?

Опрацювати за клінічними 
протоколами надання 

медичної допомоги

Є лікар з 
надання ПМД?

Фіксація випадку, виявлення 
контактних, робота з 

контактними та їх інформування

Передати 
інформацію 

ОДС

Здійснити 
транспотрування пацієнта 

до ЗОЗ COVID-19

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
екстренної медичної допомоги
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)
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COVID-19  -  скорочена назва хвороби, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2
ЗІЗ  -  засіб індивідуального захисту

Лікар ПМД - сімейний лікар, терапевт або педіатр

Лабцентр  -  система лабораторних центрів
ЗОЗ  -  заклад охорони здоров’я

ЕМД  -  екстрена медична допомога
ПМД  -  первинна медична допомога
СМД (амбулаторія) - система вторинної медичної допомоги (в амбулаторних умовах)

ЗОЗ COVID-19   -  визначений в регіоні ЗОЗ, який госпіталізує з випадками COVID-19

 -  завершення цього алгоритму

Клінічний маршрут пацієнта в системі 
вторинної медичної допомоги (амбулаторія)
Затверджений Наказом МОЗ України № 827 від 09.04.2020 (Додаток до Стандартів медичної допомоги «COVID-19»)

Ні

Так

Ні

Так

Так Ні

Переадресувати до лікаря ПМД або регіональної гарячої 
лінії з COVID-19,  надати рекомендації щодо безпечної 

самоізоляціїї та тактики дій у разі погіршення стану 

Протягом 2-х годин передати 
повідомлення в обласний 

Лабцентр (ф. №058/о)
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оцінку стану пацієнта 
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(амбулаторія)

Є підозра на
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джерело https://moz.gov.ua/uploads/4/20014-covid_2019_klinicnij_marsrut.pdf
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Поки керівництво більшості країн закликає 
людей залишатися вдома та дотримуватися 
правил самоізоляції для того, щоб знизити 
швидкість розповсюдження COVID -19, міль-
йони медичних працівників світу роблять 
прямо протилежне. Щодня вони йдуть на 
роботу в лікарні та медичні установи і на-
ражають себе на реальну небезпеку.

За офіційними даними, станом на по-
чаток березня 2020 року тільки в Китаї 
захворіло на COVID-19 приблизно 3300 
медичних працівників, в Італії відсоток 
медичних робітників, у яких підтвердив-
ся діагноз - близько 20%. Що стосуєть-
ся України, за словами міністра охорони 
здоров`я Максима Степанова, станом на 
10 квітня  було зареєстровано 334 лабо-
раторно підтверджених випадків «COVID 
-19» серед лікарів, медсестер та молод-
ший медичний персонал. На жаль, цифри 
збільшуються щодня.

Сьогодні кожна країна, яка відчула на собі 
наслідки пандемії та зазнала колосальних 
збитків, намагається віднайти найефектив-
ніші сценарції для подолання цієї інфекції в 
найкоротші строки. Так, ресурси направлені 
на закупівлю необхідного обладання, меди-
каментів та покращення інфраструктури. 
Без сумніву, все це є життєво необхідним 
для надання допомоги пацієнтам, але саме 
медичні працівники володіють цінними 

Формування культури 
безпеки в лікувальних 

закладах — як невід̀ ємна 
складова розвитку медицини 

в Україні

Культура 
безпеки в 

лікувальних 
закладах

знаннями стосовно найбільш вдалої та ефек-
тивної терапевтичної схеми індивідуально 
для кожного пацієнта. Саме тому, медичні 
працівникі є найбільш цінним людським 
ресурсом, тому вкрай важливо, перш за все 
подбати саме про них - забезпечити гідні 
умови праці та  належний рівень безпеки.

Виклики, з якими зіткнулися медичні пра-
цівники українських лікувальних закладів 
з початку спалаху COVID-19 та шляхи їх 
вирішення.

Відповідно до темпів поширення інфекцій-
ного захворювання, доступ до необхідного 
обсягу засобів індивідуального захисту стає 
більш проблематичним і є однією з пріори-
тетних проблем, яка потребує застосування  
ефективних рішень на державному рівні 
якомога швидше. Але чи є це основною та 
єдиною проблемою створення безпечних 
умов праці для медичних працівників? Вис-
нажлива фізична робота, неабиякий психо-
логічний тиск, що прискорює професійне 
вигорання, відсутність чітких стандартних 

операційних процедур (СОП) та культури 
безпеки — фактори, які рано чи пізно при-
зведуть до неминучої катастрофи.
Окрім заходів, направлених на адекватне 
забезпечення засобами індивідуального 
захисту, які мають здійснюватися постій-
но, а не одноразово, під час надзвичайних 
ситуацій, керівникам лікарень вкрай важ-
ливо подбати про інші складові інфекцій-
ного контролю, такі як впровадження ефек-
тивної програми з профілактики інфекцій, 
навчання працівників ключовим аспек-
там інфекційного контролю та покращення 
обізнаності в цьому питанні, дотримання 
правил поводження та утилізації медич-
них відходів, розробка та дотримання ефек-
тивних заходів, які впливали б на кожну з 
ланок епідемічного процесу.

Всі ці заходи сприятимуть профілактиці 
внутрішньолікарняних інфекцій та доз-
волять запобігти інфікуванню медичних 
працівників. Адже сьогодні, як і завжди, 
медичні працівники є найбльш цінним ре-
сурсом кожної країни.

Олена Станкевич
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Ми всі живемо в світі Вірусів. Співісну-
ємо з ними, або боремося. Ця боротьба 
фактично-боротьба мікро-мікроорганіз-
му з Макроорганізмом. І не завжди з неї 
переможцем виходить той, хто більший 
за розмірами. Вірусні епідемії періодично 
вражають світ, ставлячи під сумнів пріори-
тет можливостей Людини перед Природою.  
Практично в усіх вірусів є така характерна 
«риса характеру», вони обожнюють розмно-
жуватися на ембріонах.

Вакцинація – 
надійний 

захист дитини до 
народження

Світлана Галич 
лікар акушер-гінеколог

паразитують (найчастіше-в головному 
мозку), або призводять до внутрішньоут-
робного зараження дитини безпосередньо 
перед пологами.

Такими властивостями володіють багато 
Вірусів. Але особливо злісними паразита-
ми внутрішньоутробної людини є Віруси 
Краснухи, кору, цитомегаловірусу, вітряної 
віспи, паротиту, простого герпесу. В останні 
роки до таких відносять ще й парвовірус. 
Деякі Віруси є надзвичайно небезпечними 
для матері. Вражаючи жінку при вагітності, 
вони здатні викликати тяжкі, небезпечні 
для її життя пневмонії.

Наприклад ті, що викликані вірусом грипу 
H1N1. …При такій «нахабний» поведінці Віру-
сів дивно, як ми ще виношуємо вагітності… 
…Поза сумнівом, нас рятують наші власні, 
природні захисні механізми. Перехворівши 
на ту, чи іншу, вірусну інфекцію до вагітно-
сті, ми частіше, захищені від можливості 
отримати цей вірус під час вагітності. І це 
чудово! «На природу сподівайся, а сам не 
зівай!»,- завжди перефразую відому народ-
ну мудрість коли розповілаю про сучасні 
технологіі, котрі дозволяють захистити 
вагітну жінку і дитину всередині неї від 
небезпеки отримати вірус при вагітності 
з усіма вищезгаданими ризиками. ..І назва 
цієї чарівної технології – вакцинація. .

..Абсолютно впевнена у тому, що в нашу 
епоху, епоху Вірусів, нерозумно розрахову-
вати на випадок «перехворів/не перехво-
рів». У питанні захисту від вірусу майбутня 
мати повинна діяти грамотно і рішуче! Як? 
Звичайно ж, своєчасно вакцинуючись! …
Вакцина проти конкретного вірусу дозво-
ляє організму виробити проти нього сер-
йозний захист-антитіла, які не дадуть мож-
ливості вірусу повторно заразити мати при 
вагітності. А значить, захистять і дитину! 

…Якщо Ви людина цивілізована і робили 
щеплення згідно з календарем щеплень, 
Вам простіше. Адже від таких шкідливих 
Вірусів, як Віруси краснухи, кору, вітряної 
віспи та паротиту, Ви себе і майбутню ди-
тину захистили ще до зачаття. Якщо ж Ви 
не впевнені в своєму захисті, або з якоїсь 
причини, Ви цього не зробили, правильним 
буде щепитися не пізніше ніж за три місяці 
до настання вагітності.

За цей час встигнуть виробитися захисні 
антитіла і Вам зовсім не страшні перера-
ховані Віруси! Ті, хто не мають точної ін-
формації про свою вакцинацію, у процесі 
планування вагітності можуть визначити 
рівень імуноглобулінів класу G до переліче-
них вірусних інфекцій. І якщо вони визна-
чаються, спокійно планувати вагітність. …

Клітини курячих ембріонів, що швидко 
діляться – це класичне середовище для 
вирощування більшості відомих вірусів. 
Що стосується людського ембріону, то 
здавна відомо, що деякі шкідливі Віруси 
обожнюють паразитувати саме на ньому. 
При цьому в залежності від терміну ва-
гітності ці мікро-паразити викликають 
грубе ураження ембріону і зупинку роз-
витку вагітності в будь-якому терміні, або 
вади розвитку тих органів, в яких вони 
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Отже, запам’ятовуємо важливу тезу – під-
вищений рівень імуноглобулінів класу G до 
вірусних інфекцій перед вагітністю та під 
час неї – не поганий, а хороший показник! 
Якщо ж зазначені антитіла не визначають-
ся, подбаємо про щеплення до вагітності!

А що ж робити тим, хто не встиг це зробити 
до вагітності? Не панікувати! Нажаль, при 
вагітності не можна використовувати живі 
вакцини, навіть якщо вони дуже ослабле-
ні (пам’ятаємо, що Віруси дуже люблять 
клітини ембріона, які швидко діляться)! 
Зате при вагітності можна щепитися від 
вірусу грипу. Нажаль, проти інших Вірусів, 
не можна.

А проти цитомегаловірусу та нового ко-
ронавірусу Covid-19, вакцини взагалі поки 
що ще немає. Кажучи про вакцинацію,  
взагалі було б несправедливим не згада-
ти можливість і безпеку її проведення в 
третьому триместрі вагітності проти трьох 
злісних ворогів (не Вірусів, але бактерій) – 
правця, кашлюку, дифтерії. З цим відмінно 
справляється трикомпонентна вакцина 
«Бустрикс».

Зрозуміло, що ми вакцинуємо вагітних 
саме в тих випадках, коли пацієнтка не пе-
рехворіла зазначеними інфекціями, вона 
не була правильно вакцинована раніше, а 
при вагітності мала контакт з хворим на 

одну з названих інфекцій. …Якщо у Вас не-
має антитіл класу G до вірусу гепатиту В, 
Вам слід прищепитися до вагітності,якщо 
є-обов’язково прищепити новонароджену 
дитину ще в пологовому будинку. …Ще раз 
хочу повернутися до вакцинації вагітних 
від грипу. Вакцинуватися слід перед сезон-
ним підвищенням захворюваності на грип 
(вересень-жовтень). Якщо ж не встигли, не 
біда! Підвищення епідеміологічного порогу 
захворюваності-не протипоказання для 
вакцинації. А власне протипоказань ма-
ло-непереносимість компонентів вакцини. 
Так, можна щепитися в будь-якому термі-
ні вагітності. Це безпечно, Ви ж не Віруси 
вводите. В останні роки на нашому ринку 
прищеплюємо вакциною «Ваксігрип». …А 

як же бути нині? Коли пандемія коронаві-
русу поставила світ у складне становище, 
напружуючи системи охорони здоров’я 
більшості країн світу.. Поготів, треба зро-
бити щеплення від грипу! Коронавірус не 
вибирає виключно вагітних жінок. Хоча 
заразитися ним вагітна жінка, звісно, може 
(дистанціюємося і миємо руки!). А ось грип 
підхопити і захворіти вірусною грипозною 
пневмонією небезпечно! Тому боронимося 
від коронавірусу і вакцинуємося від вірусу 
грипу !!! …

Вакцинація від грипу вагітних не завжди 
захищає їх від можливого зараження ін-
шим штамом грипу, дещо відмінним від 
тих, котрі закладені до вакцини. Але, як 
показує досвід, такий грип перебігає легкій 
формі і, зазвичай, не викликає серйозних 
проблем. Переконавшись в тому, як «пра-
цює» вакцинація на захист матері та дити-
ни, шкодую лише про дві речі. По-перше, що 
немає вакцини від усіх потенційно шкідли-
вих Вірусів. По-друге, що немає вакцини від 
людської дурості. Хоча наука вірусологія не 
стоїть на місці.

І ми сподіваємося, що усі потрібні вакцини 
з часом будуть створені. В тому числі, й від 
дурості ..

Світлана Галич
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Чи можна робити планові щеплення в 
період карантину? Які є рекомендації нашої 
та інших країн? Про це ми вирішили погово-
рити з сімейним лікарем Наталією Вільнер

Згідно рекомендацій Всесвітньої Органі-
зації Охорони Здоров’я (ВОЗ), Центру по 
контролю за захворюваннями (СDC) та згід-
но із наказом МОЗ України 2070 від 11.10.2019 
року «Про внесення змін до Календаря про-
філактичних щеплень в Україні та Переліку 
медичних протипоказань до проведення 
профілактичних щеплень», під час каран-
тинних заходів профілактична вакцинація 
не заборонена.

Більш того, припинення вакцинації, навіть 
на короткий період, призведуть до підви-
щення ймовірності спалахів вакциноке-
рованих інфекцій або зростання кількості 
випадків захворювань, яким можна запо-
бігти шляхом вакцинації. Це може стати 
додатковим навантаженням на систему 
охорони здоров’я в цілому. Вакцинація — це 
найдієвіший спосіб вберегтися від важких 
інфекційних захворювань.

Міжнародні організації наголошують на по-
силенні вакцинації проти пневмокока та се-
зонного грипу протягом пандемії СOVID-19, 
також рекомендується продовжувати вак-
цинувати новонароджених в пологових бу-
динках та продовжувати використання пер-
винних вакцинальних комплексів (АКДС, 
поліомієліт, кір, краснуха, паротит)

Щеплення 
в період 

карантину

Як щепитись безпечно в період епідемії?

Дуже добре, якщо в клініці розділені пото-
ки здорових і хворих пацієнтів,за входом, 
або за днями, чи часом прийому. Бажано 
прийти пішки,чи добратись власним ав-
тотранспортом. Завчасно записатись на 
прийом до лікаря, і прийти точно в наз-
начений час – це дуже важливо, це вбере-
же від очікування в черзі. Дотримуватись 
безпечної дистанції від інших відвідувачів 
клініки. Пройти швидкий огляд у лікаря. 
При виході з клініки обробити руки анти-
септиком. Не чіпати руками обличчя. При-
йшовши додому, ретельно помити руки з 
милом. Таких же мір ви маєте дотримува-
тись, відвідуючи будь-яке суспільне місце 
сьогодні (супермаркет, аптеку чи інші).

Чи можна робити щеплення, якщо контак-
тував з хворим? Чи не буде вакцинація 
пригнічувати імунітет?
Контакт з інфекційним хворим не є про-
типоказанням для проведення щеплення. 
Вакцинація не пригнічує імунітет. Вона 
допомагає йому виробити антитіла до 
конкретної інфекції, від якої робиться ще-
плення.

Чи захищають вакцини від пневмококу та 
грипу проти коронавірусу?
Від самого коронавірусу – ні. Але вони 
настійно рекомендуються для захисту 
здоров’я серед пацієнтів з груп ризику – 
людей старшого віку, курців, людей з хро-
нічними захворюваннями,дітей до 5 років. 
Пневмокок викликає приблизно половину 
всіх існуючих у світі пневмоній. Супут-
ня бактеріальна інфекція легенів присут-
ня в кожному п’ятому випадку тяжкої 
СOVID-інфекції.

Чим більше людей отримає вакцини від 
грипу, тим менше серед них звернеться в 
приймальне відділення в сезон застуд і от-
римає там інші респіраторні вірусі (в тому 
числі СOVID-19)

Чи допомагає вакцина проти туберкульозу 
від коронавірусу?
Існує гіпотеза про те, що вакцина БЦЖ запобі-
гає важкому перебігу COVID-19. Епідеміологи 
припустили це, виходячи з ареалів поши-
рення вірусу. Ця вакцина, дійсно, стимулює 
т-клітинну ланку імунітету на боротьбу с 
вірусами. Інформація поки що не підтвер-
джена в якісних дослідженнях, вони про-
довжуються. Навіть якщо такий захист і є, 
то повністю на нього сподіватись не можна.

Як захиститись від коронавірусу?

Часте миття рук і дотримання дистанції 
від хворих людей – сьогодні  найбільш 
ефективні доведені міри захисту від 
СOVID-інфекції.

Але медична наука не стоїть на місці! Тож 
будемо сподіватись, що вакцина та ефек-
тивне лікування від коронавірусу все ж 
таки будуть винайдені!

Наталія Вільнер 

Наталія Вільнер 
сімейний лікар
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Імунітет (лат. Immunitas – звільнення) – 
здатність організму підтримувати свою 
цілісність і біологічну індивідуальність 
шляхом розпізнавання та видалення чу-
жорідних речовин і клітин (в тому числі 
хвороботворних бактерій і вірусів, зміне-
них власних клітин).

Детальніше зупинимося на набутому іму-
нітеті. Це здатність організму знешкоджу-
вати чужорідні і потенційно небезпечні мі-
кроорганізми (або молекули токсинів), які 
вже потрапляли в організм раніше.
Розрізняють активний і пасивний набутий 
імунітет. Активний може виникати після 
перенесення інфекційного захворювання 
(природний) або введення в організм вак-
цини (штучний вакцинальний). Пасивний 

(вроджений) виникає при передачі готових 
антитіл від матері до плоду через плацен-
ту або з грудним молоком, забезпечуючи 
протягом декількох місяців несприйнятли-
вість новонароджених до деяких інфекцій-
них захворювань. Набутий пасивний – фор-
мується в результаті введення сироватки, 
створеної на основі антитіл іншої людини 
або тварини.

В основі вакцинації лежить імунологічний 
феномен, який називають імунологічною 
пам’яттю.

Імунологічна пам’ять – це здатність імун-
ної системи до більш швидкої й ефективної 
відповіді на антиген, з яким організм зу-
стрічався раніше.

Ця відповідь залежить від кількості вве-
деного антигену. В результаті формуєть-
ся  популяція спеціалізованих лімфоцитів 
пам’яті, що довго живе або є персистенція 
безпосередньо рівня антигену, який про-
довжує рестимулювати антиген-специфіч-
ні лімфоцити.

Формування імунної відповіді на вак-
цини повторює природний інфекційний 
процес.

Складається з наступних етапів:
 • захоплення макрофагами антигенів 

вакцин, розщеплення і подання на клі-
тинної поверхні епітопів антигенів в 
комплексі з молекулами МНС класу I і II;

 • розпізнавання антигенів специфічними 
Т-і В-лімфоцитами;

 • активація, диференціювання і проліфе-
рація Т-клітин: поява регуляторних (Th1, 
Th2), ефекторних (СД8 – цитотоксичні) і 
Т-клітин пам’яті;

 • активація, диференціювання В-клітин 
і утворення плазматичних клітин, про-
дукуючих антитіла та В-лімфоцитів 
пам’яті;

 • синтез специфічних антитіл.

Створення специфічних антитіл харак-
теризується 3-ма періодами:
 • Латентний – від введення вакцини до 

появи виявлених антитіл в сироватці 
крові становить від декількох діб до 2-х 
тижнів в залежності від властивостей, 
форми випуску, дози, способу введення 
вакцини і особливостей імунної систе-
ми вакцинованого

 • Фаза зростання – експоненціальне 
збільшення кількості антитіл в сиро-
ватці крові. Тривалість – від 4-х днів до 
4-х тижнів.

У відповідь на правцевий і дифтерійний 
анатоксини цей період може скласти 3 тиж-
ні, на інактивовані бактеріальні вакцини 
(наприклад, кашлюкову) – 2 тижні, швидке 
наростання титру специфічних антитіл 
має місце при введенні корової вакцини 
(перші 3-4 дні). Остання обставина дозволяє 
використовувати вакцину проти кору для 
екстреної профілактики кору у контактних 
осіб протягом перших 3-х днів після кон-
такту.

 • Фаза зниження – після досягнення мак-
симального титру антитіл відбувається 
зниження, причому спочатку відносно 
швидко, потім повільно протягом де-
кількох років або десятиліть.

Тривалість фази зниження залежить від 
співвідношення швидкості синтезу анти-
тіл і їх напіврозпаду; так, рівень Ig M-анти-
тіл знижується швидше, ніж Ig G-антитіл. 
Коли зниження рівня протективного ан-
титіл досягає критичного, можлива поява 
захворювання при контакті з інфекцією. 
Це, в свою чергу, вимагає проведення бу-
ферних вакцинацій, ревакцинації проти 
таких інфекцією як коклюш, дифтерія, пра-
вець.

Ефективна імунна відповідь на вакцину 
залежить від здатності вакцини:

 • активувати антиген – презентує клі-
тини;

 • активувати антиген-специфічні Т-і 
В-лімфоцити;

 • індукувати утворення великої кількості 
Т- і В-лімфоцитів пам’яті;

 • генерувати освіту Т-хелперів (Th2) і ци-
тотоксичних Т-лімфоцитів (СД8);

 • забезпечувати тривале збереження ан-
тигенів в лімфоїдній тканині

Імунологічні 
аспекти 

вакцинації

Людмила Самойленко 
лікар–імунолог



ПРО ЗДОРОВ’Я

меДичний ПРОстіР кВітень 202030 31

У більшості випадків при вакцинації жи-
вими вірусними вакцинами реалізується 
подвійний захист:

 • антитіла, що утворюються після вакци-
нації, при зараженні природною інфек-
цією зменшують інфекційну наванта-
ження,

 • ефекторні СД8-цитотоксичні Т-лімфоци-
ти успішно руйнують інфіковані кліти-
ни і справляються з інфекцією.

Основний захист при вакцинації живими 
вірусними вакцинами формується не за 
рахунок синтезу специфічних антитіл, а 
за рахунок формування пулу специфічних 
ефекторних СД8 – цитотоксичних клітин.

Види імунної відповіді:

Полісахаридні вакцини (пневмококової, 
гемофільної b) призводять до синтезу ан-
тікапсульних опсінізірующіх антитіл, тоді 
як кон’югування полісахаридів з білковим 
носієм (АДС, АД-м, АС) викликає повно-
цінний імунна відповідь навіть у грудних 
дітей, так даний комплекс здатний викли-
кати синтез специфічних антитіл і активу-
вати Т-лімфоцити.

Анатоксини – це розчинні білкові антиге-
ни, що викликають синтез антитоксичних 
(нейтралізують) антитіл.

Вакцини з вбитих бактерій (коклюшні) ін-
дукують синтез декількох типів антитіл, в 
тому числі опсонизуючих.

Вакцина БЦЖ викликає в основному форму-
вання клітинно-опосередкованого імунітету, 
що супроводжується появою ГЗТ на туберку-
лін, утворення антитіл не грає вирішальної 
ролі (ревакцинація БЦЖ тому не має сенсу)

Поліомієлітна жива вірусна вакцина інду-
кує розвиток як гуморального, так і місце-
вого імунітету – продукція секреторних IgA 
попереджає проникнення вірусу в епітелі-
альні клітини слизової оболонки.

Стадії імунної відповіді:

Первинна імунна відповідь – запускається 
відразу після введення антигену, через 7-10 
діб з’являються антитіла в крові.
Вторинна імунна відповідь – розвивається 
при повторному введенні антигену:

 • посилюється – за рахунок як клітинно-
го, так і гуморального імунітету,

 • розвивається швидко, як правило, про-
тягом 4-5 діб,

 • супроводжується різким підвищенням 
титру IgG,

 • опосередковується клітинами пам’яті, що 
утворилися після першого контакту з ан-
тигеном (інтенсивна проліферація В-лім-
фоцитів і цитотоксичних Т-лімфоцитів).

NB!

1  відсутність антитіл не завжди свідчить 
про втрату імунітету,

2  наявність антитіл після вакцинації не 
завжди гарантує захист від інфекції 
(концентрація антитіл для кожного ан-
тигену індивідуальна).

3  для захисту від деяких інфекцій достатньо 
дуже низької концентрації антитіл в крові 
(наприклад, для захисту від правця до-
статньо, щоб концентрація токсин-нейтра-
лізуючих антитіл становила 0,01 МО/мл).

Людмила Самойленко 

детальніше за посиланням: https://
healthcenter.od.ua/
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Царська хвороба
Що таке гемофілія і як її 

лікувати
17 квітня – Всесвітній день гемофілії. Що це 
за хвороба? Чому її так називають? Хто нею 
хворіє? Та як її лікувати? Про це сьогодні і 
поговоримо.

Що таке гемофілія?

Гемофілія – це рідкісне спадкове захворю-
вання, яке характеризується появою кро-
вовиливів у суглоби, м’язи та внутрішні 
органи. Такі випадки можуть бути як рап-
товими, так і через різні травматичні уш-
кодження та хірургічні втручання. 

Небезпекою для хворого на гемофілію є 
порізи, поранення та будь-які зовнішні 
травми. Чи можливі каліцтва людини? 
Так, при тяжких формах захворювання 
каліцтва можливі через гематоми (крово-
виливи у м’язові тканини) та гемартрози 
(крововиливи в суглоби). Через такі пору-
шення може бути сильний біль, часткова 
або навіть повна втрата функціональних 
можливостей.

Існує 3 типи гемофілії:
 • Тип А формується через недостатністю 

кількість в крові необхідного білка. Це 
класична гемофілія, яка є доволі розпов-
сюдженою, зустрічається близько у 80% 
хворих на гемофілію.

 • Тип В спричинений недостатньою ак-
тивністю IX фактора згортання крові. 

Такий тип зустрічається орієнтовно в 5 
разів рідше.

 • Тип С характеризується недоліком фак-
тора крові XI. Цей тип уже виключений 
з класифікації, оскільки його прояви 
відрізняються від інших типів хвороби.

Історичний екскурс до витоків захворювання

«Царська хвороба», хвороба королів, монар-
хів та аристократів – саме так називають 
гемофілію. Сама назва, гемофілія, походить 
від грецьких слів (haima — «кров» та philio 
— «любов») та буквально перекладається 
як «любов крові». Тобто мається на увазі 
особлива чутливість організму до крово-
виливів.

Перші згадки про захворювання, схожі на 
гемофілію, трактуються ще в давньоєв-
рейській релігійній літературі у ІІ столітті 
до н.е. Тоді хлопчики часто вмирали від 
кровотечі спричиненої обрізанням, а їхні 
молодші брати звільнялись від релігійного 
обряду. Лише через тисячоліття арабський 
фізіолог Альбуказі (1013-1106) детально опи-

сав випадки, коли хлопчики вмирали від 
безперервної кровотечі. Проте всі дослі-
дження та спостереження за захворюван-
ням були припинені аж до 19-го століття.

Американський дослідник Джон Конрад 
Отто вивчив генеалогію однієї із сімей та 
зробив висновок про спадкову схильність 
до підвищеної кровоточивості у хлопчиків. 
Сам термін «гемофілія» був вперше вико-
ристаний у 1828 році німецьким фізіологом 
Хопфа. 

Гемофілія стала відомою серед народу 
через виняткову схильність до неї осіб 
«блакитної крові». Причиною цього, за по-
пулярними уявленнями, є звичай внутріш-
ньородинних шлюбів, якої дотримувалися 
монархи. Саме бажання зберегти владу в 
середині окремої родини зіграло трагічну 
роль у долях цілих імперій. На думку вче-
них, гемофілія з’явилася в рядах європей-
ських монархічних династій через герцога 
Кентського Едуарда. Згодом хвороба пере-
йшла до його дочки, королеви Вікторії, яка 
правила Британською імперією з 1837 року 
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по 1901 рік, а та, в свою чергу, передала хво-
робу своєму синові Леопольду, герцогу Ол-
бані, і двом дочкам – Алісі й Вікторії. Троє 
онуків королеви Вікторії страждали на ге-
мофілію: принци Леопольд і Моріс Баттен-
берзькі, і Фрідріх-Вільгельм Гессенський. 
А чотири її внучки стали носіями хвороби. 
Серед них була Аліса Гессенська, відома як 
дружина російського імператора Миколи II.

Як передається хвороба та хто нею хворіє?

Гемофілія – це генетичне захворювання, 
тож найчастіше передається спадково, 
якщо один з батьків хворий нею. Ймовір-
ність появи хвороби у дитини становить 
орієнтовно 50%, якщо один із батьків хво-
рий. Проте дівчатка є лише носіями хворо-
би, а симптоми проявлятимуться у хлоп-
чиків. Гемофілія вражає представників 
чоловічої статі, оскільки пов’язана з реце-
сивною мутацією в X-хромосомі. Чоловіки 
успадковують її від матері, адже саме жін-

ки можуть бути носіями дефектного гена.
Проте були зафіксовані також і поодинокі 
випадки, коли гемофілія мала набутий ха-
рактер. Причинами в таких випадках нази-
вали рак, прийом медикаментів та пізню 
вагітність. 

В кожному третьому випадку у дитини фік-
сується перший прояв хвороби в родині – 
як результат спонтанної мутації генів. 

Існує думка про те, що жінки не хворіють 
гемофілією. Проте останнім часом в світі 
існує тенденція, якщо у жінки-носія зни-
жений рівень VIII фактору, то її діагноз – 
легкий ступінь гемофілії А. Також існують 
споріднені хвороби – хвороба Віллебранда 
та дефіцити факторів згортання (напри-
клад, дефіцит VII фактору згортання). Ці за-
хворювання мають повністю гемофільний 
перебіг і ними хворіють як чоловіки, так і 
жінки. У жінок перебіг цих хвороб більш 
складний.

Лікування гемофілії

Гемофілія – спадкове захворювання, тож 
повного лікування хвороби не існує. За сло-
вами дослідників, радикально позбутись 
цієї хвороби можна тільки завдяки алоген-
ній трансплантації кісткового мозку, яку 
роблять онкологічно хворим. Але у світі ще 
не було жодного випадку такої пересадки 
при гемофілії. 

Хворі потребують профілактичного ліку-
вання, що передбачає регулярне введення 
відсутнього фактора згортання крові. Це 
забезпечує нормальне згортання крові і 
запобігає кровотечам. За таких умов хворі 
можуть вести повноцінний спосіб життя, 
займатися спортом, ходити до дитячого 
садочка, в школу, здобувати вищу освіту, 
працювати, подорожувати, одружуватися і 
народжувати здорових дітей.

Найважливіше при боротьбі з гемофілією це 
профілактика. Наприклад, жінкам-носіям та 
хворим чоловікам потрібно бути дуже обе-
режними та додатково консультуватись при 
плануванні сім’ї та природній вагітності. 

Окрім того, рекомендується уникати різних 
травмувань та ушкоджень, забороняється 
приймати окремі препарати. 

Сьогодні суспільство дуже стурбоване про-
блемою гемофілії. Це захворювання визна-
но найдорожчим у світі, оскільки флакон 
фактора коштує приблизно 12 тисяч гри-
вень, а іноді їх потрібно 3-4 в день. В Україні 
щороку збільшується бюджет на закупівлю 
ліків для людей з гемофілією та хворобою 
Віллебранда.

У Світовий день гемофілії у великих містах 
різних країн підсвічують червоним світ-
лом пам’ятки архітектури чи адміністра-
тивні будівлі, щоби привернути увагу до 
проблем згортання крові. Важливим для 
хворих на гемофілію є соціальна адапта-
ція та підтримка як з боку держави, так і 
оточуючих.

Тож будьмо всі здоровими та турботливими

джерело: https://healthcenter.
od.ua/2020/04/16/czarska-hvoroba-abo-shho-
take-gemofiliya-i-yak-yiyi-likuvaty/
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Малярія: далека 
та небезпечна

Щорічно 25 квітня відзначається Всесвіт-
ній день боротьби з малярією. Основна 
мета цього заходу – роз’яснення населенню 
всього світу про необхідність профілак-
тичних заходів, а також пошук варіантів 
вирішення цієї проблеми.

Що таке малярія? Наскільки вона є гло-
бальною?
Малярія – одне із найнебезпечніших для 
життя захворювання, яке викликається 
паразитами і передається людям укусами 
інфікованих самок комарів виду Anopheles. 
Симптоми малярії з’являються через 10-15 

днів після укусу інфікованого комара. Пер-
ші симптоми – лихоманка, головний біль 
– можуть проявлятися слабко, що усклад-
нює виявлення малярії. Згідно з оцінками 
дослідників, у 2018 році малярією у всьо-
му світі захворіло близько 228 мільйонів 
осіб, а померло, за підрахунками, 405 тисяч 
осіб. До 90% всіх випадків малярії припадає 
саме на країни Африки. Найбільш сприят-
ливою до малярії категорією є діти, віком 
до 5 років, – у 2018 році близько 67% всіх 
випадків смертей вразило саме дітей. (За 
даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я)

Історія появи хвороби

Батьківщиною захворювання є Західна та 
Центральна Африка. Приблизно 8 тисяч ро-
ків тому з розвитком сільського господар-
ства в Африці з’явились дуже сприятливі 

умови для пристосування малярії до лю-
дини. Перші згадки про існування малярії 
датуються в літературі ще в 27 році до н.е.
Ця хвороба стала причиною занепаду ве-
личезних країн, знищувала цілі народи. 
Серед відомих осіб, які найімовірніше ста-
ли жертвами хвороби та померли від неї, 
були Олександр Македонський, король го-
тів Аларіх І, король гунів Аттіла, Чингісхан, 
приблизно 5 римських пап, італійський 
поет Данте Аліг’єрі, Христофор Колумб, 
український вчений-ентомолог Дмитро 
Знойко.

Ситуація в Україні

За даними ДУ «Центр громадського здоров’я 
МОЗ України», Україна, після ліквідації міс-
цевої малярії в 1960 році, має випадки лише 
завезених захворювань. Тропічна малярія 
становить більшість серед завезеної маля-
рії в Україні, це найбільш тяжка клінічно 
хвороба, але безпечна, оскільки комарі на 
території України не чутливі до Африкан-
ської тропічної малярії. Громадяни України 
доволі часто не задумуються про небезпеки, 
вирушаючи на відпочинок в тропічні краї-
ни. Саме тому щороку в Україні реєструють-
ся смертельні випадки від малярії.

Актуальність хвороби сьогодні

Сьогодні малярія залишається однією із 
глобальних проблем. Триває вже багаторіч-
на історія боротьби проти хвороби, є успіхи 
в цьому у світі та в Україні зокрема, проте 
у зв’язку із глобальною зміною вигляду 
інфекційних захворювань, потеплінням 
клімату, що призводить до поширення 
переносників за межі їхнього звичайного 
проживання, а також розвитком стійкості 
до протималярійних препаратів, –  це за-
хворювання набуває актуальності, вима-
гає нових знань у діагностиці, лікуванні та 
профілактиці.

Профілактика малярії

Основним способом профілактики та 
зменшення передачі малярії є боротьба 
з переносниками. Всесвітня організація 
охорони здоров’я для захисту всіх людей, 
що підлягають ризику, рекомендує застосо-
вувати два ефективних способи боротьби з 
переносниками – оброблені інсектицидом 
протимоскітні сітки та розпилення інсек-
тицидів всередині приміщень.

звичайний комар малярійний комар
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Окрім того, для профілактики малярії мо-
жуть використовуватися протималярійні 
препарати. Для осіб, які здійснюють поїзд-
ку, профілактику можна здійснювати за 
допомогою хіміопрофілактики, яка приглу-
шує стадію малярійної інфекції в крові, тим 
самим запобігаючи розвитку хвороби.

Вакцина проти малярії

Розробка протималярійної вакцини триває 
вже не одне десятиліття і має чималий ряд 
перешкод: відсутність традиційного рин-
ку, малу кількість розробників та техніч-
ну складність розробки будь-якої вакцини 
проти паразита. Малярійні паразити ма-
ють складний життєвий цикл, тому немає 
чіткого розуміння складної імунної від-

повіді на інфекцію малярії. На відміну від 
хвороб, проти яких є ефективні вакцини, 
протидія малярійним паразитам не забез-
печує довічний захист. Набутий імунітет 
лише частково захищає від майбутньої хво-
роби, а інфекція малярії може зберігатися 
без симптомів тривалий час.

За інформацією Центру з контролю та про-
філактики захворювань в США, у клінічній 
розробці нині знаходиться близько десяти 
кандидатів на вакцину проти малярії.

За даними ВООЗ, RTS,S/AS01 (RTS,S) сьогодні 
є першою та єдиною вакциною, що проде-
монструвала здатність значно понижувати 
захворюваність малярією та небезпечною 
для життя тяжкою формою малярії серед 

африканських дітей молодшого віку. Ця 
вакцина діє проти найбільш смертоносного 
в світі та найбільш поширеного в Африці 
малярійного паразита. Протягом чотирьох 
років проводились масштабні клінічні до-
слідження серед дітей, які отримали 4 дози 
вакцини, це дозволило попередити захво-
рювання малярією в 4 із 10 випадків.

Вакцина PfSPZ створена на основі живих 
малярійних плазмодіїв, вона є безпечною 
та добре переноситься, також дає захист від 
малярії при внутрішньовенному введенні. 
Ця вакцина добре переноситься новонарод-
женими та старшими дітьми. У 2018 році 
була проведена частина клінічних дослі-
джень, інші дослідження проводяться для 
визначення ефективності цієї вакцини в 
різних популяціях в Малі, Габоні, Танзанії 
та Екваторіальній Гвінеї.

Ці дві вакцини є найбільш перспективни-
ми на сьогоднішній день, інші вакцини зна-
ходяться на стадії розробки та досліджень.

Поради від фахівців

Малярія хоч і давно вивчається дослідни-
ками, та все ж залишається небезпечною 
для всього людства. Тож перш ніж ви ви-
рішите, куди саме будете подорожувати, 
проконсультуйтесь зі своїм лікарем. Якщо 
ви плануєте відвідати тропічну країну, не-
обхідно заздалегідь звернутися до ліка-
ря-інфекціоніста для консультації та порад 
щодо запобігання захворювання на маля-
рію. Пам’ятайте, після повернення додому 
із тропічної країни при будь-якому захво-
рюванні не забувайте нагадати лікарю про 
ваше перебування в тропіках, незалежно 
від попередніх показників дослідження 
крові на малярію.

Слід пам’ятати , що захворювання легше 
попередити, ніж лікувати!

джерело: https://healthcenter.
od.ua/2020/04/25/malyariya-daleka-ta-

nebezpechna/
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Грудне 
годування під 

час спалаху 
коронавірусної 

інфекції

Сьогодні слово «коронавірус» знає навіть 
маленька дитина. Пандемія коронавірус-
ної інфекції сколихнула ввесь світ, про це 
говорить кожен, про це переживає кожен. 
Та чи не найбільше занепокоєння мають 
ті відважні жінки, які на останніх місцях 
вагітності потрапили в шалений ритм 
невтішних новин, які щойно стали моло-
дими матусями і переживають як за своє 
здоров’я, так і здоров’я свого новонародже-
ного малюка. Величезна кількість питань 
постає саме про грудне вигодовування 
малюка, адже це настільки важливо для 

маленької дитини. Тож спробуємо розібра-
тись та дати відповіді на найпоширеніші 
запитання.

Наше життя кардинально змінилось у 
зв’язку із останніми подіями. Коронавіру-
сна інфекція – нова хвороба, на боротьбу 
з якою вийшло все людство. Дослідники 
всього світу ще вивчають, у який спосіб 
поширюється інфекція та які наслідки ми 
матимемо в майбутньому.

Обставини, коли неприємні новини лу-
нають звідусіль, прогулянки заборонені, 
складно не піддатися паніці, страху та 
стресу. Тож найважливіша порада для ма-
тусь, які годують дитину, – зберігати спо-
кій, менше уваги звертати на новини та 
отримувати радість й позитив від весни, 
яскравого сонечка й приємного запаху при-
роди, хоча б із балкону чи вікна. Уже давно 
доведено, що гормони стресу (адреналін, 
кортизол) пригнічують роботу гормонів 
лактації (пролактину, окситоцину). Тому, 
наприклад, щоб активувати окситоцино-
вий рефлекс, тобто полегшити виділення 
молока у стані стресу, потрібно заспоко-
їтися, випити теплий чай, прийняти те-
плий душ. Піклування про себе в «новій» 
ролі допомагає в боротьбі з цим стресом, 
тож потрібно робити все те, що розслабляє 
і заспокоює. Молодій матусі обов’язково 
потрібні достатній сон, денний відпочинок, 
підтримка родини, медитації, фізичні впра-
ви, душ, музика, творчість та інші спокійні 
заняття.

Важливо не залишатися наодинці з нега-
тивними емоціями, обов’язково дзвонити 
друзям, підтримувати контакти та, при на-
годі, звертатися за допомогою до спеціаліс-
тів (свого лікаря, консультантів з грудного 
вигодовування), які в умовах карантину 
надають допомогу онлайн.

Залишатися вдома – це не тільки порада, 
а в окремих випадках і вимога, адже но-
вий ще не зовсім вивчений вірус доволі 
стійкий. Проте вже відомо, що після кашлю 
хворої людини у повітрі вірус може зберіга-
тись від 45 хвилин до 3 годин, а при одному 
кашльовому поштовху хвора людина може 
виділяти до 3 000 крапель із вірусами. Тож 
карантин та обмеження пересування без 
необхідності має велике значення у бороть-
бі з COVID-19.

Уже всі люди, а особливо діти, та й молоді 
матусі зокрема, засумували за звичайними 
прогулянками, проте зараз особливий час, 
тож прогулянку на свіжому повітрі кра-
ще замінити прогулянкою на балконі. По-
трібно дотримуватись всіх рекомендацій, 
обов’язково, в разі необхідного виходу на 
вулицю, використовувати засоби захисту 
обличчя, рукавички, соціальне дистанці-
ювання до 2 метрів, уникати скупчення 
людей, мити рук з милом та обробляти по-
верхні й руки спиртовмісними антисеп-
тиками. 

Найпростіша порада – облаштуйте собі 
ігровий куточок та насолоджуйтесь момен-
тами, грайтесь разом із малюком вдома. І 
обов’язково провітрюйте ваші приміщення. 

Чи є додаткові ризики для жінок, які году-
ють груддю?
Наразі немає точної та достовірної інфор-
мації про передачі коронавірусної інфекції 
через молоко при годуванню грудьми. Є 
випадки, коли в зразках грудного молока 
мам, що годують груддю, з коронавірусом 
не було виявлено даного вірусу.

Головний фактор ризику поширення ко-
ронавірусу при грудному вигодовуванні 
є тісний контакт між мамою та дитиною. 
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Відомо, що інкубаційний період складає 
3-14 діб, тобто коли ще ознак хвороби немає, 
але вірус виділяється вже в навколишнє 
середовище.

Отож коли з’являються симптоми хвороби 
у мами, що годує дитину груддю, то немає 
сенсу припиняти грудне вигодовування, бо 
вона могла вже його передати дитині під 
час інкубаційного періоду.

Окрім того, з моменту проникнення вірусу 
в організм мами починають вироблятися 
антитіла, які потрапляють у молоко, захи-
щаючи в такий спосіб малюка.

У будь-якому випадку грудне вигодовуван-
ня допомагає зміцнити імунну систему 
дитини і є одним із найкращих способів, 
які допоможуть запобігти коронавірусній 
інфекції. Адже, у грудному молоці безліч 
таких цінних імунних факторів, як лакто-
ферин, лізоцим, к-казеїн, ліпаза, секретор-
ні імуноглобуліни А, макрофаги, лактопе-
роксидаза, α-лактальбумін тощо.

Що робити з грудним вигодовуванням, якщо 
мама, що годує груддю, має ознаки хвороби 
COVID-19?

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, Центру контр-
олю за захворюваністю та Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) мами, що годують грудьми, 
з підозрою чи підтвердженим COVID-19 мо-
жуть продовжувати грудне вигодовуван-
ня, як при інших респіраторних вірусних 
інфекціях.

На жаль, COVID-19 не має специфічних 
симптомів. Тому в разі появи у мами будь-
яких катаральних явищ, нежиттю, кашлю, 
лихоманки, не важливо якої вони природи, 

чи то COVID-19, чи то грип, чи аденовірус, 
мама має продовжувати грудне вигодову-
вання.

Найважливіші умови – правильна поведін-
ка під час годування груддю:

 • Вимити руки перед тим, як торкатися і 
годувати дитину (не менше 20 сек). 

 • Часті прикладання, за вимогою дитини.
 • Практикувати контакт шкіра до шкіри.
 • Мити руки перед зціджуванням, перед 

тим як торкатись грудей.
 • Під час годування груддю вдягати маску.
 • Якщо ви користуєтесь молоковідсмок-

тувачем, обов’язково мийте руки та ре-
тельно очищуйте деталі приладу після 
кожного сеансу.

 • Бажано такі маніпуляції по догляду за 
немовлям, як купання, перевдягання, 
вкладання на сон, делегувати іншим 
членам сім’ї на час маминої хвороби.

 • Бути на зв’язку з лікарем.

Що робити, коли мама потрапила у лікарню 
з COVID-19? Як годувати дитину?
Найважливіше, якщо стан мами погіршив-
ся, не потрібно зволікати із госпіталізацію. 
Адже головне – це здорова мама.

Міжнародна Молочна Ліга Ла Лече у випад-
ку хвороби мами на COVID-19, яка потребує 
госпіталізації, рекомендує не відокрем-
лювати дитину від мами навіть у лікарні, 
а при відокремленні зціджувати молоко. 
Але в наших реаліях сумісне перебування 
хворої мами й дитини в лікарні видається 
не реалістичним. Тому задля збереження 
грудного вигодовування доцільно прихо-
пити мамі з собою у лікарню молоковід-
смоктувач, тару для зберігання молока 
та передавати молоко родичами додому, 
а малюка годувати зцідженим молоком із 
горнятка або ложечкою.

Важливо відзначити, якщо мама, що годує 
грудьми, повернулась із подорожі та відно-
сить себе до групи ризику, можна профілак-
тично зробити запаси молока. Зціджувати 
потрібно поступово, збільшуючи щоденний 
об’єм, щоб не спровокувати гіперлактацію, 
яка може призвести до лактостазів. Мож-
на проконсультуватись із спеціалістом по 
грудному вигодовуванню, чи доцільно ро-
бити запаси молока, як правильно зціджу-
вати, зберігати молоко.

Якщо мама вирішила на час лікування пе-
ревести дитину на годування замінниками 
грудного молока – це її вибір і право, але 
це питання також потребує консультації з 
лікарем або з консультантом по грудному 
вигодовуванню.

Обов’язково потрібно попередити лікаря 
про годування грудьми, щоб призначення 
для інфікованої жінки були сумісні з груд-
ним вигодовуванням.

Чи небезпечна ця хвороба для дітей?

Сьогодні в Україні на а мбулаторному ліку-
ванні із підтвердженим діагнозом COVID-19 
перебуває 52 дитини. Більшість дітей ма-
ють безсимптомний, легкий або середньо-
важкий перебіг коронавірусної інфекції по-
рівняно з дорослими, а критичні випадки 
реєструвались поодинокі.

Отож, зберігаємо спокій, дотримуємося 
карантину, піклуємось про своє здоров’я 
і своєї дитини та продовжуємо грудне ви-
годовування!

джерело https://healthcenter.od.ua 
/2020/04/14/grudne-goduvannya-pid-chas-
spalahu-koronavirusnoyi-infekcziyi/
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Перед початком впровадження нової сис-
теми оплати, керівництву ЛЗ слід звертати 
уваги як на витрати, так й на доходи, адже 
замість кошторисної моделі, де фінансуван-
ня здійснювалося «зверху», тепер доведеть-
ся проводити аналіз ефективності викори-
стання коштів та самостійно здійснювати 
їх розподіл.

Коли керівник закладу буде робити розра-
хунки фонду оплати праці та впроваджува-
ти нову модель фінансування, необхідно всі 
рішення узгодити з колективом, а основні 
моменти прописати в колективному дого-
ворі та у фінансовому плані.
Основні кроки для лікувальних закладів на 
шляху до переходу на нове фінансування.

Загальні підходи до зміни 
оплати праці в умовах нової 

моделі реформування

Оплата праці

Раніше, коли лікувальні заклади були бю-
джетними установами, вони чітко дотри-
мувалися спільного наказу Міністерства 
праці, соціальної політики України та МОЗ 
№308/519 у питанні оплати праці. Після от-
римання статусу «Комунальне некомерцій-
не підприємство», лікувальний заклад має 
право використовувати певні підходи, але 
це не є обов`язковою умовою. 

Крок 1: перехідний період.

1  Зміна система оплати праці під час ак-
тивної фази підписання декларацій (для 
первинної допомоги), підготовчої фази 
(для спеціалізованої допомоги):

 • преміювання в залежності від кількості 
підписаних декларацій;

 • фонд преміювання команди з надання 
ПМД;

 • змішане стимулювання з урахуванням 
якісних показників (в додаток до кілько-
сті підписаних декларацій враховувати 
якість надання медичних послуг);

 • підхід з депреміюванням.

Вищезазначені підходи найбільш прийнят-
ні під час активної підписної компанії, 
адже вони досить прості та дозволяють 
впровадити чесні та справедливі умови оп-
лати праці на початкових етапах. Заклади 
ПМД, які уклали договір з НСЗУ в першій 
хвилі, поступово стали переходити на нові 
моделі оплати праці, які більш орієнтовані 
на якісні показники. Головне, дотримува-
тися поступового принципу — від просто-
го до складнішого, для чіткого розуміння 
правил та системи оплати праці як медич-
ними працівниками, так і адміністрацією 
закладу.

2  Проведення реального функціонального 
аналізу діяльності закладу.

На перехідному етапі важливо провести 
адекватний функціональний аналіз діяль-
ності закладу, адже це буде фундаментом 
для всієї подальшої роботи — перегляду ор-
ганізаційної структури закладу та оптимі-
зації/створення нового штатного розпису.

Крок 2: підхід за результатами  
оптимізації — 2020р.

Що ж таке оптимізація? Це такий підхід, в 
основі якого полягає не просто скорочення 
ресурсів, як у випадку економії, але раціо-
нальне формування доходів, планування 
видатків, яке іноді передбачає навіть аргу-
ментоване збільшення витрат.

Одними з перших етапів оптимізаціїї зали-
шаються аудит використання приміщень 
закладу, з метою визначення ефективності 
використання площі та аналіз проведених/ 
планування майбутніх закупівель. 

Після успішного здійснення перехідного 
етапу, є декілька пропозицій щодо впрова-
дження нових систем оплати праці, серед 
яких кваліфікаційна система або система 
грейдів. В залежності від індивідуальних 
особливостей закладу, використовувати 
можна один з підходів або комбінацію. 

 Олена Станкевич
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На початку другого етапу реформу передба-
чалося, що оплата за пакетами “Хірургічні 
операції дорослим та дітям у стаціонарних 
умовах” та “Стаціонарна допомога дорос-
лим та дітям без проведення хірургічних 
операцій” буде відбуватися завдяки кош-
там з глобального бюджету та коштам, 
отриманим за пролікований випадок. Для 
цього, всі дані необхідно вносити в елек-
трону систему охорони здоров`я.

Але, враховуючи ситуацію з поширенням 
COVID-19, задля зменшення навантаження 
на медичних працівників у вигляді ве-
дення електронних записів, обов`язкове 
кодування клінічних випадків в ЕСОЗ за 
пакетами “Хірургічні операції дорослим 
та дітям у стаціонарних умовах” та “Ста-
ціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій” від-
терміновується до липня 2020 року. Що 
стосується фінансування таких закладів 
– кошти надійдуть до закладу у повному 
обсязі в розмірі глобального бюджету за 
договором.

Таке рішення було прийнято Кабінетом 
Міністрів, який 8 квітня затвердив про-
ект постанови «Про внесення змін до по-
станов Кабінету Міністрів України від 25 
квітня 2018 р. № 410 і від 5 лютого 2020 р. 
№ 65».

COVID-19 та 
реформа

Який механізм оплати чекає 
на українські медичні заклади 

на період з 1 квітня до 1 
липня 2020 року?

За словами т.в.о. Голови НСЗУ, Оксани Мов-
чан, опанування ведення електронних 
медичних записів вимагає певних нави-
чок та знань, а в умовах сучасних реалій, 
більшість медичних працівників не мають 
на це додаткового часу та сил. Внесення 
відповідних змін до законопроекту допо-
може закладам зосередитися, перш за все, 
на збереженні сил медичних працівників, 
а також сприятиме покращенню надання 
медичних послуг населенню.

Однак, дані зміни не стосуються медичної 
допомоги, пов`язаної з інфекційними хво-
робами, особливо COVID-19; захворюваннями 
органів дихання; випадками госпітальної 
смертності, а також пріоритетних послуг, 
тому вони обов`язково підлягають клініч-
ному кодуванню та внесенню даних в ЕСОЗ.

Такий формат роботи з даними для закла-
дів буде актуальним до 1 липня 2020 року.

Орієнтовний графік надходження коштів у 
заклад має наступний вигляд:

1  На початку кожного місяця кошти, у роз-
мірі 90% від глобального бюджету, отри-
має заклад, який надає допомогу за на-
ступними пакетами: екстрена медична 

допомога; амбулаторна вторинна (спеці-
алізована) та третинна (високоспеціалі-
зована) медична допомога дорослим та 
дітям, включаючи медичну реабіліта-
цію та стоматологічну допомогу (пов-
ний перелік);

2  50% від розрахункової оплати отримає 
заклад, який надає допомогу за такими 
пріоритетними послугами, як інфаркт, 
інсульт, допомога при пологах та неона-
тальна допомога.

Як здійснюватиметься переказ коштів за 
договором з НСЗУ?

Для того, щоб гроші успішно потрапили 
до закладу, необхідно відкрити рахунок у 
будь-якому банку України. Спеціальний 
рахунок у Державній казначейській службі 
потрібен лише для отримання коштів від 
місцевої влади та місцевих програм під-
тримки для оплати комунальних послуг.

детальніше за посиланням: https://nszu.gov.ua/
novini/uryad-zatverdiv-zmini-do-postanov-kmu-

65-ta-410-224
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Успішний старт програми 
медичних гарантій, рівень 

підготовки Одеської області 
та перші результати

Реформа на 
Одещині

Реформування вторинної та третинної ла-
нок надання медичної допомоги продов-
жується. З 1 квітня 2020 року стартувала в 
повному обсязі Програма медичних гаран-
тій (ПМГ). Нагадуємо, що ПМГ — це певна 
група послуг в межах окремого виду ме-
дичної допомоги, яку було сформовано для 
спрощення процесу контрактування. З по-
чатку цього року НСЗУ буде закуповувати 
медичні послуги у лікувальних закладах 
усіх рівнів надання допомоги, які відпо-

84%, загальна кількість зареєстрованих за-
кладів в електронній системі склала близь-
ко 98%, обрали та успішно підключилися до 
МІС 99% закладів вторинної ланки, а ква-
ліфікований цифровий підпис отримали 
понад 91% медичних працівників.
Вищезазначені результати свідчать про те, 
що на підготовчому етапі було докладено 
значних зусиль аби програма медичних 
гарантій успішно стартувала в квітні 2020 
року в Одеському регіоні.

Перші результати укладання лікувальними 
закладами Одеси договорів з НСЗУ.

Згідно із офіційними даними станом на 6 
квітня 2020 року в м. Одеса всього уклали 
договір з НСЗУ 31 медичний заклад, серед 
яких 20 закладів вторинної ланки – 4 кон-
сультативно- діагностичні центри, 5 по-
логових будинків, 8 міських лікарень та 
3 спеціалізованих закладів; та 11 закладів 
ЦПМСД, які в тому числі й надають вто-
ринну допомогу, це 7 дитячих поліклінік, 3 
ЦПМСД та студентська поліклініка.

Детальніше про медичні послуги, які нада-
ватимуться в різних лікувальних закладах 
Одеси.

Лікувальні заклади Одеси, що вже підписа-
ли договори з НСЗУ, надаватимуть широкий 
спектр медичної допомоги за 21 пакетом 
медичних послуг. Серед яких найбільшу 
питому вагу складатиме саме «амбулаторна 
вторинна та третинна допомога» – її нада-
ватимуть 26 медичних закладів – тобто 83,9 
% від загальної кількості всіх закладів. Далі 
відсоток ЛЗ, що переважно надаватимуть 
допомогу за певним напрямком, зазначені 
у наступному порядку – “стаціонарна до-
помога дорослим та дітям без проведення 
хірургічних операцій” – 41,9% ЛЗ, “хірургічні 
операції дорослим та дітям у стаціонарних 
умовах” – 29% ЛЗ, «стаціонарна паліативна 
медична допомога дорослим та дітям” – 
25,8% закладів, а також “медична допомога 
при гострому мозковому інсульті” буде на-
даватися у 3 закладах: КНП “Міська клінічна 
лікарня №1”, КНП “Міська клінічна лікарня 
№10” КНП “Міська клінічна лікарня №11”.

Нагадуємо, що кожен громадянин Укра-
їни може отримати медичну допомогу в 
будь-якому закладі, незалежно від місця 
реєстрації. Пріоритетними критеріями ви-
бору залишаються якість, комфорт, необ-
хідне медичне обладнання та кваліфіковані 
спеціалісти. Пацієнт обирає — НСЗУ платить!

Олена Станкевич

відатимуть уніфікованим вимогам. Для 
пацієнта ПМГ означає покриття вартості 
послуги за кошти державного бюджету.

Станом на 2 квітня кількість лікувальних 
закладів спеціалізованої медичної допо-
моги, які вже уклали договір з НСЗУ склала 
1640, що свідчить про те, що більшість ра-
йонних, міських комунальних медичних 
закладів успішно увійшли в реформу і най-
ближчим часом зможуть отримати гроші 
за договором з НСЗУ.

На скільки була готова Одеська область до 
другого етапу реформи?

За словами директорки Південного міжре-
гіонального департаменту, Олени Теряєвої, 
станом на кінець лютого 2020 року, загальні 
показники готовності всіх спеціалізованих 
медичних закладів до контрактування з 
НСЗУ складали 92,24%, автономізація від-
булася у 98% закладів, комп’ютеризація — у 

Інформація щодо вартості медичних послуг 
за пакетами для надання спеціалізованої 
допомоги за договорами з НСЗУ, укладеними 
медичними закладами міста у 2020 році
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Тактика ведення та 
етіотропне лікування 

вагітних і породіль з 
COVID-19

Вагітні та 
COVID-19 

Етіотропне лікування COVID-19 жінок у пе-
ріод вагітності й період годування груддю 
в даний час не розроблено.

Рекомбінантний інтерферон бета1b протипо-
казаний до застосування під час вагітності. 
Однак в якості етіотропної терапії можливо 
призначення противірусних препаратів з 

Лікування повинно бути розпочато яко-
мога раніше, що в більшій мірі забезпечує 
одужання. Противірусні препарати вагіт-
ним зважким, або прогресуючим перебігом 
захворювання, необхідно призначати й в 
більш пізні терміни від початку захворю-
вання. Вирішення питання про продовжен-
ня грудного вигодовування залежить від 
тяжкостістану матері.

Патогенетичне лікування у вагітних та 
породіль.

Жарознижуючим препаратом першого 
вибору для вагітних є парацетамол, який 
призначається по 500-1000 мг до 4-х разів 
на день (не більше 4-х г на добу!).
У першому і другому триместрах вагіт-
ності може бути призначений целекокси-
б(по 100-200 мг 2 рази на день протягом 
3-5 днів, максимальна добова дозапри 
тривалому прийомі - 400 мг). У третьому 
триместрі вагітності целекоксиб проти-
показаний.

Симптоматичне лікування у вагітних та 
породіль.

Під час вагітності (I, II і III триместри), у 
післяпологовому і післяабортному періоді 
можливе застосування муколітичних засо-
бів (амброксол 2-3 мл з фізіологічним роз-
чином у співвідношенні 1:1 2-3 рази надень) 
і бронходилататорів (іпратропію бромід + 
фенотерол по 20 крапель у 2-4 мл ізотоніч-
ного розчину 2 рази на день).
Під час вагітності (I, II і III триместри), в 
післяпологовому і післяабортному періо-
ді в якості бронходилататора також може 
застосовуватися сальбутамол (2,5-5 мг в 
5 млізотонічного розчину 2 рази на день). 
Необхідним компонентом комплексної те-
рапії є адекватна респіраторна підтримка. 
Показники сатурації кисню повинні визна-

чатися у всіх вагітних з клінікою гострого 
респіраторного захворювання і / або з пне-
вмонією.
Показаннями для переведення у відділен-
ня реанімації та інтенсивної терапії 
при коронавірусної інфекціїдля вагітних 
є: швидкопрогресуюча ГДН (ЧД> 25 за 1 хв, 
SpO2 <92%, а такожінша органна недостат-
ність (2 і більше балів за шкалою SOFA).

Особливості антибактеріальної терапії у 
вагітних та породіль.

При ускладнених формах інфекції антибак-
теріальна терапія повинна бути призначе-
на протягом перших 2-3 годин після госпі-
талізації. Пацієнткам з важким перебігом 
захворювання антибактеріальні препарати 
вводяться внутрішньовенно.
При вторинній вірусно-бактеріальній 
пневмонії (найбільш ймовірні збудники - 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus і Haemophilus influenza) краще ви-
користовувати такі схеми антибіотикоте-
рапії:

 • цефалоспорин III покоління ± макролід;
 • захищений амінопеніцилін ± макролід;

При третинній бактеріальній пневмонії 
(найбільш ймовірні збудники - метицилін 
штами Staphylococcus aureus,Haemophilus 
influenza) обгрунтовано призначення таких 
препаратів (врізних комбінаціях):

 • цефалоспорин IV покоління ± макролід;
 • карбапенеми;
 • ванкоміцин;
 • лінезолід.

Необхідність здійснення антибактеріаль-
ної терапії є достатньою підставою для 
призначення перерахованих препаратів 
вагітним.
До антибактеріальних лікарських засо-
бів протипоказаних при вагітності від-
носяться тетрациклін, фторхінолони, 
сульфаніламіди.

урахуванням їхньої ефективності проти 
нового коронавірусу за життєвими пока-
заннями.

В інших випадках слід враховувати їх безпе-
ку при вагітності і в період грудного вигодо-
вування. Призначення препаратів лопінавір 
+ ритонавір за наведеною нижче методи-
кою можливо, в разі якщо передбачувана 
користь для матері перевищує потенційний 
ризик для плода: 400 мг лопінавіру + 100 мг 
ритонавіру призначаються кожні 12 год про-
тягом 14 днів в таблетованій формі.

У разі неможливості перорального прийо-
му ці препарати (400 мг лопінавіру + 100 мг 
ритонавіру) вводяться через назогастраль-
ний зонд у вигляді суспензії (5 мл) кожні 12 
годпротягом 14 днів.
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Акушерська тактика при COVID-19.

Прогноз для матері та плоду залежить від 
триместру гестації, в якому виникло захво-
рювання, наявності преморбідного фону 
(куріння, ожиріння, фонові захворювання 
органів дихальної системи та ЛОР-орга-
нів, цукровий діабет, ВІЛ-інфекція), ступеня 
тяжкості інфекційного процесу, наявності 
ускладнень і своєчасності початку проти-
вірусної терапії.
Акушерська тактика визначається декіль-
кома аспектами:

 • важкістю стану пацієнтки;
 • станом плода;
 • терміном гестації.

Жінки, госпіталізовані з приводу COVID-19, 
під час вагітності.

Якщо вагітні потрапляють до лікарні з 
погіршенням симптомів та з підозрою / 
підтвердженою інфекцією COVID-19, до них 
застосовуються такі рекомендації:
 • Після поступлення жінки рекоменду-

ється якнайшвидше організувати прове-
дення планового мультидисциплінарного 
консиліуму в ідеалі за участю лікаря-кон-
сультанта (інфекціоніста, де це можливо), 
лікаря-акушера, акушерки та лікаря-аку-
шерського анестезіолога. Висновки конси-
ліуму слід обговорити з жінкою. При цьому 
слід пам’ятати проключові пріоритети — 
надання медичної допомоги жінці; відпо-
відне місце надання медичної допомоги 
(наприклад, відділення інтенсивної терапії, 
ізоляція в інфекційному відділенні або ін-
шому підходящому ізоляторі) провідним 
фахівцем; стурбованість щодо стану дитини;
 • Пріоритетом надання медичної до-

помоги має стати стабілізація стану жінки 
за допомогою використання стандартних 
методів підтримуючої терапії.

Особливі рекомендації для вагітних: 

 • Рентгенографічні дослідження у вагіт-
них слід проводити, як і в невагітних 
дорослих пацієнтів - сюди належать 
рентгенографія та комп’ютерна томогра-
фія грудної клітки. Необхідно докладати 
зусиль для захисту плода від радіоак-
тивного опромінення, як це передбачено 
звичайними протоколами;

 • Частоту та необхідність застосування 
моніторингу серцевого ритму плода 
слід розглядати індивідуально, беручи 
до уваги гестаційний вік плода та стан 
матері.

 • Якщо термінове розродження необхідне 
через показання з боку плода, його слід 
прискорити, як за нормальних умов, 
доки стан матері залишається стабіль-
ним;

 • Якщо потрібна стабілізація стану матері 
перед пологами, вона є пріоритетним 
завданням, яке стосується всіх інших 
невідкладних ситуацій, пов’язаних з ва-
гітністю, наприклад, тяжкої прееклам-
псії;

 • Члени мультидисциплінарної команди 
повинні здійснити індивідуальну оцін-
ку стану жінки, яка повинна врахову-
вати: стан матері, стан плода, потенціал 
для поліпшення стану після елективних 
пологів і термін вагітності.

Пріоритетним завданням завжди має бути 
стан здоров’я матері!
 Відсутні жодні докази, які стверджують, що 
рутинне застосування стероїдів для дозрі-
вання легенів плода завдає будь-якої шко-
ди в контексті лікування інфекції COVID-19. 
Таким чином, стероїди слід призначати за 
показаннями. Як завжди, термінове роз-
родження не повинне відкладатись задля 
їх введення.

Допомога вагітним в антенатальному 
періоді після підтвердження захворювання 
COVID-19.

Подальша допомога в антенатальному пе-
ріоді повинна бути організована через 14 
днів після закінчення гострого періоду хво-
роби. Цей 14-денний період може бути ско-
рочений на підставі отримання інформації 
про одужання після інфікування. Через 14 
днів після закінчення гострого періоду за-
хворювання рекомендується виконати УЗД 
для спостереження за ростом плода. Хоча 
зараз відсутні докази того, що затримка 
росту плода (ЗРП) є ризиком, пов’язаним 
з інфекцією COVID-19, ЗРП спостерігалась 
у двох третин вагітних із SARS, а в одному 
випадку захворювання на MERS спосте-
рігалось відшарування плаценти. Таким 
чином, ультразвуковий нагляд за станом 
плода здається доцільним.

Післяпологовий період. Догляд за новона-
родженими.

Існують обмежені дані, необхідні для визна-
чення принципів післяпологового менедж-
менту дітей, народжених від матерів, які в 
ІІІ триместрі вагітності показали позитивні 
результати тесту на COVID-19. Наразі немає 
жодних доказових даних про вертикальну 
передачу вірусу (в антенатальному періоді). 
Всім дітям, народженим від жінок з підозрою 
або підтвердженим інфікуванням COVID-19 
також потрібно здати аналіз на COVID-19.
Дані літератури з Китаю радять роздільно 
ізолювати заражену матір та її дитину на 
строк протягом 14 днів. Ця настанова може 
змінюватися по мірі розвитку знань про 
захворювання.
Усім дітям, народженим від COVID-19-пози-
тивних матерів за потреби потрібно забез-
печити відповідний ретельний моніторинг 

та ранній догляд. Немовлятам, народже-
ним від матерів, які показали позитивний 
результат тесту на COVID-19, після виписки 
потрібний нагляд неонатолога та постійне 
спостереження.

Виписка із пологового стаціонару вагітних і 
породіль з COVID-19.

Клінічними критеріями виписки зі стаціо-
нару вагітних іпороділь є:

 • нормальна температура тіла протягом 
3-х днів;

 • відсутність симптомів ураження респі-
раторного тракту;

 • відновлення порушених лабораторних 
показників;

 • відсутність акушерських ускладнень 
(вагітності, післяпологового періоду).

Виписка зі стаціонару проводиться після 
дворазового негативногорезультату лабо-
раторного дослідження на наявність РНК 
SARSCoV-2 методом ПЛР з інтервалом не 
менше 1 дня.

джерело: https://healthcenter.od.ua/wp-content/
uploads/2020/04/protokol-likuvannya-covid-19-

02.04.2020r._updated.pdf
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60 лет медицинской 
практики. О малярии, 

работе в Африке и на 
морских судах

Виктор Швец

Гостем Центра общественного здоровья 
стал талантливый врач, за плечами кото-
рого почти 60 лет медицинской практики. 
Конечно же, при виде Виктора Геннадиеви-
ча Швеца никогда не подумаешь, что этот 
статный мужчина с вычурной военной 
выправкой отметил 75-летний юбилей. О 
том, как простой выпускник медицинско-
го училища прошел сложный путь, чтобы 
состояться как профессионал и стать вра-
чом с большой буквы, читайте в нашем ин-
тервью.

Медицина всегда была популярной 
сферой деятельности, и неслучай-
но традиционно конкурсы в ме-
дицинские институты большие. 
Что же Вас привлекло в профессии 
врача? Когда решили, что свяжете 
судьбу с врачеванием?

называется «Капитальный ремонт» Леони-
да Соболева, которая запала мне в душу. В 
ней описывается сцена, как два брата едут 
в поезде и рассуждают о смысле жизни. 
Младший у старшего спрашивает, скажи, 
пожалуйста, почему ты стал офицером, 
тот ему отвечает: «Дело в том, что служ-
ба в армии – это, когда тебя заставляют 
делать действия, весь мир которых за-
ключается в бессмысленности». Эта фраза 
меня так «резанула», что она до сих пор 
в голове у меня сидит. И я понял, при-
смотревшись к своему окружению, что 
это не мое. Я принял решение поступать 
в Ташкентский медицинский институт. 
К поступлению готовился основательно, 
но у меня была привилегия, так как ве-
чернюю школу закончил с «золотой ме-
далью». Шел по конкурсу 16 человек на 
место, но я был зачислен в институт по 
одному экзамену и оказался студентом 
Ташкентского медицинского института 
лечебного факультета. А со второго курса 
перевелся в Одессу – в Одесский инсти-
тут имени Пирогова.

Куда попали после распределения?

По распределению попал в распоряжение 
Одесского черноморского горздравотдела, 
а после года интернатуры работал на мор-
ских судах Черноморского пароходства.

Наверное, этот период жизни был 
необыкновенно интересным. Рас-
скажите, чем отличается работа 
на судах от работы, допустим, в 
одесской больнице.

Очень правильный вопрос, ведь врачебная 
работа – это работа с больными людьми, а 
работа на судне имеет больше профилак-
тическое направление. Это профилактика 
травматизма, оказание первой помощи в 
случае возникновения заболеваний у чле-
нов экипажа.
Были случаи, когда во время штормов в 
Средиземном море у двоих были переломы 
– у боцмана перелом голени, а у старшего 
помощника капитана был перелом левой 
кисти. Приходилось оказывать помощь во 
время шторма, потом была мобилизация. В 
порту Алжира оперировали помощника, я 
ассистировал врачу, он, кстати, был из Киева. 
Инфекционные заболевания были. Но спу-
стя три года я понял, что работа достаточно 

Дело в том, что я окончил неполную сред-
нюю школу – 7 классов. После этого посту-
пил в медицинское училище, не понимая, 
куда я поступил, зачем я поступил. По око-
нчанию медучилища, через год, меня при-
звали служить в армию. Проходил службу в 
Ташкенте, а по истечению третьего года пе-
редо мной стал вопрос, что делать дальше. 
Было несколько вариантов, я разработал их 
для себя. Полковник медицинской службы 
предложил поступать в военно-медицин-
скую академию им. Кирова в Ленинграде. 
Он мотивировал это тем, что у него сын по-
ступает туда, и если у него будет такой на-
парник, как я, ему будет спокойно на душе. 
Я сказал, что прослужил в армии три года, 
и понял, что служба не для меня. Когда он 
спросил, почему и как, отметив, что и сам 
он не думал становиться военным врачом, 
я ему ответил, что прочитал одну книгу, 
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скучная, и я на этом фоне не приобретаю 
никакого собственного роста. Я ушел с суд-
на и поступил в клиническую ординатуру 
по специальности «терапия» на кафедру 
к профессору Олейниковой Людмиле Ио-
сифовне. Ординатура была специальная, 
поэтому я закончил курсы французского 
языка. По окончанию ординатуры профес-
сор мне предложила заведовать терапе-
втическим отделением третьей городской 
больницы, на базе которой мы работали. Я 
был очень рад, ведь здесь была настоящая, 
«живая» работа.

А были негативные моменты в ра-
боте на посту заведующего тера-
певтическим отделением?

Был очень высокий процент летальности, 
потому что отделение обслуживало Примор-
ский район, старое население. Я оставлял 

тяжелых пациентов в отделении, хотя на 
тот момент была практика умирающих 
больных отправлять домой, но я всегда 
считал это неправильным, невозможным 
и несправедливым. Конечно, такой образ 
борьбы за работу имел свои недостатки – 
тяжело было переносить смерти людей.

Как нужно говорить о смерти с 
безнадежно больным пациентом? 
Можете ли вы дать совет мо-
лодым врачам, как разговаривать 
с умирающим? Этому же в инсти-
тутах не учат…

Смерть  – это явление, к которому нево-
зможно привыкнуть. И когда мне кто-то го-
ворит, мол, ты уже привык и прочее, я отве-
чаю, что к этому привыкнуть невозможно. 
Врач не может считать себя врачом, когда 
утверждает, что постиг психологические 

основы медицины, и уже для него смерть 
не так страшна. Это неправильно, я этого не 
понимаю. Смерть есть смерть, это трагедия, 
и воспринимать ее нужно как трагедию. 
Пусть она предвиденная, пусть она ожидае-
мая, все равно это смерть. Поэтому, работая 
в больнице, я сделал для себя вывод: «Мне 
надо уходить отсюда, я не могу смотреть 
на все это».  И как только я задумал ухо-
дить, мне предложили работу заграницей. 
Меня взяли на работу в Министерство 
иностранных дел и отправили работать 
врачом посольства в Западную Африку, в 
Гвинея-Бисау.

В Африке врачей встречают как 
кинозвезд. Как встретили вас?

Я честно вам скажу, по сравнению с на-
шей жизнью здесь, я искренне чувствовал 
себя там «белым человеком», человеком, 
которого по-настоящему уважали. При-
веду пример, я иду, а навстречу мне едет 
машина. Водитель останавливается, гово-
рит мне, давай подвезу. Я объясняю ему, 
что мне не в ту сторону, еще и сложности с 
арабским языком (обычно я общался с пе-
реводчиком на французском языке, а она 
переводила местному населению, там по-
рядка 30 племенных языков). Водитель все 
равно настаивал – садись, отвезу, куда надо. 

Еще как-то с женой зашли в магазин про-
мтоваров, ей было любопытно посмотреть 
что это, что то. Владелец магазина в это 
время общался со мной. Мы уходим уже, 
а он выбегает и «вдогонку» дает пакет. Я 
говорю, что это, а он ваша жена смотрела на 
эти вещи, знаю, что понравились ей. Потом 
я категорически заявил жене, что не буду 
ходить с ней по магазинам. Сказал, ходи 
и смотри сама, а со мной не ходи, ведь я 
остаюсь в неудобной ситуации. Деньги от 
меня не берут, а я так не могу.

Как лечили больных малярией?

В Гвинея-Бисау проблема с малярией. Мне 
пришлось ставить не только клиниче-
ский диагноз, но и осваивать микроско-
пию, окраску мазков крови, заниматься 
их изучением и на основании этого делать 
заключение о диагнозе. До моего приезда 
были смертельные случаи, ведь считает-
ся, что для белого человека малярия не-
сет смертельную опасность. Нужно знать 
все тонкости работы с малярией, чтобы 
не допустить печальных исходов. Плаз-
модий малярии проходит двухнедельный 
курс развития в печени человека, а потом 
выходит в кровь и попадает в эритро-
циты. В эритроците он живет, в зависимос-
ти от малярии, от трех до четырех суток.  
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Спустя трое суток при тропической маля-
рии плазмодий разрушает эритроцит и до-
черние, которые образовались в плазмодии, 
в течение 5-7 минут внедряются в следую-
щие эритроциты. И для нас, для врачей, 
нужно понимать, что есть «окно», когда мы 
можем его уничтожить это эти 5-7 минут. 
Потому что, когда он находится внутри 
эритроцита, мы его не можем достать. Те-
перь возникает вопрос, а как же лечить? На 
самом деле очень просто, нужно вводить 
лекарство и создавать концентрацию на 
протяжении суток. А лекарство действует в 
течение 8 часов, и если вы сделали первую 
инъекцию, то через 8 часов вы должны сде-
лать вторую, еще через 8 – третью. И если я 
сделал укол больному малярией в 6 часов 
вечера, то я должен сделать следующий 
укол в 2 часа ночи независимо от того, где 
я нахожусь и в каких условиях. Поэтому я 
ночью ставил будильник или дежурный 
будил меня, и я шел ночью делать укол, 
поэтому у моих пациентов не было реци-
дивной малярии.

Бытует мнение, что год работы в 
Африке приравнивается к 10 годам 
работы в любой другой стране. Со-
гласны?

Работал я достаточно интенсивно. Средняя 
нагрузка за день  –  72 человека. Там вели 
статистику. Я работал на окраине города, в 
районе аэропорта, там когда-то летал Анту-
ан Сент-Экзюпери садился на своем само-
лете. Меня это очень вдохновляло. Позже 
меня перевели в современную новую кли-
нику в центре. Представитель здравоохра-
нения, который меня отправлял в Африку, 
как-то спросил, а какая разница примешь 
ты в день 30 или 80 человек. Его удивлял 
результат моей работы, в Советском Союзе 
за врачами было пристальное наблюдение. 
Я отвечал, что там живут люди на богом 
забытой земле, там ничего не растет, люди 
погибают, находясь в пустыне.

Расскажите о самом эмоциональ-
ном, трогательном случае, ко-
торый вы вспоминаете до сих пор.

Что касается гуманизма, его принципов, 
самый лучший урок мне преподнесли мав-
ританцы  –  они никогда не оставят чело-
века в беде. Раз в клинику мне принесли 
белую женщину, с ней был ребенок, как по-
зже выяснилось, что она вышла замуж за 
мавританца, а его родные ее не приняли и 
устраивали всякую «обструкцию» по дому, 
вплоть до того, что лишали газового балло-
на для приготовления пищи. Эта девушка 
делала все, что могла, но ничего не получа-
лось, она падала от голода на улице. Когда ее 
принесли, я так и сказал, что она голодная, 
принесите поесть. Тут же мавританцы по-
бежали в одну лавку, во вторую, принесли 
ей поесть. У меня до сих пор чувство бла-
годарности к этим людям. Мавры – очень 
культурная, образованная и добродушная 

нация. Когда я улетал, меня пришли про-
вожать сотрудники из поликлиники, с ко-
торыми я работал. Собралось человек 15 
и они договорились с экипажем самоле-
та и сотрудниками аэропорта, чтобы мы с 
женой могли первыми войти в самолет и 
чтобы мадам выбрала место. Таким обра-
зом они выразили свою признательность 
мне.

Какой вы совет дадите студен-
там медицинских университетов, 
будущим врачам?

Поэтому дам совет молодым врачам: не 
зацикливайтесь на своей специальности, 
специальность для вас должна быть хобби, 
а обязанность – врачевание. Когда я учился 
в клинической ординатуре профессор Тара-
ненко мне сказала, посиди недельку-дру-
гую с доктором Каменским, он был рентге-
нологом. Думаю, ладно пойду, буду изучать, 
что она сказала, ей виднее, она профессор. 
И что же я увидел? Оказалось, что доктор 
Каменский был прекрасным хирургом, 

прекрасным травматологом, прекрасным 
пульмонологом и клиницистом.  Для него 
рентгенология всего лишь мотив контак-
та с больным. Он тогда открыл мне глаза 
на настоящего врача. Он был тем врачом, 
который не лечит болезни, а занимается 
больным. Нельзя находиться в своей про-
фессиональной ячейке, нужно брать шире, 
ведь на тебя больной смотрит как на Бога. 
Для него врач  – Бог. Поэтому важно не 
развеять это представление. Иногда ведь не 
таблетка помогает, а слова врача. Мне жена 
всегда говорит, дай лекарство из своих рук, 
они у тебя лечебные. На сегодняшнем эта-
пе у некоторых врачей есть позиция, с ко-
торой я не могу согласиться. Речь идет о 
том, когда врач говорит пациенту «это не по 
моей специальности». Нельзя так больному 
говорить, это невозможно. Произнося эту 
фразу, ты убиваешь все уважение к себе и 
подрываешь доверие ко всей медицине. 
Как больной разберется, по какой специаль-
ности ему идти?

Алина Хадралиева.
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