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ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 
«ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 12.00-18.00
Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, кафедра 
менеджменту охорони здоров’я

ПРОГРАМА
Тема: Сучасний стан та перспективи розвитку первинної медичної допомоги в Україні
Тема: Організаційні та правові аспекти діяльності приватно практикуючого лікаря на рівні ПМД
Тема: Сімейний лікар як суб’єкт надання універсальних та інтегрованих послуг, взаємодія з іншими суб’єктами в 
системі охорони здоров’я, державно-приватне партнерство: український досвід
Тема: Створення єдиної е лектронної системи обміну медичною інформацією, інформаційні та телекомунікаційні 
технології, управління якістю на рівні ПМД
Тема: Запровадження нової моделі фінансування, основні принципи, фінансування діагностичних заходів та 
лабораторних досліджень у межах ПМД

МАЙСТЕР-КЛАС 
«КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-15.00
Організатор: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Проводять: Краснов Володимир Володимирович, завідувач кафедри, Костюк Олена Іванівна, старший викладач, 
кандидат психологічних наук, Юрковська Лідія Геннадіївна, старший викладач

ПРОГРАМА
Тема: Загальна юридична кваліфікація конфлікту
Тема: Оперативне прогнозування юридичних перспектив розвитку конфліктної ситуації
Тема: Тактика правомірної поведінки учасників конфліктної ситуації
Тема: Мінімізація юридичних ризиків конфліктної ситуації
Тема: Техніки аналізу конфлікту інтересів
Тема: Техніки взаємодії у конфліктній ситуації
Тема: Способи асертивної поведінки
Тема: Техніки саморегуляції при вирішенні складних ситуацій

КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ
Краснов В.В., Уваркіна О.В., Костюк О.І., Юрковська Л.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра педагогіки, психології, 
медичного та фармацевтичного права, м. Київ

Мета. Підвищення психологічної та юридичної компетентності медичних працівників у вирішенні конфліктних ситуацій.
Матеріали і методи. Аналітичне обґрунтування.
Результати та обговорення. Робота будь-якого лікаря постійно пов’язана з ситуаціями, які є або можуть стати 
конфліктними. Конструктивне вирішення таких ситуацій – пріоритетний вибір, в якому зацікавлені і лікарі, і 
адміністрація лікувального закладу.
Психологічна готовність лікарів до належного розв’язання конфліктних ситуацій передбачає сформованість 
психологічних компетентностей, до числа яких належить здатність аналітично усвідомлювати сутність, предмет 
конфлікту, розрізняти його різновид, особистісний та змістовний виміри; знаходити підґрунтя для конструктивного 
вирішення конфліктної ситуації з використанням рефлексивних технік, з мінімізацією ризиків його неналежного 
чи силового вирішення; запобігання використанню неконструктивних мовленнєвих та поведінкових патернів; 
опановування асертивних способів поведінки та технік саморегуляції.
З юридичної точки зору, розв’язання конфліктної ситуації визнається належним або прийнятним, якщо дії її учасників 
відповідають вимогам чинного законодавства та не створюють підстав для притягнення вказаних осіб до юридичної 
відповідальності.
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У зазначеному контексті рівень правової обізнаності лікаря повинен дозволяти йому здійснювати попередню 
кваліфікацію конфлікту на предмет наявності ознак правопорушення у діях його учасників; оперативно прогнозувати 
можливість настання негативних правових наслідків конфлікту та оцінювати юридичні перспективи його розвитку; 
обирати належну тактику правомірної поведінки з метою мінімізації юридичних ризиків.
Висновки. Таким чином, високий рівень психологічної та юридичної компетентності медичних працівників з 
розв’язання конфліктів, дозволить уникати настання негативних наслідків останніх.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ: ВІД МУЛЬТИ- ДО ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ
Краснов В.В., Уваркіна О.В., Костюк О.І., Юрковська Л.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Довести дієвість сучасних педагогічних технологій для формування трансдисциплінарних компетенцій. 
Матеріали і методи. Аналітичне обґрунтування.
Вступ. Третє тисячоліття поставило перед людством багато викликів: бурхливий розвиток знань, інформаційний вибух, 
технологічна сингулярність тощо. Для їх вирішення традиційних наукових підходів вже не достатньо. У 1962 р. Т. Кун 
глянув на розвиток науки як на зміну в першу чергу «психологічних парадигм», поглядів на наукову проблему, що 
породжують нові гіпотези і теорії [1].
Для вирішення багаторівневих проблем необхідні фахівці, які володіють специфічним, мультидисциплінарним 
мисленням. Але вже в 1970 році Жан Піаже писав, що «... після етапу міждисциплінарних досліджень, слід очікувати 
більш високого етапу - трансдисциплінарності, який не обмежиться міждисциплінарними відносинами, а розмістить ці 
відносини всередині глобальної системи, без суворих меж між дисциплінами» [2]. 
У 1987 році був створений Міжнародний центр трансдисциплінарних досліджень, в якому були сформульовані 
методологічні постулати: 1) трансдисциплінарність прагне зрозуміти динаміку процесу на декількох рівнях реальності 
одночасно, з’єднує її фрагменти, що досліджені конкретними дисциплінами, в єдину картину; 2) трансдисциплінарність 
об’єднує за принципом додатковості те, що з позицій окремих дисциплін розглядалося як протилежне; 3) 
трансдисциплінарність намагається зрозуміти реальність в її складності [3].
У 1998 році у Всесвітній Декларації ЮНЕСКО про вищу освіту для XX століття була вказана необхідність впровадження 
трансдисциплінарних підходів в освітні програми підготовки майбутніх фахівців для вирішення складних проблем 
природи, людини та їх взаємовідносин [4]. Таким чином, стрімка еволюція соціуму і зростання супутніх проблем, 
загострили потребу в фахівцях, які володіють відповідними компетенціями для їх вирішення.
Сучасні системи освіти вже більше двох десятиліть використовують компетентнісний підхід у підготовці фахівців. 
Але спосіб формування компетенцій істотно не змінився - навчальні маршрути представляють собою послідовності 
дисциплін, а викладачі, які повинні самі бути фахівцями з трансдисциплінарним мисленням, залишаються в межах своїх 
предметних галузей.
Результати та обговорення. Ми вважаємо, що на даному етапі розвитку освітніх технологій незаслужено обійшли 
увагою методи групового навчання з використанням методу «кола» та режиму мозкового штурму. При цьому, одним 
з важливих моментів є те, що в мозковому штурмі, крім тих, хто навчається, беруть участь і носії різних дисциплін 
(експерти). Під час розв’язання задачі експерти починають створювати образ інтерсуб’єктивної картини світу, а ті, хто 
вчиться, не тільки спостерігають цей процес, а й самі є його безпосередніми учасниками.
У рамках медичного форуму кафедрою педагогіки, психології, медичного і фармацевтичного права Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика підготовлений майстер-клас «Конфліктні ситуації в практиці 
лікаря: психологічні та юридичні аспекти» з використанням трансдисциплінарних підходів.
Основні учасники майстер-класу:
1) лікарі - носії лікарського мислення, в рамках якого хворий розглядається як система з набором порушень;
2) педагоги - як методисти і фахівці з формування компетенцій;
3) психологи - як фахівці з вирішення проблем на емоційно-психологічно-соціальному рівнях;
4) юристи, які спеціалізуються в соціально-юридичній площині.
Ситуація, яка вкрай потребує трансдисциплінарного підходу: аналіз конфлікту в системі «лікар - хворий - соціум», 
що постійно повинен вирішувати лікар. При цьому, в область невизначеностей залучені крім фізіологічної (організм 
пацієнта), ще й емоційна, психологічна, соціальна і юридична складові.
Специфічність проблем, що розв’язуються, полягає в тому (і тут вона вкрай потребує трансдисциплінарного підходу), 
що це граничні ситуації: якщо проблему не вирішити вчасно на психологічному рівні, то вона виходить на рівень 
соціальний, де починають діяти соціально-етичні норми, а там впритул підходять проблеми, які соціум регулює за 
допомогою правових норм. Все це за психологічними механізмами психосоматичних захворювань починає впливати 
на фізіологічний рівень функціонування організму.
Мета, яка ставилася перед групою експертів при розборі ситуації - виз на чити моменти, в яких причина проблеми (через 
невирішеність на більш ви со кому рівні), переходила з психологічного на юридичний, а потім і на фізич ний рівень. На 
наступному етапі учасники повинні були змоделювати кори гувальні дії, які могли б «погасити» проблему ще на етапах 
її формування.
В рамках майстер-класу за принципами «кола» розбір ситуації, пошук причин проблем і рішень фахівці проводили, 
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виходячи за рамки своїх дисциплін. Ситуація аналізувалася на фізичному, правовому і психологічному рівнях. 
Обов’язково проводився пошук найбільш оптимальних рішень. При цьому лікарі, юристи і психологи створювали 
загальний трансдисциплінарний простір, який підтримував само- і взаємонавчання всіх учасників.
Висновки. За відгуками всіх, хто працював в майстер-класі, швидкість, ефективність і оригінальність знайдених рішень 
значно перевершували очікувані результати. Але найголовнішим досягненням використаної методології «кола» був 
висновок про необхідність вирішення системних проблем саме в колективній, інтегральній взаємодії.
Таким чином, використовуючи методи групової взаємодії викладачів і слухачів, цілком реально вже на сучасному 
етапі розвитку освіти формувати у фахівців компетенції трансдисциплінарного вирішення складних багатофакторних 
проблем суспільства, науки і техніки.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ
Юрковська Л.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Сприяння підвищенню правової компетентності медичних працівників у вирішенні конфліктів.
Матеріали і методи. Аналітичне обґрунтування.
Результати та обговорення. У практиці медичної діяльності конфліктні ситуації у лікаря можуть виникати як 
з пацієнтами, так і з іншими учасниками медичних правовідносин (близькими родичами пацієнтів, колегами, 
підлеглими, адміністрацією лікувального закладу тощо). Істотно можуть різнитися також матеріальні підстави та 
психологічна природа конфліктів. Проте правові засади ефективного розв’язання конфліктних ситуацій є досить 
універсальними.
Передусім, слід вказати на принцип законності, оскільки з юридичної точки зору вирішення конфлікту визнається 
належним, якщо дії його учасників відповідають вимогам чинного законодавства.
Також, тактику поведінки у вирішенні конфлікту слід будувати з огляду на принципи верховенства права, гуманізму, 
визнання та гарантованості прав та свобод людини і громадянина, рівності (перед законом і судом), справедливості, 
невідворотності покарання тощо.
Належне усвідомлення медичним працівником юридичного змісту вказаних правових принципів дозволить йому 
обирати найбільш оптимальну тактику правомірної поведінки з метою мінімізації юридичних ризиків конфліктної 
ситуації, зокрема, у вигляді притягнення до того чи іншого виду юридичної відповідальності (дисциплінарної, 
адміністративної, цивільно-правової, кримінальної).
Висновки. Таким чином, високий рівень обізнаності медичних працівників зі змістом загальноправових принципів, що 
лежать в основі чинного законодавства України, дозволяє не тільки ефективно, але й безпечно вирішувати конфліктні 
ситуації з огляду на ризики їх негативних юридичних наслідків у вигляді можливого притягнення до юридичної 
відповідальності.

ОПЕРАТИВНІ ПОЛІТИКИ ЯК ПЕРЕШКОДИ ДО АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 Скрип В.В.

ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород
Мета. Встановити оперативні політики як перешкоди до автономізації закладів охорони здоров’я.
Матеріали та методи. Використано наступні методи: структурно-логічного аналізу, бібліосемантичний, системного 
підходу. Матеріалами дослідження стала чинна законодавча база, наукові публікації та результати попередніх 
особистих досліджень.
Результати та обговорення. Встановлено оперативні політики як перешкоди до автономізації закладів охорони 
здоров’я. Встановлені оперативні політики структуризовані за групами. Такими групами оперативних політик є 
оперативні політики нормативно-правового, організаційного, ресурсного та інформаційного характеру. Встановлено 
причини наявності оперативних політиків та рівні і шляхи їх подолання, а також необхідні для цього ресурси. Процесу 
автономізації закладів охорони здоров’я має передувати підготовчий період за який етап в період якого усуваються 
основні оперативні політики.
Висновки. Визначені оперативні політики, як перешкоди до автономізації закладів охорони здоров’я та можливі шляхи 
і потрібні ресурси до їх усунення.

ЦИВІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ЇХ РОЛЬ ТА МІСЦЕ 
В СИСТЕМІ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК

 Жаховський В.О., Лівінський В.Г.
Українська військово-медична академія

Медичне забезпечення є важливим видом всебічного забезпечення Збройних Сил (ЗС) України, а його реалізація 
здійснюється медичною службою. В особливий період медична служба має забезпечити надання медичної допомоги 
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безпосередньо на полі бою та в районах бойових дій, проте для надання спеціалізованої і високоспеціалізованої 
медичної допомоги великій кількості поранених військовослужбовців, їх лікування до одужання та медичної 
реабілітації власних сил і засобів завжди недостатньо. Тому на завершальних етапах їх лікування завжди мало місце 
залучення цивільних закладів охорони здоров’я.
З метою вирішення цього питання наприкінці 90-х років відповідною урядовою постановою було визначено створення 
Територіальних госпітальних баз (ТерГБ) Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
Головними завданнями ТерГБ у воєнний час є надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги 
пораненим і хворим військовослужбовцям, їх лікування та реабілітація поза межами збройного конфлікту, а в мирний 
час – у випадку введення надзвичайного стану, пов’язаного із виникненням надзвичайної ситуації природного або 
техногенного характеру. Кількість і склад ТерГБ, а також їх ліжкова місткість визначені окремими урядовими рішеннями, 
а порядок утворення та організація діяльності – спільними наказами МОЗ України та МО України. 
Територіальні госпіталі, що становлять основу ТерГБ, формуються за рахунок медичного персоналу, фондів та 
інфраструктури забезпечення на базі існуючих у мирний час закладів охорони здоров’я у повному складі. Адміністрація 
цих закладів проводить відповідну роботу щодо формування територіальних госпіталів, вживає заходів щодо 
підтримання їх у постійній готовності до виконання завдань за призначенням в особливий період та відповідає за стан 
їх підготовки.
Надання медичної допомоги та лікування поранених і хворих військовослужбовців у ТерГБ здійснюється відповідно 
до стандартів медичної допомоги та клінічних протоколів, встановлених МОЗ України. Військово-лікарська експертиза 
проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок організації та проведення 
військово-лікарської експертизи». Після завершення лікування в ТерГБ військовослужбовці повертаються до 
військових частин або звільняються з військової служби. 
Мирний історичний розвиток України протягом двох останніх десятиріч, відсутність масштабних техногенних і 
природних катастроф на її території не викликали необхідності реального розгортання ТерГБ для потреб медичного 
забезпечення військ, що не дозволило на практиці реалізувати ідею їх формування та застосування. Водночас досвід 
медичного забезпечення ЗС України та інших військових формувань в антитерористичній операції (АТО), зважаючи на її 
тривалість та значну кількість санітарних втрат підтвердив, що існуючим комплектом сил і засобів військово-медичних 
служб, навіть за умов їх підсилення, доукомплектування та використання мобілізаційних ресурсів, неможливо повністю 
забезпечити потреби військ у медичній допомозі. 
Проблеми з медичним забезпеченням у найгарячіші періоди АТО стали передумовою активного залучення до надання 
медичної допомоги і лікування поранених ряду центральних районних лікарень в Луганській і Донецькій областях, 
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова та клінічних закладів НАМН України, де надано медичну 
допомогу понад 6,5 тисячам пораненим і понад 37 тисячам хворим військовослужбовцям. Проте лікування поранених 
і хворих військовослужбовців в цивільних закладах охорони здоров’я виявило ряд проблем фінансового, матеріально-
технічного і кадрового характеру, обумовлених наявністю неврегульованостей між загальнодержавною і відомчими 
(військовими) системами охорони здоров’я, що потребує їх вирішення на загальнодержавному рівні.
Видання МОЗ України у лютому 2015 року наказу № 75 «Про додаткові заходи щодо забезпечення функціонування 
закладів охорони здоров’я в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації державного 
рівня соціального та воєнного характеру», яким визначені завдання щодо підготовки цивільних закладів охорони 
здоров’я до роботи у режимі підвищеної готовності, стало реальним кроком до вирішення вищезазначених проблем, 
проте не вирішило їх у повній мірі, так як орієнтувало та готувало систему охорони здоров’я в першу чергу для 
вирішення проблем медичного забезпечення саме цивільного населення. 
Водночас цим наказом практично кожний цивільний заклад охорони здоров’я, незалежно від підпорядкованості та 
форми власності, отримав конкретні завдання щодо проведення певних підготовчих заходів для роботи в умовах 
особливого періоду, у тому числі і для надання медичної допомоги пораненим і хворим військовослужбовцям. 
Реалізація вимог зазначеного наказу МОЗ України стала основою формування на засадах єдиного медичного простору 
функціонально-організаційної моделі територіальної системи медичного забезпечення, яка на регіональному рівні має 
об’єднати зусилля військово-медичних служб і системи цивільної охорони здоров’я з метою медичного забезпечення 
військовослужбовців і цивільного населення.
Важливим моментом для ефективного функціонування цивільних закладів охорони здоров’я в системі медичного 
забезпечення військ має стати підсилення їх, у разі необхідності, кваліфікованим медичним персоналом, а також 
забезпечення державного фінансування видатків для лікування поранених і хворих військовослужбовців. Актуальність 
останнього обумовлена тим, що переважна їх більшість нині перебуває у комунальній власності та має вкрай обмежене 
фінансування.
На цей час у Міністерстві оборони України триває робота щодо опрацювання проекту відповідного урядового 
нормативно-правового акту, яким буде визначено механізм та врегульовано порядок залучення цивільних закладів 
охорони здоров’я для надання медичної допомоги і лікування поранених та хворих військовослужбовців, що 
дозволить створити у державі потужну систему медичного забезпечення військ і цивільного населення на особливий 
період, а також на випадок надзвичайних станів природного або техногенного характеру та інших кризових ситуацій.
Висновки.
1. Системи медичного забезпечення ЗС України та інших військових формувань в особливий період не в змозі самостійно 



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ WWW.MEDFORUM.IN.UA  7

повністю покрити потреби військ у медичному забезпеченні, зокрема щодо надання пораненим спеціалізованої та 
високоспеціалізованої медичної допомоги.
2. Опрацювання та прийняття наприкінці 90-х років нормативно-правового акту щодо створення ТерГБ МОЗ України 
було своєчасним, прогресивним і перспективним заходом удосконалення системи медичного забезпечення ЗС України 
та інших військових формувань.
3. У зоні проведення АТО на засадах єдиного медичного простору сформувалася територіальна система надання 
медичної допомоги пораненим, що функціонально об’єднала медичні підрозділи військових частин і з’єднань, 
військові та цивільні заклади охорони здоров’я. 
4. Сьогодення вимагає нового механізму залучення цивільних закладів охорони здоров’я для надання медичної 
допомоги та лікування поранених (хворих) військовослужбовців, що потребує нормативно-правового врегулювання 
на урядовому рівні.
5. В сучасних умовах кожен головний лікар має бути готовим до того, що підпорядкований йому заклад охорони 
здоров’я, за необхідності, може бути залученим для надання медичної допомоги і лікування поранених (хворих) 
військовослужбовців.

ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ СЕРЕД ЛІКАРІВ ХІРУРГІВ ТА АНАСТЕЗІОЛОГІВ 
БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Гордієнко Л.М. 
Клінічна лікарня «Феофанія» Державне Управління Справами, м. Київ

В Україні протягом останніх років реєструється зростання захворюваності медичних працівників, яка досягла у 2015 
році рівня 684,7 календарних днів. Захворюваність медиків столиці зростає щороку більш ніж на 5%. Це говорить про 
низьку культуру профілактики, діагностики і лікування в першу чергу хвороб системи кровообігу (ХСК).
Рядом закордонних дослідників вивчався стан здоров’я медичних працівників та їх умови праці, однак відсутні 
вітчизняні публікації щодо поширення ХСК серед медичного персоналу. Враховуючи зазначені дані, нами було 
поставлено за мету визначити показники поширення ХСК серед медичних працівників КЛ «Феофанія» ДУС.
Станом на 2015 рік у КЛ «Феофанія» ДУС підлягало періодичному медичному огляду 103 лікаря: з них 22 жінки, що 
становить (21,3%) та 81 чоловік (78,6%). Середній вік працюючих – 46 років. Лікарі хірургічного профілю складали – 50 
чоловіків (48,5%), 11 жінок (10,7%). Лікарі анестезіологічного профілю складали 42 особи, з них 31 чоловік (30,0%) та 11 
жінок (10,7%). 
Серед працюючого контингенту особи, які хворіють на АГ – 18 працюючих, з них 14 – чоловіків (13,6%), 4 – жінки (3,9%), 
хірургічного профілю 9 чоловіків (8,7%), 3 жінки (2,9%) та анестезіологів 5 чоловіків (4,9%), 1 жінка (0,97%). АГ I ст. – 12 
працюючих, з них 11 – чоловіків, хірургічного профілю 6 - чоловіків (5,8%), анестезіологів - 5 (4,9%) та 1 – жінка (0,97%) 
хірургічного профілю, та АГ II ст. з них – 3 чоловіка (2,9%) хірургічного профілю 2 особи (1,9%), анестезіологів 1 особа 
(0,97%), 3 – жінки (2,9%), з них 2 особи (1,9%) хірургічного профілю та 1 особа (0,97%) анестезіолог (17,5% від загальної 
кількості).
Оцінюючи індекс маси тіла (ІМТ) встановлено, що ІМТ відповідає нормі у – 21 спеціалістів чоловіків (20,4%) хірургічного 
профілю 11 осіб (10,7%) та 10 осіб (9,7%) анестезіологів, 15 жінок (14,6%) з них 5 осіб (4,9%) хірургів та 10 осіб 
анестезіологів. Надлишкова маса тіла перед ожирінням – 47 чоловіків (45,6%), з них хірургів – 30 осіб (29,1%) та 17 
осіб (16,5%) анестезіологів, жінок із числа спеціалістів 4 особи (3,9%), з них хірургів – 3 жінки (2,9%) та 1 особа (0,97%) 
анестезіолог. Ожиріння I ступеню – 12 чоловіків (11,7%), з них хірургів - 9 осіб (8,7%) та 3 - анастезіолога (2,9%), 3 жінки, 
з них 2 - хірурга (1,9%) та 1 анестезіолог (0,97%). Ожиріння II ступеню – 1 чоловік із числа спеціалістів хірургічного 
профілю (0,97%). У процентному співвідношенні – у 34,95% працюючого контингенту відповідає маса тіла нормі, а 
65,04% – знаходяться в групі ризику. Обстеживши медичних працівників на загальний холестерин виявилось що у 55 
обстежених (53,3%) він перевищував показники 3,6 - 5,2 ммоль/л, з них 47 – чоловіків (45,6%), з них хірургів - 28 осіб 
(27,1%), анестезіологів - 19 осіб (18,4%) та 8 – жінок (7,8%), з них хірургів - 6 осіб (5,8%), 2 соби - анестезіологів (1,94%).
Провівши анкетування лікарів встановлено, що у 38 - осіб (36,9%) від загальної кількості мають шкідливу звичку - 
тютюнопаління, з них 2 - жінки (1,9%), 22 - чоловіка (21,6%) із числа спеціалістів хірургічного профілю, та 14 - чоловіків 
(13,6%) анестезіологів. Відмітили низьку фізичну активність 68 осіб (66%) з них 15 жінок (14,6%), 7 - осіб (6,8%) хірургів, 8 осіб 
(7,8%) анестезіологів. Серед чоловіків 53 - особи (51,4%), з них 34 - особи (33%) хірурги та 19 - осіб (18,4%) анестезіологи. 
Підводячи підсумок обстеженням, які проводилися серед хірургів та анестезіологів КЛ «Феофанія» ДУС можна сказати, 
що у групі ризику знаходяться – 65,04% працюючого контингенту (по причині підвищеного ІМТ, показників загального 
холестерину та низької фізичної активнсті).

РОЛЬ І МІСЦЕ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Заволока О.В. 

Комунальна установа «Одеський обласний онкологічний диспансер»
Розвиток онкологічної медичної допомоги нерозривно пов’язаний з роботою головних позаштатних онкологів 
МОЗ, області, району та міста, які створюють умови для підготовки лікарів, підвищення їх кваліфікації, оснащення 
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спеціалізованих відділень і кабінетів необхідною лікувальною та діагностичною апаратурою, систематичним плановим 
організаційно-методичним керівництвом їх діяльністю. Вони вносять значний вклад в управління видами онкологічної 
допомоги, удосконалення роботи лікарів, впровадження новітніх досягнень медичної науки в практику. При цьому 
потрібно зазначити, що найбільш чисельною є категорія міських та районних онкологів, які здійснюють свою діяльність 
під керівництвом головних позаштатних обласних онкологів.
До головних напрямків діяльності та основними функціями головних спеціалістів обласного та районного рівнів 
управління. Головні фахівці беруть участь в наступних заходах: розробці та проведенні заходів, спрямованих на 
профілактику онкологічних захворювань, виявлення їх на ранній стадії; у вивченні ефективності і якості медичної 
допомоги хворим в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних установах; в розробці і впровадженні в практику 
закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) новітніх методів діагностики, лікування і медичної реабілітації хворих; в 
забезпеченні раціонального та ефективного використання ресурсів охорони здоров’я; в розробці заходів щодо 
зниження інвалідності та смертності населення; в розробці заходів щодо виконання та контролю основних директивно-
розпорядчих документів уряду та МОЗ; в підготовці «Днів спеціаліста»; у визначенні потреби пацієнтів із злоякісними 
новоутвореннями у всіх видах допомоги; в наданні керівникам нижчестоящих органів управління та працівникам 
закладів охорони здоров’я організаційно-методичної допомоги по онкологічній службі; в розробці планів розвитку 
мережі, підготовки кадрів; участь у підготовці проектів наказів та рішень колегій, методичних вказівок і рекомендацій та 
інших директивних документів; в організації і проведенні аналізу діяльності ЗОЗ по службі; в розробці карт експертної 
оцінки якості...
Дуже важливо, щоб на всіх рівнях управління був чітко визначений обсяг роботи позаштатних спеціалістів, а також 
співвідношення їх прав і відповідальності. Надання більших прав при незначній відповідальності дає можливість для 
прояву в роботі суб’єктивізму, адміністративного свавілля, прийняття необґрунтованих рішень.
Нами запропоновано типовий перелік документів головного позаштатного спеціаліста: 
1. Перспективний план розвитку служби. 
2. Комплексний план роботи на рік. 
3. Квартальний план-графік роботи. 
4. Плани заходів щодо виконання актів управління органів влади та органів управління охороною здоров’я, рішень 
колегій, медичних рад по службі. 
5. Графіки планових виїздів і звіти про їх реалізацію. 
6. Річні звіти по службі і окремим структурним підрозділам. 
7. Річний, піврічний і оперативний аналіз показників діяльності служби. 
8. Навчання кадрів (плани занять, робота лікарського товариства, секцій ради середніх медпрацівників). 
9. Узагальнення передового досвіду роботи, робота шкіл передового досвіду роботи, наставництво та ін. 
10. Плани підвищення кваліфікації (перепідготовка та підвищення кваліфікації), атестація лікарів і середніх медичних 
працівників. 
11. Посадові інструкції по службі. 
12. Підготовка персоналу до роботи в надзвичайних ситуаціях. 
13. Впровадження нових досягнень охорони здоров’я і медичної науки. 
14. НОП по службі і оцінка його ефективності. 
15. Експертна оцінка якості роботи ЗОЗ, окремих лікарів, рецензування карт стаціонарних хворих, померлих. 
16. Санітарно-просвітня робота, публікації у пресі, наукові публікації. 
17. Проекти наказів, рішень та інші розпорядчі документи, підготовлені головним фахівцем. 
18. Акти перевірок вищестоящих органів управління. 
19. Картограма території із зазначенням мережі ЗОЗ, чисельності населення, що обслуговується. 
20. Копії доповідей і виступів на засіданнях лікарських товариств, конференціях, семінарах, медичних радах, лекцій та ін.

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Круть А.Г.  

ДУ «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України
У всіх закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) відповідно до наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 752. «Про порядок 
контролю якості медичної допомоги» вимагається здійснення контролю якості медичної допомоги (далі – ЯМД). Однак 
його організація, форма, зміст та періодичність не визначені. Відповідно до цього, ми маємо за мету висвітлити ці 
питання.
У ЗОЗ з метою побудови системи контролю ЯМД, наказом керівника призначається працівник, відповідальний за 
організацію контролю якості медичної допомоги, переважно із числа заступників керівника медичної організації. 
У подальшому у ЗОЗ для проведення внутрішнього контролю ЯМД розробляється положення, що регламентує з 
урахуванням структури, штатного розкладу і специфіки діяльності ЗОЗ: рівні контролю; перелік підрозділів (відділень) 
відповідальних за проведення контролю; обсяги проведення контролю ЯМД на кожному рівні контролю; випадки, 
що підлягають контролю ЯМД в обов’язковому порядку; обов’язки відповідального за організацію контролю ЯМД; 
обов’язки відповідальних осіб за проведення контролю; порядок реєстрації і аналізу результатів контролю ЯМД; 



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ WWW.MEDFORUM.IN.UA  9

порядок використання результатів проведеного контролю ЯМД з метою керування як ЯМД; порядок збору, аналізу 
і використання показників для проведення моніторингу ЯМД, з метою вдосконалення ЯМД; порядок і періодичність 
оцінки висновків, зроблених на нижчестоящих рівнях контролю.
Контроль ЯМД проводиться по випадках медичної допомоги (закінчених або незакінчених), наданою в ЗОЗ медичної 
допомоги, посад і кваліфікації працівників, що її надавали, діагнозу, віку пацієнтів, оформлення листка непрацездатності 
та інших факторів. 
Контроль ЯМД проводиться по медичній документації (медичній карті амбулаторного хворого, медичній карті 
стаціонарного хворого, карті виклику швидкої медичної допомоги, іншої медичної документації, що містить інформацію 
про медичну допомогу, проведену у конкретному випадку). 
В обов’язковому порядку контролю ЯМД підлягають наступні випадки: в амбулаторно-поліклінічних підрозділах: 
летальні випадки у дитячому віці і осіб працездатного віку; летальні випадки вдома від керованих причин; випадки, 
що супроводжуються ятрогенними ускладненнями; випадки первинного виходу на інвалідність осіб працездатного 
віку і дітей; випадки захворювань зі значно (більш 50% від середніх) подовженими строками лікування; випадки 
розбіжностей діагнозів поліклініки і стаціонару; випадки розбіжностей діагнозів поліклініки і патологоанатомічних 
діагнозів; випадки первинного виявлення запущених онкологічних захворювань; випадки, що супроводжувалися 
скаргами пацієнтів або їх законних представників на ЯМД; випадки, при перевірках яких контролюючими органами і 
організаціями (департамент охорони здоров’я ОДА і ін.) були виявлені дефекти медичної допомоги.
У стаціонарних підрозділах контролю ЯМД підлягають всі випадки: летальні, що супроводжуються ятрогенними 
ускладненнями; повторної госпіталізації із приводу того самого захворювання протягом 3 місяців; захворювань 
зі значно (більш 50% від середніх) подовженими строками лікування; випадки розбіжностей заключних клінічних 
діагнозів і патолого-анатомічних діагнозів; розбіжностей доопераційних і післяопераційних діагнозів; що 
супроводжувалися скаргами пацієнтів або їх законних представників на ЯМД; при перевірках яких контролюючими 
органами і організаціями (департамент охорони здоров’я ОДА і ін.).

ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Роша Л.Г.
Центр реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету, м. Одеса

Вступ. Світова практика організації охорони здоров’я вказує на чітке розмежування лікувально-профілактичних 
закладів за рівнями надання медичної допомоги. Ситуація в Україні свідчить про відсутність розмежування закладів 
охорони здоров’я, в яких надається медична допомога різних рівнів, що має не тільки організаційні та економічні 
наслідки, але й негативно впливає на якість надання медичної допомоги. Бюджетним кодексом України визначено 
жорстке розмежування видатків на потреби охорони здоров’я між бюджетами різних рівнів, що призводить до 
дезінтеграції територіальних систем медичного обслуговування, зберігає умови для існування на одній території 
паралельних медичних структур і створює перешкоди для оптимізації мережі медичних установ. Фрагментовані 
механізми об’єднання коштів стають головним джерелом неефективного функціонування системи охорони здоров’я.
Обговорення. В Україні патологоанатомічна служба (ПАС) представлена закладами (підрозділами): 
патологоанатомічний центр (м. Хмельницький); патологоанатомічні бюро (Одеська, Житомирська, Запорізька, обл.); 
патологоанатомічні відділення Університетських клінік (Одеса, Запоріжжя); патологоанатомічні відділення міських, 
обласних, спеціалізованих лікарень, диспансерів, центрів, відомчих ЛПЗ; централізовані патологоанатомічні відділення 
та лікарями-патологоанатомами у штаті лікарень. 
Не існує сформованої системи ПАС України, немає визначеної ієрархії структурних підрозділів ПАС та схеми взаємодії. 
Створені обласні патологоанатомічні бюро обслуговують заклади вторинного і третинного рівнів міського та обласного 
підпорядкування. Водночас у склад бюро входять відділення, різні за рівнем надання послуг, забезпеченням та 
ефективністю використання ресурсів. 
Відомчі заклади ПАС (у складі відомчих ЛПЗ, зокрема, лікарні міністерств залізничної дороги, внутрішніх справ, СБУ 
та військових лікувальних закладів) повністю автономізовані, деінтегровані з ПАС міст та областей, не мають жодних 
зв’язків та важелів впливу. Перехід відомчих ЛПЗ в систему, що підпорядкована департаменту охорони здоров’я області, 
вимагають вирішення питання функціонування підрозділів ПАС у них, приведення до оптимального навантаження і 
реальних потреб.
Подальша автономізація лікарень ставить питання щодо доцільності утримання підрозділу ПАС/передачі на аутсорсинг 
послуг, ефективності використання та, як наслідок, реформування та оптимізація служби. Не досліджено досвід 
централізації та ефективності організації патогістологічних досліджень у м. Хмельницький на базі патологоанатомічного 
центру. Не проаналізовано передумови та результати змін ПАС Одеси, зокрема, перерозподіл порядку надання 
патологоанатомічних послуг між закладами обласного бюро, Університетської клініки, ЛПЗ міського підпорядкування 
та приватними лікувальними закладами. 
Висновки. 
1. Необхідно провести дослідження змін ПАС країни в існуючих соціально-економічних умовах, оцінити ефективність 
використання ресурсів, доступність та якість наданих послуг. 
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2. Для ефективної роботи ПАС необхідні розробка та впровадження рівнів закладів (підрозділів) ПАС в залежності від 
потужності та фактичних потреб замовників патологоанатомічних послуг. 
3. Завдяки розділенню закладів за рівнями можливе уникнення (чи значне зменшення) дублювання послуг, визначення 
структуризації підрозділів ПАС.

ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ В МЕДИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Строкань А.М.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
Робота з організації внутрішнього контролю якості і безпеки медичної діяльності починається з визначення основних 
направлень діяльності, а також цілей і завдань, від яких прямо залежить якість і безпека медичної діяльності. Цільові 
показники (індикатори) досягнення результатів необхідні, їх роль значима. Рекомендується наступна послідовність дій:
Визначення направлень роботи із забезпечення і контролю якості і безпеки медичної діяльності;
Позначення цілей і завдань по кожному направленню;
Планування і реалізація необхідних заходів для досягнення (рішення) поставлених цілей і завдань;
Визначення показників (індикаторів, критеріїв) досягнення поставлених цілей і завдань;
Визначення механізму контролю.
Базовий перелік направлень внутрішнього контролю може бути таким;
1.   Лікарська безпека;
2. Контроль якості і безпеки обігу медичних виробів;
3. Хірургічна безпека. Профілактика ризиків, пов’язаних з оперативними втручаннями;
4. Безпека середовища в медичній організації. Організація догляду за пацієнтами, профілактика пролежнів і падінь;
5. Епідеміологічна безпека. Профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги;
6. Наступність медичної допомоги. Передача клінічної відповідальності за пацієнта. Організація переведення пацієнтів 
у рамках однієї медичної організації і трансфер в інші медичні організації;
7. Організація екстреної і невідкладної допомоги в стаціонарі. Організація роботи приймального відділення;
8. Ідентифікація особистості пацієнтів;
9. Профілактика ризиків, пов’язаних з переливанням донорської крові і її компонентів, препаратів з донорської крові;
10. Система керування персоналом. Медичні кадри. Компетентність і компетенції;
11. Організація надання медичної допомоги на підставі даних доказової медицини. Відповідність клінічним 
рекомендаціям (протоколам лікування).
Зазначені напрямки можуть бути доповнені в кожній МО з урахуванням специфіки і особливостей її діяльності, а також 
у процесі удосконалення роботи із внутрішнього контролю. Скорочення переліку також можливе, але небажане, 
особливо на початку роботи.
Рекомендації з реалізації зазначених вище направлень можуть бути наступні:
1. Лікарська комісія, відповідно до Порядку, може сама своїм основним складом забезпечувати необхідну роботу із 
усіх зазначених вище 11 направлень, визначивши конкретних відповідальних осіб по кожному направленню.
2. Робота із впровадження системи може бути сконцентрована в спеціально створеній підкомісії по внутрішньому 
контролю якості і безпеки медичної діяльності.
3. З урахуванням специфіки і особливостей медичної організації, можливий, як розподіл зазначених вище направлень 
по вже діючих підкомісіях, так і створення нових підкомісій по найбільш актуальних для медичної організації завданнях, 
наприклад, по забезпеченню хірургічної безпеки в хірургічному стаціонарі.
Важливо те, що всі представлені вище напрямки внутрішнього контролю якості і безпеки медичної діяльності не 
можуть ефективно реалізовуватися без активної участі середнього медичного персоналу. 

ЮРИДИЧНА ПІДТРИМКА ЛІКАРІВ ТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
Осіпова А.В., Краснова Ю.Ю.

НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 
Мета. Дослідити існуючу нормативно-правову базу захисту прав медичних працівників та її ефективність в сучасних 
умовах практичної неонатології.
Матеріали і методи. Вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів діючого законодавства України 
та інших країн та випадків юридичного захисту лікарів.
Результати та обговорення. Конфліктні ситуації можуть виникати на кожному кроці у лікувальному закладі - від 
приймального відділення чи реєстратури до операційних та адміністративних кабінетів. В час інтернету всі пацієнти 
добре знають свої права, мають доступ до медичної інформації, але інколи не здогадуються про свої обов’язки, 
зокрема щодо збереження свого здоров’я та надання повної інформації лікарю. В разі конфліктної ситуації на боці 
пацієнта виступають чисельні спілки та організації, а хто має захищати лікарів? З порушеннями прав медичних 
працівників ми зустрічаємося досить часто. Професійні і соціальні права медичних працівників в Україні гарантуються 
Законодавством України. Нажаль, це сухі букви закону, які не працюють в сучасних реаліях. Незважаючи на суттєвий 
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перелік нормативно-правових актів, статей, які стосуються медичних працівників та медицини в цілому, небагато. В 
більшості вони визначають саме відповідальність представників медицини і права пацієнтів, а про обов’язки громадян 
прописано лише в статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Згідно статті 21 Конституції України «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними». Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» містить 
статтю, яка передбачає професійні права та пільги медичних працівників. Відповідальність сторін зазначена в Кодексі 
України про адміністративні правопорушення, Кримінальному Кодексі України, Кодексі законів про працю України. 
Згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу», при виникненні суперечки медичний працівник може 
звернутися до Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань захисту і представництва інтересів.
Висновки. Слід створювати сучасну нормативно-правову базу для регулювання відносин «лікар–пацієнт», яка б 
детальніше регламентувала права та обов’язки обох сторін та відповідальність за їх порушення.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ФОКУСІ КАРДІОЛОГІВ 

ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 14.00-18.00
26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-14.00

Організатори: Міністерство охорони здоров’я України; Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика; Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

ПРОГРАМА
25 квітня

Перше пленарне засідання
Головуючі: Луньова Г.Г., Хейломський О.Б.
Привітання учасників: Міністерство охорони здоров’я України; НМАПО імені П. Л. Шупика; ВАКХЛМ
Тема: Актуальні проблеми лабораторної служби в умовах реформування системи охорони здоров'я України
Питання для обговорення:
1. Актуальні питання діяльності медичних лабораторій в умовах створення госпітальни х округів.
2. Питання підтвердження компетентності медичних лабораторій та фахівців.
3. Криза регуляторної системи в питаннях забезпечення достовірності та якості результатів лабораторних досліджень

Друге пленарне засідання.
Проблеми серцево-судинної патології у фокусі клініцистів та спеціалістів лабораторної медицини

Головуючі: Луньова Г.Г., проф., Завадецька О.П., доц., Олійник О.А., доц.
Тема: Серце в пробірці
Доповідач: Збігнєв Гацьонг, проф., д.м.н., голова Департаменту внутрішньої медицини та артеріальної гіпертензії 
Варшавського медичного університету
Тема: Фібріноген та його лабораторне визначення для діагностики кардіоваскулярної патології
Доповідач: Золтан Вайда, проф., д.м.н., член Угорського товариства лабораторної діагностики та член Угорського 
товариства гемостазіологів, науковий консультант фірми «Діагон»

26 квітня
Третє пленарне засідання.

Проблеми серцево-судинної патології у фокусі клініцистів та спеціалістів лабораторної медицини
Головуючі: Мхітарян Л.С., проф., Іванів Ю.А., проф.
Тема: Визначення цистатину С у діагностиці гострого коронарного та кардіоранельного синдромів
Доповідач: Луньова Г.Г., д.м.н., проф., НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Лабораторний контроль у діагностиці та лікуванні атеросклерозу з погляду кардіолога
Доповідач: Іванів Ю.А., проф., д.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Тема: Лабораторне забезпечення невідкладних досліджень при гострому коронарному синдромі. Клінічна 
ефективність РОСТ-аналізаторів 
Доповідач: Оганесян М.А., к.м.н., Гомельська Медична Академія, Білорусь
Тема: Цитрулін як маркер змін метаболізму і активності NO-синтазних систем при серцево-судинній патології
Доповідачі: Мхітарян Л.С., д.м.н., проф., Кучменко О.Б., д.б.н., Ліпкан Г.М., д.м.н., проф., Євстракова І.М.,  
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України та НМАПО 
імені П. Л. Шупика
Тема: Швидка діагностика гострого інфаркту міокарда за допомогою високочутливого тропоніну Т від Roche Diagnostics
Доповідач: Гржибовський Я., спеціаліст Roche Diagnostics
Тема: Біохімічні маркери в діагностиці захворювань серцево-судинної системи
Доповідач: Буденчук І. В., регіональний менеджер «Медігран»
Тема: Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з представниками однопрофільних кафедр 
післядипломної освіти ВНМЗ України

МАЙСТЕР-КЛАСИ ВІД ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-13.00
Організатор: ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

ПРОГРАМА
Майстер-клас «Кількісні експрес-аналізатори та їх використання в медицині»

Проводить: Лозінський О.В., к.б.н., біохімік, спеціаліст з продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
У рамках цього майстер-класу буде продемонстровано методику проведення досліджень на кількісних експрес-
аналізаторах CT3 та FIA8000, призначених для визначення таких важливих параметрів, як рівні тропоніну, Д-димеру, 
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глікованого гемоглобіну, прокальцитоніну, цистатину-С, натрій діуретичного пептиду, мікроальбуміну, онкомаркерів 
(CA19-9, CA-125, CA15-3, PSA, AFP) та багатьох інших параметрів.
Під час майстер-класу учасники зможуть на конкретних прикладах ознайомитися з принципами роботи на цих 
аналізаторах та самостійно виконати тестові дослідження.

Майстер-клас «Переваги та особливості автоматичного біохімічного аналізатора BS-230/240, Mindray у 
використанні»

Проводить: Лазун В. Ю., біохімік, спеціаліст з продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
Автоматичні біохімічні аналізатори BS-230/240 виробництва Mindray — це нова сучасна лінійка біохімічних аналізаторів 
продуктивністю понад 200 тестів на годину. Незважаючи на компактні розміри, пристрої оснащені безліччю сучасних 
функцій, які відсутні в аналогічному обладнанні на ринку. Тому аналізатори є оптимальним рішенням для невеликих 
клінічних лабораторій і резервним інструментом для середніх і великих лабораторій.
Під час майстер-класу буде продемонстровано принципи роботи цих аналізаторів, процес програмування тестів та 
послідовність визначення тих чи інших параметрів. Учасники майстер-класу ознайомляться з особливостями та 
перевагами аналізатора з промивною станцією та без неї. А також матимуть змогу впевнитись у легкості та простоті 
використання програмного забезпечення в роботі.

Майстер-клас «Особливості застосування імунохемілюмінесцентного методу в лабораторній діагностиці та 
його переваги над імуноферментним методом»

Проводить: Лозінський О.В., к.б.н., біохімік, спеціаліст з продукції компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
У рамках цього майстер-класу буде проведено презентацію щодо особливостей застосування хемілюмінесцентного 
методу в лабораторній діагностиці та його переваг над імуноферментним методом.
Також буде представлено новинку 2016 року — хемілюмінесцентний аналізатор CL-1000i виробництва Mindray та 
продемонстровано методику проведення досліджень на ньому, а також принципи роботи з програмним забезпеченням.
Під час майстер-класу учасники також зможуть ознайомитися з принципами та методикою роботи на 
напівавтоматичному імуноферментному аналізаторі MR-96A, Mindray та дізнатися про його недоліки та переваги над 
іншими аналізаторами.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-17.00
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест Україна»

ПРОГРАМА
Тема: Доповідь від компанії «Вектор-Бест Україна» щодо тест-систем та обладнання для діагностичних лабораторій
Доповідач: Рудий А.О., комерційний директор
Тема: Стратегія лабораторного дослідження біоценозу урогенітального тракту
Доповідач: Данилюк В.В., заступник генерального директора з лабораторної роботи МЦ «Омега-Київ»
Тема: Етіологічна діагностика урогенітального кандидозу. Сучасні можливості лабораторної служби
Доповідач: Набока П.І., заступник завідувача «Незалежної лабораторії «ІНВІТРО», м. Дніпро
Тема: Роль антитіл до білків теплового шоку Hsp60 у діагностиці та лікуванні хламідіозу
Доповідач: Назар О.В., к.м.н., лікар вищої категорії
Тема: Визначення причин недостатньої ефективності лікування жінок, хворих на хронічні запальні захворювання 
органів малого таза, спричинені хламідіями
Доповідач: Руденко А.В., завідувач лабораторії мікробіології, вірусології та мікології ДУ «Інститут урології НАМН 
України», д.б.н., проф., заслужений винахідник України, лауреат премії ім. академіка Д.К. Заболотного
Тема: Академія дозування, де можна буде перевірити точність принесеного учасниками дозатора
Доповідач: Заїка О.С., провідний спеціаліст з напряму Sartorius компанії 
«Вектор-Бест Україна» 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ 

ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-18.00
Організатор: НАМН України; Лабораторна та метрологічна служби НАМН України; міжінститутський Референтний 
лабораторний центр НАМН; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН 
України»
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ПРОГРАМА
Тема: Засідання Ради експертів з лабораторної діагностики НАМН України
Доповідачі: Гердлєжев А.М., Гавриленко Т.І., Овсянікова Л.М.

Перше засідання
Президія: Гавриленко Т.І., Гердлєжев А.М., Леонтьєва Ф.С., Овсянікова Л.М., Чумак А.А.
Тема: Персистуючі інфекції та соматична патологія. Потреба в зміні парадигми
Доповідач: Чумак А.А., ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ
Тема: Лабораторні аспекти діагностики запальних процесів в ортопедії
Доповідачі: Корж М.О., Леонтьєва Ф.С., ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка», м. Харків
Тема: Гостра ревматична лихоманка у дітей: сучасні аспекти діагностики та лікування
Доповідачі: Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., кафедра педіатрії-2 НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ
Тема: Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Helicobacter рylori інфекцією у дітей з 
дефіцитом цинку 
Доповідач: Марушко Ю.В., кафедра педіатрії НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Тема: Вплив антибіотикотерапії на систему нейтрофільних гранулоцитів при лікуванні запальних процесів, викликаних 
інфекцією Helicobacter pylori
Доповідачі: Гомоляко І.В., Григорова І.В, Клочкова Н.Є., Самсонова Г.В., Рижій Л.М., ДУ «Національний інститут 
хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ
Тема: Вплив гельмінтозу на розвиток і ускладнення запального процесу при алергодерматозах
Доповідачі: Кузнєцова Л.В., Літус В.І., Бондаренко Т.Н., НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ

Друге засідання
Президія: Гавриленко Т.І., Овсянікова Л.М., Гердлєжев А.М.
Тема: Використання фотосенсибілізаторів і фагоцитарного фактора росту для лікування гнійних ран
Доповідачі: Климова О.М., Іванова Ю.В., Коробов А.М., Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. Зайцева, 
м. Харків
Тема: Гістологічні та цитологічні прояви вірусних інфекцій
Доповідачі: Гомоляко І.В., Тумасова К.П., Григорова І.В., Клочкова Н.Є., Царенко Т.А, Самсонова Г.В., ДУ 
«Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ
Тема: Фенотипи резистентності множинностійких грамнегативних збудників нозокоміальних інфекцій
Доповідачі: Покас О.В., Мележик І.О., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб» ім. Л.В. Громашевського,
м. Київ
Тема: Труднощі морфологічної діагностики інфекційних уражень центральної нервової системи
Доповідачі: Шмельова Г.А., Ткачик І.П., Малишева Т.А., ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова», м. Київ
Тема: Контроль якості визначень групи крові людини за системою АВО, Rhesus, Kell та антиеритроцитарних антитіл 
Доповідач: Федорова Т.Г., ПП «Групотест»
Тема: Перехід на світові стандарти в серології (діагностичні сироватки світових лідерів SSI Diagnostica, Данія і DENKA 
SEIKEN, Японія) 
Доповідач: Воловик О.С., «Хімпромресурси»
Тема: Роль швидких тестів в сучасній діагностиці (швидкі тести від СТК Biotech США) 
Доповідач: Воловик О.С., «Хімпромресурси»

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

МАЙСТЕР-КЛАС «НОВІ МОЖЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТАНУ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 11.00-11.30
Проводять: Будрейко О.А., проф., д.м.н., відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
НАМН України»; Спутай Ю.О., комерційний директор ТОВ «Вега Медіка»

МАЙСТЕР-КЛАС «КАРДІОМАРКЕРИ: ЩО? ДЕ? КОЛИ?»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 11.40-12.20
Проводять: Тітова Г.Ю., к.м.н., доцент кафедри Харківського Національного медичного університету, Спутай Ю.О., 
комерційний директор, ТОВ «Вега Медіка»

МАЙСТЕР-КЛАС «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ В СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ 
НА ПРИКЛАДІ ІЗОЛЬОВАНО ПОДОВЖЕНОГО АЧТЧ. ПРОДОВЖУЄМО ОБГОВОРЕННЯ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 12.30-13.50
Проводить: Петренко Юлія, менеджер з маркетингу компанії «УКР ДІАГНОСТИКА»



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ WWW.MEDFORUM.IN.UA  15

МАЙСТЕР-КЛАС «ЯК ОТРИМАТИ НАДІЙНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ПРЕАНАЛІТИЦІ, БІОХІМІЇ, ІМУНОАНАЛІЗІ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 14.00-17.00
Проводить: Саганенко В.О., директор компанії «ОМБ»

МАЙСТЕР-КЛАС «СУЧАСНА ІМУНО- ТА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА. ЩО? ЧОМУ? НАВІЩО?»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.30-11.30
Проводить: Саганенко В.О., директор компанії «ОМБ»

МАЙСТЕР-КЛАС «ГАЗИ КРОВІ: ПРЕАНАЛІТИЧНІ ПОМИЛКИ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 11.50-12.50
Проводить: Саламаніна А.О., зав. КДЛ, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 
МОЗ України, м. Київ

МАЙСТЕР-КЛАС «ГАЗОВИЙ СКЛАД КРОВІ — КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ 
ДІАГНОСТИКИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 13.00-14.00
Проводить: Коротчук Н.В., зав. КДЛ Центру серця

МАЙСТЕР-КЛАС «СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 14.15-15.15
Проводить: Гура А.С., комерційний директор, фахівець з продукції SARSTEDT компанії «БІО ТЕСТ МЕД»

МАЙСТЕР-КЛАС «АВТОМАТИЧНІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ ДЛЯ 
ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ СУЧАСНОЇ ГЕМАТОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 15.30-16.30
Проводить: Талалаєв Т.В., лікар, провідний фахівець з аналітичних технологій компанії «Вектор-Бест-Україна»

МАЙСТЕР-КЛАС «ПОРІВНЯННЯ ПАРАМЕТРА ЧУТЛИВОСТІ КОМБІНОВАНИХ 
ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІЛ ½ З РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ 

ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОГО СИГНАЛУ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 16.40-17.10
Проводить: Шевчук В.О., к.м.н., директор з науки ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед»

ЧЕТВЕРТИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
«ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00–16.30

ПРОГРАМА 
Тема: Вступне слово
Доповідач: Скрипов В.Г., директор ТОВ «Укрбіо»
Тема: Клініко-мікробіологічні взаємозв’язки при інфекційних ендокардитах, викликаних антибіотикорезистентними 
мікроорганізмами
Доповідач: Крикунов О.А., завідувач відділу інфекційних ендокардитів, ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії
ім. акад. М.М. Амосова НАМН України»
Тема: Екзоклітинна ДНК опортуністичних інфекцій: розповсюдженість, біологічна роль та заходи боротьби із нею
Доповідач: Мошинець О.В., к.б.н., с.н.с. інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Тема: Фармакокінетично/фармакодинамічна модель антибіотикотерапії: переваги застосування МІК в клінічній 
практиці
Доповідач: Хайтович М.В., д.м.н., проф., зав. кафедри клінічної фармакології Національного медичного університету 
імен. акад. А.А. Богомольця
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Тема: Досвід бакпосіву крові 2013-2016 рр.: від середовища до визначення антибіотикорезистентності 
Доповідач: Мота Т.В., завідувач бактеріологічного відділу клініко-діагностичної лабораторії Хмельницької обласної 
лікарні
Тема: WHOnet 5.6: особливості використання оновленої версії в аспекті інтеграції з автоматичними баканалізаторами 
Доповідач: Смалюк Ю.В., сертифікований аплікатор bioMerieux, Франція, ТОВ «УКРБІО»
Тема: Інститут мікробіологічних досліджень: клінічний досвід дослідження нозокоміальних інфекцій
Доповідач: Гаврилей Д.В., керівник відділу розвитку, ТОВ «Інститут мікробіологічних досліджень»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ: 
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ» 

ТА «ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ІМУНІЗАЦІЇ: ПОПЕРЕДЬ, ЗАХИСТИ, ЗРОБИ ЩЕПЛЕННЯ» 

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-14.30
Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України

ПРОГРАМА
Тема: Сучасні підходи до подолання ВІЛ-інфекції в Україні 
Доповідач: Щербінська А.М., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН 
України
Тема: Гострi респipaторнi iнфекцii у вiйсковослужбовцiв. Профiлактика 
Доповідачі: Трихліб В.І., Ткачук С.І., Українська військово-медична академія
Тема: Антибіотикорезистентність: проблеми та перспективи
Доповідач: Марієвський В.Ф., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН 
України
Тема: Досвід визначення інтратекального синтезу специфічних антитіл у хворих з ураженнями центральної нервової 
системи
Доповідачі: Шагінян В.Р., Матяш В.І., Дяченко П.А., Березіна Л.В., Борщов С.П., Панасюк О.Л., Клюс В.Ю., 
Парфенюк Ю.В., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України
Тема: Динаміка концентрації Hbsag як предиктор відповіді на терапію Пег-Інтерфероном у Пацієнтів з хронічним 
гепатитом В
Доповідач: Федорченко С.В., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН 
України
Тема: Роль герпесвірусів у репродуктивному здоров’ї жінки
Доповідач: Березіна Л.В., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України
Тема: Парентеральні вірусні гепатити в Україні: сучасний стан профілактики
Доповідач: Сергеєва Т.А., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України
Тема: Фенотипи антибіотикорезистентності множинно стійких грам негативних збудників нозокоміальних 
захворювань
Доповідачі: Покас О.В., Мележик І.О., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» 
НАМН України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Крохмалюк Л.В.¹, Качала Л.О.²

¹ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ 
² ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород 

Мета. Запропонувати методичні підходи до забезпечення інфекційного контролю в багатопрофільній лікарні.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стали рекомендації ВООЗ та світовий досвід з питання, що 
досліджується. Методи дослідження: бібліосемантичний, контент-аналізу, структурно-логічного аналізу, системного 
підходу.
Результати та обговорення. В сучасних умовах підвищується значення самоконтролю та забезпечення інфекційного 
благополуччя в закладах охорони здоров'я. Цілеспрямовані заходи полягають в стандартизації всіх видів медичної 
допомоги та процедур, планового та позапланового бактеріологічного контролю з прийняттям за їх результатами 
управлінських рішень та проведення відповідних заходів, забезпечення структурних підрозділів необхідними засобами 
медичного призначення, дезінфікуючими засобами та обладнанням і інвентарем. Важливе значення має впровадження 
системи обліку всіх випадків порушення санепідрежиму та інфекційних ускладнень у пацієнтів з аналізом їх причин.
Висновки. Запропоновані загальні методичні підходи до забезпечення інфекційного контролю в багатопрофільній 
лікарні, впровадження яких дозволить знизити рівень внутрішньолікарняного інфікування пацієнтів.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ 
Брич О.І.,1 Синетар Е.О.,1 Гарницька О.Г.1 

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ 
Мета. Перевірка життєздатності музейних еталонних та клінічних штамів аеробних мікроорганізмів, що тривало 
зберігаються у низькотемпературних умовах із визначенням оптимальних умов зберігання. 
Матеріали і методи. Досліджено життєздатність 107 музейних клінічних штамів, з яких всі: 63 штами Pseudomonas 
aeruginosa, 13 штамів Escherichia coli, 28 штамів Enterococcus faecalis, 2 штами роду Staphylococcus та 1 штам Salmonella 
enteritidis 4-5 років зберігались у гліцериновому середовищі при t -70ºC. Перевірку чистоти культур відповідності 
культурально-морфологічним, тинкторіальним характеристикам здійснювали за загальноприйнятими методиками. 
Результати та обговорення. В результаті проведених етапів оживлення 63 клінічних штамів P. aeruginosa - 36 
штамів (57%), закладені на зберігання у 2012 році виявились нежиттєздатними, решта – 27 зразків, з яких майже 89% 
зберігались з 2013 року, були мікробіологічно чистими та за культуральними характеристиками відповідали первинній 
ідентифікації таксономічного положення ізолятів. Після п’ятирічного терміну зберігання (з 2011 року) із 13 штамів E. coli 
39% (5 штамів) виявились нежиттєздатними. Водночас підтверджено оптимальний строк зберігання у гліцериновому 
середовищі до 5 років для штамів E. faecalis: з 28 зразків висока життєздатність спостерігалась у 89% випадків (25 
штамів). Відновлення зі стану анабіозу зразків клінічних штамів стафілококів (закладка 2012 року) та штаму S. enteritidis 
після трьох років зберігання при t -70°С також показало високу життєздатність. 
Висновки. Гліцеринове середовище найбільш ефективне для тривалого зберігання мікроорганізмів родів Enterococcus 
і Staphylococcus. Після п’ятирічного терміну зберігання у низькотемпературних умовах найвищою життєздатністю 
характеризувались штами Enterococcus faecalis. Оптимальний термін тривалого зберігання для грамнегативних бактерій 
родів Pseudomonas та Escherichia у гліцериновому середовищі – 2-3 роки.
 

ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ У ВОДІ ШТАМIВ ENTEROBACTER CLOACAE
Вишнякова Г.В.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ 
Відомо, що механізм передачі інфекції тісно пов’язаний зі здатністю збудників зберігатися у зовнішньому середовищі. 
Встановлення термінів збереження бактерій у зовнішньому середовищі, умов, при яких вони здатні переживати та 
розмножуватись, а також ступеню стійкості (або чутливості) їх до дії різноманітних факторів має велике практичне значення, 
перш за все для наукового обґрунтування заходів, що направлені на переривання шляхів передачі збудника інфекції.
Мета. Дослідити життєздатність штамів E. cloacae у прісній та морській воді при трьох варіантах температурних 
режимів: +24оС; +4оС; -4оС. 
Матеріали. Досліджували 39 штамів E. cloacae, які знаходяться на зберіганні у музеї патогенних для людини 
мікроорганізмів ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». Вивчення 
здатності до виживання культур E. cloacae проводили у прісній та морській воді при трьох варіантах температурних 
режимів: +24ОС; +4ОС; -4ОС. 
Результати та обговорення. Як показали проведені дослідження, найбільша загибель мікробних клітин спостерігалася 
у перші дві доби культивування. На термін виживання впливає висівна доза мікробних клітин, так при концентрації 100 
000 та менше в 1мл, E. cloacae виділялись до 2 діб, при концентрації 300-500 млн. на 1мл – до 20-ти тижнів та більше. За 
отриманими даними штами E. cloacae здатні до виживання у прісній воді при температурі -4оС до 19 тижнів, в морській 
воді - до 8-ми тижнів; при температурі +4оС – деякі штами виділялись протягом 35 тижнів з морської води та до 32 
тижнів - з прісної; при температурі +24оС – виділялись протягом 37 тижнів з морської води та до 34 тижнів - з прісної. 
Висновки. Життєздатність культур E. cloacae у прісній та морській воді залежить від вихідної кількості бактеріальних 
клітин, температури та біологічних властивостей досліджених штамів. 
 

СПАЛАХ ПОЛІОМІЄЛІТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ
Циганчук О.М., Задорожна В.І.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ 
Мета. Оцінити епідемічну ситуацію з поліомієліту в Україні та визначити шляхи збереження та підтримки статусу вільної 
від поліомієліту території.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати епідеміологічного нагляду за гострими в’ялими паралічами (ГВП)/
поліомієлітом та іншими ентеровірусними інфекціями; статистичні звіти МОЗ України - форма 5 – «Виконання плану 
профілактичних щеплень за рік».
Результати та обговорення. У 2002 р. Європейський регіон Всесвітньої організації охорони здоров’я було 
сертифіковано як вільний від циркуляції «дикого» поліовірусу. Досягти такого статусу вдалося за рахунок підтримки 
багаторічного належного рівня охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення (95% і вище) та 
проведення в окремих країнах. 
Протягом останніх років, починаючи з 2008 р., в Україні відмічалися стабільно низькі показники охоплення щепленнями, 



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

18  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

зокрема й проти поліомієліту (2011 р. – 71,0%, 2012 р. – 73,7%, 2013р. – 81,8%, 2014 - 40,5%, 7 міс. 2015 – 17,3%). На 
тлі поступового збільшення прошарку сприйнятливих до поліомієліту дітей у червні – липні 2015 р. у Закарпатській 
обл. було зареєстровано 2 випадки ГВП у невакцинованих дітей віком 4 роки та 10 міс., що, як було доведено пізніше, 
були викликані циркулюючим ВСПВ типу 1 (цВСПВ1). Це дало підставу оцінити ситуацію як спалах поліомієліту. З метою 
якнайшвидшого припинення циркуляції цВСПВ1 протягом 19.10.2016 р. – 26.02.2017 р. було проведено 3 раунди 
імунізації оральною поліовірусною вакциною (ОПВ) дітей віком від 2 міс. до 6 років (1 і 2-й раунди) та від 2 міс. до 
10 років (3-й раунд). Показники охоплення щепленнями дорівнювали відповідно 64,4%, 71,7% та 80,7% від загальної 
кількості дітей цільової групи при необхідному 95%. У той же час, завдяки цьому заходу вдалося підвищити загальний 
рівень охоплення 
Висновки. Незважаючи на припинення циркуляції цВСПВ1, Україна залишається територією ризику щодо поліомієліту, 
що вимагає дотримання ефективності епідеміологічного нагляду за ГВП на рівні не менше 3 випадків на 100 тис. 
дітей віком до 15 років. Для збереження Україною статусу вільної від поліомієліту території, необхідним є постійне 
підтримання 95% рівня рутинної імунізації.
 

 ІМУНОКЕРОВАНІ ПРИРОДНО ОСЕРЕДКОВІ ІНФЕКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ І КОНТРОЛЮ
Виноград Н.О.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів 
Група природно осередкових інфекцій (ПОІ), що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, постійно 
розширюється завдяки досягненням у створенні нових вакцин, а також удосконаленню існуючих препаратів. Прогрес 
зумовлений високим ступенем суспільної небезпеки збудників ПОІ як раніше відомих, так і нових патогенів, більшість з 
яких належить до групи особливо небезпечних інфекцій (ООІ).
Мета. Виявити ендемічні імунокеровані ПОІ серед інфекційних хворих.
Матеріали і методи. Із використанням серологічних методів проведено верифікацію діагнозів інфекційним хворим з 
клінічними проявами, що відповідали стандартам синдромального нагляду за ОНІ. Парні сироватки хворих досліджено 
на наявність IgM і IgG до збудників іксодових кліщових бореліозів (ІКБ), Ку-гарячки, вірусного кліщового енцефаліту 
(ВКЕ), гарячки Західного Нілу (ГЗН), бруцельозу.
Результати та обговорення. За результатами серологічних досліджень виявлено діагностичні титри антитіл до 
збудників ІКБ у 59,4% (56,5-62,6), Ку-гарячки – 16,9% (15,7-18,1); ВКЕ – 11,6% (10,4-12,6); бруцельозу – 23,7% (21,4-26,0); ГЗН 
– 26,7 (25,1-28,3). Отримані результати свідчать про поєднаний характер природного осередку ПОІ, реалізовані ризики 
зараження людей цими збудниками. Високий епідемічний потенціал досліджених нозологій вимагає наявності належних 
специфічних засобів захисту населення від інфікування при проживанні їх на ендемічних територіях чи тимчасовому 
перебуванні у природних осередках із різною метою, захисту професійних груп високого ризику інфікування.
Висновки. На території України функціонують поєднані активні осередки ПОІ, щодо яких у світі розроблені вакцини, 
що необхідно врахувати при плануванні профілактичних і протиепідемічних заходів. Необхідно сприяти проведенню 
наукових досліджень для створення вітчизняних вакцин проти збудників ПОІ.
 

ФОРМУВАННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДО ВАКЦИНАЦІЇ
Подаваленко А.П.1, Задорожна В.І.2

1Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ 

Мета. Підвищити прихильність населення до вакцинації в Україні шляхом дотримання універсальних етичних 
принципів в сучасних умовах.
Матеріали і методи. Проведено аналітичний огляд чинних нормативно-правових документів, які надають право 
медичним працівникам проводити щеплення, а населенню отримувати захист від інфекційних хвороб.
Результати та обговорення. В Україні права людини на охорону здоров’я гарантовані Конституцією та низкою 
законодавчих документів. На жаль, у період впровадження демократичних принципів органи охорони здоров’я та 
державні структури в своїй ідеології продовжують використовувати авторитарну модель, яка не здатна ефективно 
діяти в змінених соціальних, економічних і правових умовах, зумовлюючі у частини громадськості невдоволення та 
сумніви щодо доцільності вакцинації. Крім цього, на імунізацію населення негативно впливають відсутність чіткого 
механізму розслідування скарг населення при виявленні порушень під час вакцинації та нормативно-правових актів 
щодо фінансової компенсації у випадку виникнення ускладнень, діяльність антивакцинальної кампанії тощо. Втім, 
впровадження в країні «інформованої згоди» дає можливість пацієнту отримувати від лікаря інформацію про мету 
медичного втручання, можливий ризик та альтернативи запропонованій процедурі в доступній для нього формі. Рішення 
про проведення щеплення певною вакциною повинно прийматися спільно лікарем та пацієнтом. Але прийняття рішення 
пацієнтом та формування його прихильності до вакцинації, в значній мірі буде залежати від володіння лікарем технологією 
професійного спілкування, рівня його підготовки, зокрема інформованості щодо сучасних наукових досягнень в цій 
галузі, здатності реально оцінювати співвідношення ризиків/користі та вміння донести цю інформацію до пацієнта.
Висновок. Отже, необхідно досягати партнерства та довіри між населенням та медичними працівниками, що дасть 
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можливість підвищити ефективність вакцинопрофілактики за рахунок зростання прихильності населення до 
вакцинації.
 

 УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ V.CHOLERAE O1 ТА V.CHOLERAE NON O1
Петренко О.В.1, Алексеєнко В.В. 1, Хайтович О.Б. 2, Мурашко О.В. 1

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського»,  м. Київ
2ФДАОЗ ВО «КФУ ім. В.І. Вернадского» Медична Академія ім. С.І. Георгієвського, Сімферополь

Мета. На основі молекулярно-генетичних досліджень штамів V.cholerae O1/non O1, виділених від людей, в Україні 
удосконалити їх лабораторну діагностику за основними генами патогенності.
Матеріали і методи. Досліджено 104 штами V.cholerae O1:69 штамів, виділених від людей при спалахах холери в Україні 
та 35 штамів, виділених у міжспалаховий період на холеру; 100 штамів V.cholerae non О1, виділених від людей у 2011-
2013 роках. Молекулярно-генетичні властивості вивчали за допомогою методу ПЛР з виявленням основних генів 
патогенності - ctxA, ace, zot, rstR, rstC, rtxC, tcpAE, toxR, mshA, wbeТ, wbfR, hapA, Hly.
Результати та обговорення. Проведені молекулярно-генетичні дослідження показали, що вірулентні штами V.cholerae 
O1 несуть в своєму геномі основні гени патогенності, крім гена wbfR, який відповідає за синтез О139 серогрупи. У 
геномі авірулентних штамів V.cholerae O1 не виявлено генів, які входять до так званої «касети вірулентності» - ctxA, ace, 
zot, rstR, rstC, tcpAE, а також гена wbfR. В різних відсотках виявляються гени mshA і wbeТ. Геном штамів V.cholerae non 
О1 також не несе основні гени патогенності холерних вібріонів - ctxA, ace, zot, rstR, rstC, tcpAE, wbfR, wbeТ. Проте, у 
геномі вірулентних/авірулентних штамів V.cholerae O1 та V.cholerae non O1 завжди присутні гени Hly, rtxC, toxR, hapA. 
Таким чином, при наявності в геномі холерних вібріонів генів ctxA, ace, zot, rstR, rstC, tcpAE, можна стверджувати, що це 
вірулентний штам. За наявністю генів wbeT/wbfR можна встановити серогрупу холерного вібріона, а за генами Hly та 
rtxC належність до виду V.cholerae.
Висновок. За результатами молекулярно-генетичних досліджень штамів V.cholerae O1 та V.cholerae non O1 розроблений 
алгоритм з визначення патогенного потенціалу холерних вібріонів за основними генами патогенності методом ПЛР, що 
удосконалює лабораторну діагностику та пришвидшує їх ідентифікацію.
 

 ЭПИДИНАМИКА И ВТОРОЙ ЗАКОН Л.В. ГРОМАШЕВСКОГО
Жалко–Титаренко В.П. 

ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского» НАМН Украины, г. Киев
Цель. Разработать новое научное направление - динамику развития инфекционного и эпидемического процесса - 
«Эпидинамику». 
Материалы и методы. Материалы: питательные среды для бактерий и экстирпатов человеческих органов. Методы: 
микробиологический, эпидемиологический, экспериментальный, математический, аэродинамики аэрозолей. 
Результаты и обсуждение. Согласно второму закону Громашевского, механизм передачи возбудителя и его локализация 
в организме взаимно обусловлены. Эта взаимосвязь обусловлена закономерностями адгезии, последующего роста 
во внутренней среде организма, и эмиссии (выделение возбудителей), в совокупности составляющих тканевой 
популяционный цикл. Он локален, краткосрочен и осуществляется на микроскопическом тканевом уровне. 
Инфекционная болезнь, начиная с заражения, слагается из разветвлённой цепочки таких циклов, а эпидемия - из 
цепочки случаев инфекции. Эмиссионный продукт, связывающий между собою отдельные популяционные циклы, 
представляет собой организованные микропопуляционные структуры - «инфектоны». Благодаря этому, возбудители 
инфекций обусловливают заражение минимальными дозами. Разработаны экспериментальные методы, а также 
формулы, элементарные и интегро-дифференциальные уравнения, моделирующие инфекционный и эпидемический 
процессы, открывающие путь к их компьютерному сопровождению. Исследование аэродинамики аэрозольного 
механизма передачи показало, что он обладает прицельным свойством – если нет попадания в подносовое 
пространство лица, заражение не состоится. Показано также, что аэрозольные инфекции возникли и процветают 
за счёт малоподвижной атмосферы закрытых помещений. Поэтому для борьбы с ними необходимо использовать 
аэродинамически обоснованные режимы вентиляции в салонах транспорта, производственных, учебных помещениях 
и других местах скопления людей. 
 

 АВІДНІСТЬ АНТИТІЛ В ДІАГНОСТИЦІ TORCH-ІНФЕКЦІЙ У ВАГІТНИХ 
Стасенко А.А.,1 Самарін Д.В.2

1ДУ «Национальний інститут хірургії и трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ
2Київський медичний університет Україніської академії народної медицини

Мета. Використання авідності IgG-антитіл в якості індикатора сроку первинного інфікування
Матеріали і методи. За допомогою методу імуноферментного аналізу (ІФА) виявлені антитіла класів IgM, IgA, IgG. 
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Результати та обговорення. Традиційно про активності процесу говорять по титрам (кількості) IgM антитіл, які 
виявляються в гострий період захворювання, а також по зростанню кількості антитіл к IgG на протязі двух тижнів.
Імунодіагностичні методи, які використовуються для серологічної діагностики гострої фази вірусних, бактеріальних 
та паразитарних інфекцій, мають деякі обмеження. Часто неможливість провести чітку диференціацію між первинною 
інфекцїєю, реінфекцією чи загостренням інфекційного процесу, особливо при серодіагностиці инфекцій з нетиповою 
динамікою антитіло утворення, коли вміст IgM не є достовірним і признаком для диференціації стадій захворювання.
Специфічність, навіть кращих комерційних тест-систем для виявлення IgM-антитл не абсолютна. IgM можно виявити 
в сироватці периферичної крові на протязі місяців чи навіть після сероконверсії (так звані хронічні IgM). В деяких 
випадках, через високу чутливість методу, чи вторинну інфекцію можливі ложнопозитівні результати. 
Висновки. Виявлення низькоавідних антитіл може бути діагностичним маркером TORCH-інфекцій.
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПАТОГЕНИИХ ТА УМОВНО-ПАТОГЕННИХ 
МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ ГОСТРИХ ОБСТРУКТИВНИХ БРОНХІТАХ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ОБСТРУКЦІЄЮ

Тарасова І.А.1, Григор’єва С.М.2, Егоров Д.П.2, Самарін Д.В.4,Слюсарев О.А.3, Ракша-Слюсарева О.А.4

1 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Святошинського району», м. Київ
2 Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня», м. Київ

3 Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Краматорськ 
4 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України, м. Київ 

Актуальність. Найбільш поширеними інфекціями дітей є гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). Останнім часом ці 
захворювання, що мають, в основному сприятливий перебіг, почали обтяжуватись обструктивним синдромом (ОС). 
Мета. Дослідження особливостей розподілу патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів носоглотки дітей з ГРЗ 
ОС залежно від віку.
Методи. Дослідження проводились у 197 дітей з ГРЗ (контрольна група) – 113 (осіб) та ГРЗ ОС (основна група) – 84 
(особи), віком від 01 місяця до 16 років, розподілених, залежно від віку в групи: 0,1міс.– 12 міс., 1,0 –2,11 р., 3,0 – 6,11 р., 
7 – 10,11 р., 11 – 14,11р., 15 – 17,11 р. В роботі використовувались клінічні, мікробіологічні та статистичні методи.
Результати та обговорення. Проведені дослідження показали, що мікрофлора респіраторного тракту, виділена 
з носоглотки дітей основної і контрольної груп, була представлена, як патогенними (ПМ), так і умовно-патогенними 
мікроорганізми (УМП). Як такої прямої чи оберненої залежності частоти виявлення асоціацій ПМ і УМП в носі й зіві 
в обстежених групах дітей виявлено не було. Незалежно від віку, частота мікробних асоціацій ПМ і УМП, як в зіві, так 
і в носі, вірогідно переважала чи мала тенденцію до збільшення у дітей основної групи порівняно з показниками 
контрольної групи. Частота мікробних асоціацій в зіві у дітей основної групи у віці від 0,1– 12 міс вірогідно й майже 
втричі переважала таку у дітей контрольної групи. В обох групах дітей у віці 3-6 років, порівняно з іншими віковими 
групами, вірогідно збільшувалась частота виявлення ПМ і УМП в зіві й спостерігалась тенденція до їх збільшення в носі, 
що може пояснити їх вступом до організованих колективів (дитячий садок, школа). При цьому, в зіві у дітей контрольної 
групи вірогідно, порівняно з основною групою, збільшувалась частота виявлення моноколоній, а у дітей основної 
групи значно (майже в 5 разів) і вірогідно збільшувалась частота виявлення асоціацій ПМ і УМП. У дітей основної групи 
частота мікробних асоціацій в зіві й носі із збільшенням віку (після 10-14 років) мала тенденцію до збільшення. На 
відміну від основної, у дітей контрольної групи частота виявлення мікробних асоціацій в зіві зменшувалась, починаючи 
з вікової групи 10-14 років. 
Висновки. 1. У дітей з ГРЗ без обструктивного синдрому та при обтяженні обструктивним синдромом, збільшувалась 
частота виявлення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів в зіві і носі у віці 3-6 років при вступі до 
організованих колективів. 
2. У дітей з ГРЗ, обтяжених обструктивним синдромом, частота виявлення патогенних і умовно-патогенних 
мікроорганізмів в зіві і носі переважала таку у всіх вікових групах й не зменшувалась з роками.
 

УСКЛАДНЕННЯ ПРИ НЕГОСПІТАЛЬНІЙ ПНЕВМОНІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЦЕНТРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРІОДУ РОКУ

Трихліб В.І.1, Золіна С.В.1, Ткачук С.І.2

1Українська військово-медична академія, м. Київ 
2Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів 

Мета. З урахуванням того, що на рівень захворюваності, ускладнений перебіг, мають вплив багато факторів, 
метою нашого дослідження було вивчити частоту розвитку ускладненого перебігу негоспітальної пневмонії у 
військовослужбовців в залежності від перебування у різних навчальних центрах та в різні пори року.
Матеріали і методи. Були вивчені дані 160 історій хвороб хворих військовослужбовців, які лікувались з приводу 
негоспітальної пневмонії у клініках Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» у 2015 році.
Результати та обговорення. Встановлено, що у хворих військовослужбовців на негоспітальну пневмонію, які 
проходили навчання у першому навчальному центрі, який знаходиться у Київській області, та надійшли на лікування 
до НВМКЦ «ГВКГ» у період з січня по квітень та з вересня по грудень 2015 року - ускладнень не розвивалось. В той же 
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час, в період з травня по серпень, з числа тих, хто лікувався у даний період, у 33,3% мали місце ускладнення, а саме: 
інфекційний міокардит – у 11,1% осіб, лихоманкова нефропатія – у 22,2%, ІТШ – у 7,4%.
У військовослужбовців, які проходили навчання у другому навчальному центрі та надійшли на лікування в період з січня 
по квітень, ускладнення були наявні у 64,3% військовослужбовців: інфекційний міокардит – у 7,1% хворих, лихоманкова 
нефропатія - у 14,3%, ІТШ – у 14,3%, реактивний гепатит – у 28,6%, ексудативний плеврит – у 21,4%, бронхообструктивний 
синдром – у 7,1%, кровохаркання – у 7,1%. У хворих з даного центру, але які надійшли на лікування в період з травня 
по серпень, негоспітальна пневмонія ускладнювалася у 24,2% хворих: бронхообструктивний синдром – у 3%, 
бронхоспастичний – у 6%, реактивний гепатит – у 3%, ексудативний плеврит – у 6%, деструкція – у 3%, астенічний 
синдром – у 6%. Ускладнення у хворих, які надходили в період з вересня по грудень, розвинулись у 11,5% хворих: 
астенічний синдром, деструкція, реактивний плеврит та реактивний гепатит – по 3,8% кожен. 
У військовослужбовців з третього навчального центру в період з січня по квітень ускладнення розвинулись – у 25,9% 
військовослужбовців: бронхобструктивний синдром – у 3,7% осіб, бронхоспастичний синдром – у 7,4%, інфекційний 
міокардит – у 7,4%, ексудативний плеврит – у 7,4%, деструкція – у 3,7%, ІТШ – у 7,4%. В період з травня по серпень 
негоспітальна пневмонія ускладнилася у 25% хворих.
В період із січня по квітень у хворих з другого навчального центру в порівнянні з першим, ускладнення розвивались 
достовірно частіше (р=0,0079), а в порівнянні із третім хоча і частіше, але різниця не достовірна (р=0,127). В період із 
травня по серпень ускладнень розвинулось більше у хворих з першого навчального центру в порівнянні з хворими із 
другого та третього навчальних центрів, менше всього у хворих з другого навчального центру, але різниця між ними 
була недостовірною (р>0,05). В період з вересня по грудень у хворих тільки з другого з трьох навчальних центрів 
розвинулись ускладнення.
Порівнюючи частоту розвитку ускладнень в окремих навчальних центрах в залежності від періоду, встановлено, що в 
першому центрі ускладнення розвинулись тільки в період із травня по серпень, в другому та третьому центрах більше 
всього ускладнень розвинулось в період із січня по квітень, менше всього – в третій період. 
Висновки. Більше всього ускладнень розвивалось у період із січня по квітень, що може бути обумовлено вірусно-
бактеріальною етіологією пневмоній, впливом кліматичних та інших факторів, в той же час слід уважно відноситись і 
до хворих, які надходять на лікування і в теплу пору року, коли збільшується кількість хворих із незначною клінічною 
картиною. 
 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРІОДУ РОКУ

Золіна С.В.1, Трихліб В.І.1, Ткачук С.І.2
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Мета. З урахуванням того, що на локалізацію пневмонічної інфільтрації мають вплив багато факторів, метою нашого 
дослідження було вивчити частоту локалізації негоспітальної пневмонії у військовослужбовців в залежності від 
перебування у різних навчальних центрах зони територіальної відповідальності НВМКЦ «ГВКГ» та в різні пори року.
Матеріали і методи. Були вивчені дані 160 історій хвороб хворих військовослужбовців, які лікувались з приводу 
негоспітальної пневмонії у клініках Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» у 2015 році. 
Спостереження проводили з урахуванням двох періодів підвищення рівня захворюваності на інфекційні захворювання 
органів системи дихання (із січня по квітень та із вересня по грудень), та періоду зниження (із травня по серпень).
Результати та обговорення. У хворих з першого навчального центру в перші два періоди року переважала локалізація 
пневмонії в лівій легені, при цьому кількість випадків з локалізацією у нижній долі лівої легені збільшувалась в період 
з травня по серпень. Локалізація в нижній долі правої легені в порівнянні із лівобічною локалізацією реєструвалась 
частіше у період із вересня по грудень. Локалізація в верхній долі правої легені в порівнянні із лівобічною була 
переважною у всіх періодах.
Достовірно частіше реєструвалась локалізація негоспітальної пневмонії і в нижній частці правої легені - у хворих з 
другого навчального центру у порівнянні з періодом року із травня по серпень (р=0,0039) та недостовірно з періодом 
із серпня по грудень (р=0,05), по інших навчальних центрах в порівнянні з різними періодами року, різниця була 
недостовірною (р>0,05). У хворих з другого навчального центру частота реєстрації пневмонії у верхніх долях обох 
легень у всіх періодах була без суттєвої різниці. Встановлено, що в період з травня по серпень зростає кількість 
негоспітальної пневмонії, яка локалізується в середній долі правої легені, але це статистично недостовірно (р>0,05). 
В період з січня по квітень у військовослужбовців, що надійшли з даного навчального центру, рентгенологічно 
достовірно реєструвалось більше полісегментарних вражень легень, ніж у хворих негоспітальною пневмонією, що 
надійшли з першого та третього навчальних центрів (р=0,0203 та р=0,0080, відповідно). 
В період із січня по квітень відмічається більша кількість випадків з враженням верхніх часток правої і лівої легень у 
хворих з усіх навчальних центрів, полісегментарних пневмоній (у хворих з другого навчального центру у порівнянні з 
періодом року із травня по серпень (р=0,0039) та з вересня по грудень (р=0,0107), в той же час по інших навчальних 
центрах різниця була недостовірною (р>0,05). 
Висновки. З урахуванням значної кількості хворих, у яких пневмонічна інфільтрація локалізується у нижній долі лівої 
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легені, важливо у осіб, які поступають з проявами інфекційного ураження органів дихання, немотивованої лихоманки, 
субфебрилітету, тривалого сухого кашлю (особливо в теплу пору року), виконувати обов’язково лівий боковий 
рентгенологічний знімок та загальний аналіз крові і бажано з підрахуванням паличко- та сегментоядерних нейтрофілів 
окремо, а не загалом гранулоцитів. 
 

ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КРИТЕРІЇВ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕГОСПІТАЛЬНИХ 
ПНЕВМОНІЙ ТА ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 Ткачук С.І.2, Тарасова І.А1., Трихліб В.І.3, Слюсарев О.А.4
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2Військово-медичний клінічний центр західного регіону, м. Львів

3Українська військово-медична академія м. Київ
4Донецький національний медичний університет МОЗ України м. Краматорськ 

Актуальність. На сьогодні диференціальна діагностика гострих негоспітальних пневмоній і гострих респіраторних 
захворювань є недостатньою. У зв’язку з цим, розробка нових критеріїв діагностики негоспітальної пневмонії як у 
військових, так і у цивільного населення є своєчасною й актуальною. 
Мета. Метою даної роботи було дослідження цитоморфологічних особливостей лейкоцитів периферичної крові 
хворих з негоспітальною пневмонією й гострими респіраторними захворюваннями для розробки додаткових критеріїв 
диференційної діагностики.
Методи. Дослідження проводились у 84 хворих на гострі респіраторні захворювання (ГР3), та 65 хворих на 
негоспітальну пневмонію (НП) військовослужбовців, які проходили лікування у клініках Національного війсоково-
медичного клінічного центру «ГВКГ». В дослідженнях використовувались клінічні, гематологічні, імунологічні й 
рентгенологічні методи.
Результати та обговорення. Встановлено, що у перші дні захворювання існують цитоморфологічні відмінності 
лейкоцитів периферичної крові у хворих на НП та ГРЗ. У хворих на НП на тлі майже подвійного збільшення 
паличкоядерних нейтрофілів реєструвалось підвищення вмісту сегментоядерних нейтрофілів, а у хворих на ГРЗ 
на тлі збільшенні вмісту паличкоядерних нейтрофілів вміст сегментоядерних клітин залишався на рівні норми чи 
навіть зменшувався. При НП, порівняно з ГРЗ, реєструвався більш виражений токсикоз-запалювальний процес, що 
віддзеркалювалося більш значним збільшенням клітинних розпадів, вмістом нейтрофілів з фрагментованим ядром, 
руйнацією ядерної оболонки, клітин з токсогенною зернистістю цитоплазми, а також збільшенням адгезії нейтрофілів, 
також реєструвався більш виражений мутагенний процес, що віддзеркалювалося збільшенням вмісту нейтрофілів з 
ворсинчастим хроматином, тільцями Бара, гіперсегментацією й гіпосегментацією ядра. З боку клітин лімфоцитарного 
паростка кровотворення при НП кількість розпадів Боткіна-Гумпрехта реєструвалась значно рідше й була втричі 
меншою, ніж при ГРЗ. В окремих випадках при ПН реєструвались витягнуті й аберантні лімфоцити, що свідчило про 
напруження системи імунітету на рівні його зриву. 
Висновки. Отримані результати цитоморфологічних досліджень дають нові можливості щодо розробки додаткових 
критеріїв диференційної діагностики негоспітальних пневмоній та гострих респіраторних захворювань у перші дні 
захворювання НП та ГРЗ.
 

ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ПОСТІЙНОЇ ПРИРОДНОЇ Й ТЕХНОГЕННООБУМОВЛЕНОЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ 
РАДІАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ ДІТЕЙ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ

Оперчук Н.І.,1Задорожна В.І.2, Ракша-Слюсарева О.А.2

1ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров´я України»,
м. Кропивницький

2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України, м. Київ
Актуальність. Стан крові є інтегральним показником функціонування системи імунітету – складової 
психонейроімуноендокринної регуляції організму. Як відомо, формування специфічного імунітету є залежним 
від особливостей інфекційного агенту, особливостей імуногенетики й саме стану системи імунітету. Це дозволяє 
використовувати показники крові у вивченні закономірностей епідемічного процесу інфекційних захворювань, 
зокрема таких, що мають крапельний механізмом передачі збудника й означені як дитячі інфекції. При цьому на 
епідемічний процес може впливати такий фактор довкілля, як іонізуюче низькоінтенсивне випромінювання природного 
і техногенного походження або їх комбінована дія, що важить для мешкання на окремих територіях України. 
Мета. Вивчення впливу на показники крові дитячого населення комплексу негативних факторів довкілля, створених 
постійною дією низькоінтенсивної природної й техногенно-обумовленої радіації, в залежності від місць проживання в 
Кіровоградській області України.
Методи. В роботі використовувались епідеміологічний, санітарно-статистичний, санітарно-демографічний та 
гематологічні методи дослідження. Основну групу дослідження становили 200 дітей у віці від 3 до 15 років, що мешкають 
в умовах постійної дії природного низькоінтенсиівного іонізуючого випромінювання й у зоні дії підприємств ядерно-
паливного циклу в м. Кропивницький та в Маловисківському районі. Контрольну групу складали 200 дітей такого ж віку, 
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що мешкають на умовно чистих територіях без впливу техногенно підсилених природних джерел іонізуючої радіації в м. 
Олександрія, Олександрійському районі, м. Світловодськ, Світловодського району. Діти з усіх досліджуваних територій 
були згруповані у 3 вікові групи від 3 до 6 років, від 7 до 10 років, від 11 до 14 років. На території м. Кропивницького 
додатково досліджувались ще дві вікові групи дітей: від 1 до 3 років й від 15 до 18 років. 
Результати та обговорення. Проведені дослідження показали, що найбільш чутливими до факторів довкілля, вплив яких 
вивчався, виявились лейкоцити периферичної крові. У дітей основної групи у віці від 0,1 місяця до 10 років, які мешкали 
в м. Кропивницький, було встановлено зменшення вмісту гемоглобіну й лейкоцитів периферичної крові. У вікових групах 
дітей від 1 до 3 років та від 3 до 6 років показники вмісту гемоглобіну становили, відповідно 118±1,9 г/л та 118±1,4 г/л й 
були в межах вікової норми, але вірогідно нижчими чи мали тенденцію до зниження, порівняно з показниками дітей, що 
не мешкали в м. Кропивницький. Вміст лейкоцитів дітей вікових груп: від 1 до 3 років, від 3 до 6 років та від 7 до 10 років 
становив, відповідно, 5,2 ±0, 7 Г в 1 л, 5,4 ± 0,2 Г в 1 л та 5,6± 0,2 Г в 1 л й виходив за нижню межу вікової норми. При цьому 
вміст лейкоцитів дітей цих вікових груп мав тенденцію до зниження чи був вірогідно нижчим, порівняно з таким у дітей, що 
мешкали поза м. Кропивницький. Вміст лейкоцитів у більш старших дітей основної групи з м. Кропивницький не виходив 
за межі вікової норми, але був вірогідно нижчим за такий дітей з інших досліджуваних територій. 
Висновки. Проведені дослідження дали можливість, з одного боку, встановити найбільш чутливі показники крові 
для подальших досліджень, а з іншого – визначити найбільш чутливі вікові групи дітей, щодо комбінованого впливу 
постійної дії низькоінтенсивної природної й техногеннообумовленої іонізуючої радіації. 
 

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКУ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА
Лобань Г.А., Петрушанко Т.О., Череда В.В. 

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», кафедра 
мікробіології, вірусології та імунології, кафедра терапевтичної стоматології, м. Полтава

Мета. На основі виявлення дисбалансу складу біоплівки зубо-ясенної борозни обгрунтувати спосіб оцінки ризику 
запальних захворювань пародонта.
Матеріали і методи. В осінній сезон року 103 особам віком 18-22 років, що не мали клінічних ознак запалення тканин 
пародонта, провели мікроскопічне дослідження вмісту зубо-ясенної борозни та його оцінку запропонованим нами 
способом, на який отримано патент на корисну модель UA 54041. 
Результати та обговорення. За співвідношенням суми чисельності грампозитивних коків і грампозитивних 
паличкоподібних мікроорганізмів у відсотках до суми кількості грамнегативних паличкоподібних та грамнегативних 
звивистих мікроорганізмів у відсотках визначили коефіцієнт сталості (КС). Значення КС=2-4, виявили у 57,3% осіб, 
що свідчило про екологічну рівновагу між бактеріальними популяціями, переважання симбіонтної стабілізуючої 
мікрофлори, ризик запальних захворювань пародонта відсутній. Зсув КС вправо спостерігали у 15,5% обстежених, що 
свідчило про збільшення чисельності грампозитивних бактерій, які контактують з тканинами ясен. Ці мікроорганізми 
здебільшого входять у склад зубного нальоту і сприяють розвитку запальної відповіді характерної для гінгівіту, 
тобто підвищується ризик запальних захворювань пародонта. Зсув КС вліво виявили у 27,2% осіб, що вказує на 
збільшення кількості у зубо-ясенній біоплівці облігатних анаеробних грамнегативних паличок та спірохет, що мають 
пародонтопатогенну дію і підвищують ризик розвитку пародонтиту. 
Висновки. На основі виявленого дисбалансу індигенної і пародонтопатогенної мікрофлори запропонований спосіб 
підвищує ефективність ранньої діагностики мікроекологічних порушень порожнини рота. 
 

ФУНГІЦИДНА АКТИВНІСТЬ ДЕКАСАНУ ТА ГОРОСТЕНУ ЩОДО ГРИБІВ CANDIDA SPP
Фаустова М.О., Ананьєва М.М., Басараб Я.О.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», кафедра 
мікробіології, вірусології та імунології, м. Полтава

Мета. Дослідити фунгіцидну активність горостену та декасану щодо музейного та клінічних штамів Candida spp., 
виділених зі слизової оболонки стоматологічних хворих та визначити їх мінімальну фунгіцидну концентрацію (МФК). 
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження стали 15 клінічних штамів Candida albicans, отриманих зі слизових 
оболонок стоматологічних хворих, та музейний штам C. albicans АТСС10231 з колекції ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м.Київ. Фунгіцидну активність декасану та горостену 
досліджували кількісним методом подвійних серійних розведень за стандартною методикою, відповідно до наказу МОЗ 
України за №167 від 05.04.2007р. «Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до 
антибактеріальних препаратів».
Результати та обговорення. За результатами дослідження всі досліджувані антисептичні засоби володіють 
фунгіцидними властивостями щодо грибів Candida spp, однак в різній мірі. Так, МФК декасану щодо музейного 
штаму C. albicans становить 6,25±1,23 мкг/мл. В свою чергу клінічні штами C. albicans були менш чутливими 
і пригнічення їх росту спостерігалося у присутності МФК декасану 8,33±0,96 мкг/мл. Фунгіцидна активність 
горостену виявилася дещо вищою, у порівнянні з декасаном, і становила 3,91±2,18 мкг/мл щодо музейного 
штаму досліджуваної культури мікроорганізмів та 5,43±1,2 мкг/мл відносно клінічних штамів C. albicans.
Висновки. Досліджуваний музейний та клінічні штами C. аlbicans є чутливими до сучасних антисептичних засобів, які 
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досліджувалися. При чому, горостен володіє більш вираженим фунгіцидним ефектом порівняно з декасаном, як щодо 
музейного, так і клінічних штамів C. аlbicans. 
 

СКРИНІНГОВА ОЦІНКА ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПОРОЖНИНИ РОТА
Петрушанко Т.О., Череда В.В., Лобань Г.А.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», кафедра 
терапевтичної стоматології, кафедра мікробіології, вірусології та імунології, м. Полтава 

Мета. Визначення взаємозв’язку рівня адгезії оральних стрептококів до букальних епітеліоцитів та стану мікробіоценозу 
порожнини рота.
Матеріали і методи. Обстежено 50 осіб віком 18-22 років, яким провели скринінгову оцінку колонізаційної 
резистентності слизової оболонки порожнини рота запропонованим нами способом (патент на корисну модель UA 
51373). Здійснювали мікробіологічне дослідження загальної мікробної заселеності ротової рідини та її заселеності 
окремими видами мікрофлори. 
Результати та обговорення. У 43% обстежених виявили високий рівень колонізаційної резистентності порожнини 
рота, у 37% – низький, у 20% досліджених спостерігали збільшення напруги колонізаційного бар’єру. Високий рівень 
колонізаційної резистентності порожнини рота супроводжувався заселенням порожнини рота представниками 
симбіонтної мікрофлори, яка має антагоністичну дію на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми. Виявлені 
порушення колонізаційного бар’єру підтверджувались зростанням загальної мікробної заселеності, виявленням 
умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів. 
Висновки. Рівень адгезії оральних стрептококів до букальних епітеліоцитів об’єктивно відбиває стан колонізаційного 
бар’єру слизової оболонки порожнини рота. Сбалансованість функціонального потенціалу антиадгезивного і 
мікробного компонентів забезпечує природну резистентность організму. У випадку значного зниження колонізаційного 
бар’єру відбувається збільшення числа і спектра потенційно патогенних мікроорганізмів, що може призвести до їх 
транслокації через слизову оболонку і супроводжуватись виникненням ендогенної інфекціі або суперінфекції. 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ V.CHOLERAE O1 ТА V.CHOLERAE NON O1
Петренко О.В.1, Алексеєнко В.В. 1, Хайтович О.Б. 2, Мурашко О.В. 1

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України, м. Київ
2ФДАОЗ ВО «КФУ ім. В.І. Вернадського» Медична Академія ім. С.І. Георгієвського, м. Сімферополь

Мета. На основі молекулярно-генетичних досліджень штамів V.cholerae O1/non O1, виділених від людей в Україні 
удосконалити їх лабораторну діагностику за основними генами патогенності.
Матеріали і методи. Досліджено 104 штами V.cholerae O1:69 штамів, виділених від людей при спалахах холери в Україні 
та 35 штамів, виділених у міжспалаховий період на холеру; 100 штамів V.cholerae non О1, виділених від людей у 2011-
2013 роках. Молекулярно-генетичні властивості вивчали за допомогою методу ПЛР з виявленням основних генів 
патогенності - ctxA, ace, zot, rstR, rstC, rtxC, tcpAE, toxR, mshA, wbeТ, wbfR, hapA, Hly.
Результати та обговорення. Проведені молекулярно-генетичні дослідження показали, що вірулентні штами V.cholerae 
O1 несуть в своєму геномі основні гени патогенності, крім гена wbfR, який відповідає за синтез О139 серогрупи. У 
геномі авірулентних штамів V.cholerae O1 не виявлено генів, які входять до так званої «касети вірулентності» - ctxA, 
ace, zot, rstR, rstC, tcpAE, а також гена wbfR. В різних відсотках виявляються гени mshA і wbeТ. Геном штамів V.cholerae 
non О1 також не несе основні гени патогенності холерних вібріонів - ctxA, ace, zot, rstR, rstC, tcpAE, wbfR, wbeТ. Проте, 
у геномі вірулентних/авірулентних штамів V.cholerae O1 та V.cholerae non O1 завжди присутні гени Hly, rtxC, toxR, hapA. 
Таким чином, при наявності в геномі холерних вібріонів генів ctxA, ace, zot, rstR, rstC, tcpAE, можна стверджувати, що це 
вірулентний штам. За наявністю генів wbeT/wbfR можна встановити серогрупу холерного вібріона, а за генами Hly та 
rtxC належність до виду V.cholerae.
Висновок. За результатами молекулярно-генетичних досліджень штамів V.cholerae O1 та V.cholerae non O1 розроблений 
алгоритм з визначення патогенного потенціалу холерних вібріонів за основними генами патогенності методом ПЛР, що 
удосконалює лабораторну діагностику та пришвидшує їх ідентифікацію.
 

ПОШИРЕНІСТЬ ЕКСТРЕМАЛЬНО РЕЗИСТЕНТНИХ ТА ПАНРЕЗИСТЕНТНИХ ДО АНТИБІОТИКІВ ФЕНОТИПІВ 
СЕРЕД АКТУАЛЬНИХ ШТАМІВ МНОЖИННОСТІЙКИХ ЗБУДНИКІВ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ

Покас О.В., Мележик І.О.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України, м. Київ

Мета. Визначити розповсюдженість екстремально-резистентних (XDR) та панрезистентних (PDR) фенотипів серед 
збудників нозокоміальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України та дослідити синтез даними штамами бета-
лактамаз різних типів.
Матеріали і методи. Досліджено 150 множинностійких штамів умовно-патогенних мікроорганізмів, виділених в 
хірургічних стаціонарах України в 2016 р. Чутливість до антибіотиків визначали відповідно до МВ 9.9.5-143-2007. Синтез 
бета-лактамаз визначали методами подвійних дисків, Tris-ЕДТА тесту та тесту Ходжа. Резистентність до антибіотиків 
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аналізували за допомогою WHO-NET 5.6. 
Результати та обговорення. Серед стафілококів було виявлено 16,6% XDR та 0% PDR-штамів. Всі штами зберігали 
чутливість до лінезоліду, тейкопланіну, ванкоміцину. 
Серед Enterobacteriaceae 79,6% штамів проявляли XDR, 6,1% - PDR фенотипи. Серед таких штамів 23,8% були 
продуцентами бета-лактамаз розширеного спектру дії (ESβL), 9,5% - цефалоспориназ (AmpC), 21,4% - карбапенемаз 
(KPC), 9,5% - комбіновані фенотипи. XDR штами ентеробактерій були чутливими до меропенему (45,2±7,7%), 
нетилміцину (59,5±7,6%), амікацину (59,5±7,6%).
Серед штамів P.aeruginosa виявили 35,7% XDR та 64,3% PDR, A.baumannii - 59,3% та 40,7% XDR та PDR відповідно. XDR 
штами A.baumannii були чутливими до іміпенему (56,2±12,4%) та нетилміцину (62,5±12,1%), P.aeruginosa – лише до 
амікацину (60,0±12,6%). 37,0% штамів A.baumannii та 69,0% P.aeruginosa були продуцентами метало-бета-лактамаз (MβL). 
Висновки. Таким чином, на сьогодні XDR та PDR фенотипи найбільш поширені серед НФГНБ та ентеробактерій. У НФГНБ 
значущим маркером панрезистентності є синтез MβL. Активними проти XDR штамів на сьогодні є лише аміноглікозиди 
та карбапенеми.
 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБИ ЛАЙМА
Клюс В.Ю, Руденко А.О, Дьяченко П.А, Муравська Л.В, Пархомець Б.А.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського «НАМН України м. Київ
Актуальність. Питання, пов’язані з діагностикою та диференційною діагностикою ураження нервової системи при 
Лайм-бореліозі (ЛБ) у хворих залишаються невирішеними і потребують подальшого вивчення. 
Мета. Акцентування уваги лікарів на клініко-лабораторні ознаки ураження нервової системи при ЛБ.
Матеріали і методи. Аналіз клінічного випадку. 
Результати та обговорення. Хворий, госпіталізований у відділення нейроінфекції ДУ «ІЕІХНАМНУ» у червні 2016 р. 
захворів гостро в кінці квітня 2014 р, з’явилися скарги на головний біль, біль в м’язах, суглобах і попереку, погіршилася 
координація, виражена загальна слабкість. Через 2 тижні температура підвищилася до 39,00С, з’явився сильний біль в 
животі та головний біль. Був госпіталізований у відділення невідкладної хірургії. В червні лікувався з діагнозом: гостра 
ідіопатична невралгія правого лицевого нерву, легкий правосторонній геміпарез. В крові антитіла IgG B.burdorferi 
- 7,48 IgМ антитіла B.burdorferi - 1,45. Отримував доксициклін. З кінця весни відзначає поступове погіршення стану. 
В свідомості, емоційно лабільний. Зглаженість лівої н/г складки. Черевні рефлекси – знижені, D≥S. Сухожильні - 
на в/к помірні, D≥S, на н/к D≥S. Чутливість D≥S. Координаторні проби виконує з легкою інтенцією. У позі Ромберга 
деяка хиткість. Після проведення спиномозкової пункції отримано цитоз – 16, лімфоцити, білок – 0,198 г/л, глюкоза 
2,6 ммоль/л; хлориди 116,4 ммоль/л. Реакція Панді (-), Реакція Н. Апельта (+). Мікрофлора, DNA герпесвірусів, tbc, 
Tox.gondii (-). Встановлено інтрaтекальний синтез антитіл (Ig G) до збудників борреліозу (CSQspec >CSQlim). Дисфункція 
гематоенцефалічного бар’єру відсутня. Встановлений діагноз: нейробореліоз. Виписаний з покращенням. 
Висновки: Для підтвердження ураження нервової системи при ЛБ потрібно застосувати ІФА, підтверджувати методом 
імуноблотінгу та досліджувати ліквор з визначенням інтертикального ситнезу антитіл до борелій.
 

РОЛЬ МІКЛОФЛОРИ РОТОГЛОТКИ НА РОЗВИТОК ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ З РЕЦИДИВНИМ ПЕРЕБІГОМ
Юхименко.О.О., Руденко А.О.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України, м. Київ
Мета. Визначити мікробіологічний склад облігатно-патогенних мікроорганізмів та умовно-патогенну мікрофлору 
ротоглотки у пацієнтів з обструктивним бронхітом з рецидивним перебігом. 
Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 36 дітей віком від 3 до 6 років, хворих на обструктивний 
бронхіт з рецидивним перебігом (РОБ), що мали хронічні запальні вогнища інфекції у носоглотці та перебували на 
амбулаторному спостереженні. Всім дітям проводилось бактеріологічне дослідження ротоглотки.
Результати та обговорення. У пацієнтів, які перебували під наглядом, було виділено 63 штамів мікроорганізмів, з яких 
51 склали бактерії та 14 гриби роду Candida. Більше 60% виділених штамів склали облігатно-патогенні мікроорганізми 
(Str. pyogenes, Moraxella ssp, Str. pneumoniae), які є типовими збудниками гострих та хронічних запальних процесів у 
верхніх дихальних шляхах. У 30% дітей в посіві було визначено монокультуру, у інших було ідентифіковано 2 і більше 
штамів мікроорганізмів. Патогенні мікроорганізми визначалися переважно як монокультура. У інших дітей визначалися 
мікробні асоціації між УПМ. З 14 виділених штамів ОПМ 9 було ідентифіковано у ротоглотки дітей, в яких спостерігалися 
важкі та середньо-важкі прояви РОБ, що вказує на можливий вплив цих збудників на важкість перебігу захворювання. 
У інших дітей в носоглотці були визначені мікробні асоціації, що включали Staphylococcus epidermidis, причому у 8 
пацієнтів у матеріалі визначався ІІІ-ІVступінь росту. Серед інших мікроорганізмів, що були виявлені у окремих хворих, 
увагу привернули золотистий стафілокок, ентерококи та Klebsiella pneumoniae, які також мали ІІІ-ІVступінь росту, що 
вказує на етілогічну роль в виникненні даного захворювання.
Висновки. Визначення ІІІ-ІV ступінів росту мікроорганізмів вказує на їх етіологічну роль в розвитку оструктивного 
бронхіту з рецидивним перебігом. 

ПРОДОВЖЕННЯ
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РАДІОЛОГІЯ:
 ультразвукова діагностика, конвенційна 

рентгенодіагностика, променева діагностика, комп’ютерна 
томографія, магнітно-резонансна томографія, променева 

терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека
 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-12.30
Організатор: кафедра променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика
Модератор: Бабкіна Т.М., зав. кафедри, д.м.н., проф. 

ПРОГРАМА
Тема: Особливості кількісної оцінки післяінфарктного кардіосклерозу методами томографічної візуалізації
Доповідачі: Танасічук В.С., ас., Шпак С.О., доцент, кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Можливості конусно-променевої комп’ютерної томографії в оцінці дегенеративно-дистрофічних змін скронево-
нижньощелепного суглоба
Доповідачі: Бабкіна Т.М., проф., Сторожчук Ю.О., ас., кафедри променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика 
Тема: Особливості зсувохвильової еластографії трансплантованої нирки при стенозі ниркової артерії: клінічний 
випадок
Доповідач: Кориченський О.М., ас., кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Дослідження колінних суглобів з осьовим навантаженням за даними мультидетекторної комп’ютерної томографії
Доповідачі: Шпак С.О., доцент, Телуха К.І., клінординатор, кафедра променевої діагностики НМАПО 
імені П. Л. Шупика
Тема: Діагностичний супровід радіохірургічного лікування олігометастатичних уражень печінки
Доповідачі: Бабкіна Т.М., проф., Спіженко Н.Ю., к.м.н., Дзигар О.В., ас., кафедра променевої діагностики НМАПО 
імені П. Л. Шупика
Тема: Міокардіосцинтиграфія в оцінці життєздатності міокарда при ішемічній хворобі серця
Доповідачі: Бабкіна Т.М., проф., Кундіна В.В., аспірант, кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ: СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В КАРДІОРАДІОЛОГІЇ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 15.30-17.30
Організатори: ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», 
відділення променевої діагностики; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. 
Стражеска НАМН України», відділення ядерної медицини та променевої діагностики

ПРОГРАМА
Тема: Співпраця радіолога та кардіолога в сучасній діагностиці серцевих захворювань
Доповідач: Була М.С., лікар-кардіолог, к.м.н.
Тема: Патологія міокарда: МРТ-діагностика
Доповідач: Таммо Раад, лікар-радіолог, к.м.н.
Тема: Застосування МДКТ в діагностиці ішемічної хвороби серця
Доповідач: Федьків С.В., лікар-радіолог, д.м.н., проф.
Тема: Сучасні аспекти МРТ, МДКТ-діагностики патології аортального клапана
Доповідач: Таммо Раад, лікар-радіолог, к.м.н.
Тема: Дорослі з вродженими вадами серця: що має знати радіолог?
Доповідач: Ялинська Т.А., лікар-радіолог, д.м.н.
Тема: Помилки діагностики в кардіохірургії вроджених вад серця
Доповідач: Романюк А.М., лікар-кардіохірург, к.м.н.
Тема: ЕхоКГ: диференційна діагностика при гіпертрофії лівого шлуночка
Доповідач: Носенко Н.М., лікар-кардіолог, к.м.н.
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Тема: Променева діагностика постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих після 
реваскуляризаційних втручань
Доповідач : Танасічук В.С., лікар-радіолог, к.м.н.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ СУПРОВІД ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ 

НОВОУТВОРЕННЯХ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-15.00
Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

ПРОГРАМА
Секція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід при злоякісних 

новоутвореннях органів малого таза»
Тема: Сучасні аспекти променевої діагностики в онкології
Доповідач: Головко Т.С., д.м.н., проф., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Ультразвукова диференційна діагностика вогнищевої патології міометрія
Доповідач: Абдуллаєв Р.Я., д.м.н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти
Тема: Визначення еластичності при ультразвуковому дослідженні раку шийки матки
Доповідач: Бакай О.О., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Ultrasound for diagnosis bladder neck motility in men with lower urinary tract symptoms - pilot prospective study
Доповідач: Бубнов Р.В., к.м.н., клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ
Тема: Магніто-резонансна томографія у комбінації з дифузно зваженими зображеннями в оцінці ефективності 
передопераційного лікування місцево поширеного раку прямої кишки
Доповідач: Ганіч О.В., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Магнітно-резонансна томографія в оцінці ефективності оперативного лікування у хворих на рак сечового міхура 
Доповідач: Гаврилюк О.М., к.м.н. Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Застосування трансректального ультразвукового дослідження в діагностиці колоректального раку
Доповідач: Гуралевич Ю.В., Національний інститут раку, м. Київ 
Тема: Можливості МРТ в діагностиці раку шийки матки 
Доповідач: Коровіна А.С., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Можливості ультрасонографії у виявленні рецидивів раку яєчників
Доповідач: Процик О.Є., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Трансректальне ультразвукове дослідження в діагностиці захворювань органів малого таза
Доповідач: Сурков А.В., відділення проктології Київської обласної клінічної лікарні
Тема: Гормонозумовленість злоякісних пухлин яєчника 
Доповідач: Ткаля Ю.Г., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Діагностика саркоми матки 
Доповідач: Гончарук І.В., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ

Секція «Оригінальні дослідження»
Тема: Променева діагностика екстранодальних лімфом 
Доповідач: Чорнобай Т.М., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Застосування капсульної ендоскопії для діагностики тазового болю
Доповідач: Гречана У.І., відділення проктології Київської обласної клінічної лікарні
Тема: Можливості комплексної променевої діагностики злоякісних пухлин малих розмірів у грудних залозах
Доповідач: Крахмальова А.С., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Особливості стану діастолічної функції міокарда лівого шлуночка серця у пацієнтів з лімфомами
Доповідач: Шевчук Л.А., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Застосування двобалонної ентероскопії для діагностики тазового болю
Доповідач: Сорокін Б.В., д.м.н., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Тема: Спосіб квазіпатогістологічної ідентифікації пухлин підшлункової залози
Доповідач: Забудська Л.Р., Олександрівський діагностичний центр, Національний інститут раку, м. Київ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

25 квітня 2017 року • Час проведення: 15.00-18.00
26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-18.00

Організатори: Асоціація радіологів України; Українська Асоціація фахівців ультразвукової діагностики; кафедра 
променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика; Компанія LMT
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ПРОГРАМА
Тема: Майстер-клас «Зсувнохвильова еластографія/еластометрія при еректильній дисфункції» 
Доповідачі: Динник О.Б., Мірошніков Я.О., Керусь С.В., Наталенко І.Л., ТОВ «ІНМЕД УКРАЇНА»
Тема: Майстер-клас «Ультразвукове дослідження шкіри і її придатків»
Доповідач: Головіна Н.В., ТОВ «Мед Ексім»
Тема: Майстер-клас «Технології якості візуалізації в діагностиці»
Доповідач: Маркус Джанг, національний менеджер з міжнародного продажу компанії Edan, ТОВ «Дана МС»
Тема: Майстер-клас «Зсувнохвильова еластографія при дифузних захворюваннях печінки»
Доповідач: Ковалеренко Л.С., ТОВ «РАДМІР»
Тема: Майстер-клас «LogiqS 8 2.0 – комплексне рішення в діагностиці захворювань печінки»
Доповідач: Олейнічук Г.С., ТОВ «Протек Солюшнз Україна»
Тема: Майстер-клас «Мультипараметричне ультразвукове дослідження вузлів щитовидної залози, або «принцип 
салату олів’є» 
Доповідач: Линська Г.В., ТОВ «Ультрасайн» 
Тема: Майстер-клас «Нове відкриття в мобільних ультразвукових пристроях (Ultrasound anywhere)»
Тема: Майстер-клас «Досягнення ультразвукової візуалізації в кардіології та ангіології УЗД апаратів Chison»
Доповідач: Ніна Чжан, менеджер з продажу в країнах СНД, Chison MedicalI maging Co., Ltd

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 13.00-15.00
Організатор: ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Новітні напрямки розвитку онкорадіології
Доповідач: Дикан І.М.
Тема: Значення сучасних променевих методів у кардіології
Доповідач: Федьків С.В.
Тема: Променеводіагностична навігація як інструмент супроводу при застосуванні HІFU-технологій у гінекології
Доповідач: Козаренко Т.М.
Тема: Постпроцесінг у диференціальній діагностиці пухлин підшлункової залози
Доповідач: Гордієнко К.П.
Тема: Місце ехографії в діагностиці невідкладних станів в умовах війни
Доповідач: Тарасюк Б.А.
Тема: Сучасні напрями у діагностиці та лікуванні метастатичних уражень головного мозку
Доповідач: Грязов А.Б.
Тема: Нові здобутки променевих досліджень при порушеннях мозкового кровообігу
Доповідач: Мазур С.Г.
Тема: Томосинтез в мамографії
Доповідач: Божок Е.М.

СЕМІНАР 
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ В РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЦІ»

26 квітня 2017 року • Час проведення:10.00-13.00
Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
Модератор: Стадник Л.Л.

ПРОГРАМА
Тема: Сучасний стан рентгенодіагностичної служби системи МОЗ України за даними анкетування 2015 р.
Доповідач: Стадник Л.Л., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
Тема: Ефективність рентгенодіагностики та радіаційний захист: організаційні питання
Доповідач: Коваленко Ю.М., ТОВ «Телеоптик»
Тема: Технологічні шляхи зниження променевого навантаження на пацієнтів при рентгенодіагностиці
Доповідач: Мирошниченко С.І., ТОВ «Телеоптик»
Тема: Оцінка доз опромінення пацієнтів при рентгенодіагностичних дослідженнях та шляхи їх зниження
Доповідач: Носик О.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
Тема: Розробка та впровадження програми контролю якості при рентгенографії, флюороскопії та мамографії
Доповідач: Стадник Л.Л., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
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Тема: Контроль дозоформувальних параметрів рентгенівського обладнання як необхідна умова забезпечення 
радіаційної безпеки пацієнта (аналіз вимірювань параметрів рентгенівського обладнання)
Доповідач: Балашов С.В., ТОВ «Телеоптик»

СТАН ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ З 
ПОРУШЕННЯМ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ

Глазовська І.І., Тарасюк Б.А., Козаренко Т.М., Кравчук Е.Ю., Корсак І.С.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», м. Київ 

Мета. Дослідити стан церебральної гемодинаміки та функціональний стан ендотелію у хворих з порушенням 
вуглеводного обміну. 
Об’єкт і методи дослідження. Обстежено 127 хворих з порушенням вуглеводного обміну (55 чоловіків та 72 жінки): 68 
хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД2), 59 осіб з інсулінорезистентністю (ІР) Середній вік хворих – (56±11) років. 15 
осіб контрольної групи (КГ) відповідного віку (52+9) років. 
При проведенні стандартного глюкозо-толерантного тесту визначали концентрацію глюкози (глюкозооксидазним 
методом) та інсуліну (імуноферментним методом з використанням стандартних наборів компанії «DRG», Німеччина) 
в плазмі крові. Розраховувавали індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR). Якщо індекс НОМА становив ≥2,77, то у 
пацієнта констатували ІР.
Усім хворим проводилося ультразвукове доплерографічне обстеження магістральних судин шиї на системі Philips iE33 
із застосуванням лінійного датчика з частотою ультразвуку 10 мГц. Визначалася товщина комплексу інтіма-медіа (мм), 
враховувалася наявність стенозуючого ураження магістральних артерій голови. 
Оцінка функціональної вазомоторної функції ендотелію проводилася методом компресійної потік-залежної 
вазодилятації плечової артерії (ПА). Для цього вимірювався діаметр ПА. Потім проводилася її компресія упродовж 
4 хв. манжетою, тиск у якій на 40 мм рт. ст. перевищував систолічний тиск. Через 1 хвилину після декомпресії повторно 
вимірювався діаметр ПА. Приріст діаметру ПА у% визначався як d початковий – d після декомпресії/ d початковий. 
Нормальними показниками потік-залежної вазодилятації вважався приріст діаметру ПА більше 10%. 
Результати та обговорення. У обстежуваних хворих як з ІР, так і ЦД2 показники товщини КІМ були вищі порівняно з КГ 
(відповідно (1,040±0,087) мм; (1,10±0,08) мм; (0,80 ±0,07) мм .
Стенозування магістральних артерій голови найбільш характерним було для хворих на цукровий діабет (85,2%). У 
хворих з ІР та у осіб КГ частота стенозування відповідно становила 52,5% та 20%. У всіх осіб КГ ступінь стенозування 
не перевищувала 30% діаметру судини. У 28% хворих ЦД2 та 13% ІР ступінь стенозування МАГ перевищувала 30% 
діаметру судини. 
Таким чином, у хворих з інсулінорезистентністю вираженість атеросклеротичного ураження судин каротидного 
басейну вища, ніж у осіб КГ, але нижча у порівнянні з ЦД2. 
Найчастіше атеросклеротичні бляшки локалізувалися у біфуркації загальної сонної артерії (ділянці судинного сусла з 
найбільш розвиненим субендотеліальним шаром).
Оцінка функціонального стану ендотелію дозволяє оцінити здатність судинної системи регулювати рівень оптимального 
кровотоку на регіональному рівні без залучення центральних механізмів.
В групі обстежуваних хворих ЦД2 показники приросту діаметру плечової артерії у відповідь на компресію становлять 
10,83+8,3%, що відповідає нижній межі норми за даними літератури, але значно нижче за середні показники КГ (28 
+7,5%). У хворих з ІР показники приросту діаметру плечової артерії були найнижчі серед обстежуваних груп (6.7 +7,8%). 
Висновок. У пацієнтів з інсулінорезистентністю, за даними компресійної потік-залежної вазодилятації плечової артерії, 
відзначається більш виражене зниження функціональної активності ендотелію, порівняно з особами контрольної 
групи та хворими на цукровий діабет 2-го типу, що є маркером порушення у них регуляції регіонарного кровотоку. 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Коваленко А.В., Саенко Я.А.*

ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики» НАМН Украины, г. Киев
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко» НАМН Украины, г. Киев

Вступление. Актуальность темы определяется неуклонным ростом распространенности эндокринных заболеваний, 
являющихся одной из основных причин ранней инвалидизации и стойкой утраты трудоспособности. Согласно 
с современными представлениями, цереброваскулярная реактивность является интегральным показателем 
адаптационных возможностей системы мозгового кровотока, способности мозга реагировать на изменяющиеся 
условия функционирования путем оптимизации кровотока соответственно этим условиям.
Цель. Изучение особенности изменений цереброваскулярной реактивности у больных с разными типами сахарного 
диабета по результатам исследования метаболического и миогенного механизмов ауторегуляции мозгового 
кровообращения.
Материалы и методы. Нами было обследовано 138 пациентов, из них 50 человек больных сахарным диабетом 1 типа 
(СД-1) и 48 больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2). Контрольную группу составили 40 пациентов с нормальными 
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показателями уровня гликемии. Группы сопоставимы по возрасту и полу. Всем пациентам была проведена 
допплерография сосудов шеи и транскраниальная допплерография на аппарате Elegra Siemens с использованием 
линейного датчика 7,5 МГц и фазированного датчика 2,5 МГц согласно стандартной методике. Оценивались следующие 
параметры гемодинамики: пиковая систолическая скорость кровотока, индексы резистентности, усредненная по 
времени максимальная скорость кровотока в средних мозговых артериях и индексы реактивности на гипер- и 
гипокапническую нагрузку, ортостатическую и холодовую нагрузку. 
Результаты. Выявлены различия пиковой скорости кровотока в средних мозговых артериях (СМА) у пациентов с СД-1 
и СД-2 в сравнении с группой контроля и показателями кровотока в покое (до проведения нагрузочных проб). 
При гиперкапнической пробе усредненная скорость кровотока у больных с СД-2 составляла 112,8±0,87см/с и была 
существенно ниже, чем у больных с СД-1 и в контрольной группе (соответственно, 129,7± 1,49см/с и 144,57 ±3,38см/с). 
При пробах с гипервентиляцией существенных межгрупповых отличий усредненной максимальной скорости 
кровотока не получено. При проведении холодовой пробы показатели скорости кровотока составили при СД-2 116,9 
±0,97см/с, при СД-1 и в контрольной группе, соответственно, 134,1 ±1,94 см/с и 144,2 ± 2,77 см/с. При ортостатической 
нагрузке скорость кровотока составляла при СД-2 110,4 ±1,09см/с и была ниже, чем при СД-1 (120,2 ±1,29см/с) и в 
контрольной группе (126,9±2,59см/с). Индекс вазомоторной реактивности у пациентов с СД-2 был меньше, чем у 
больных СД -1 и в контрольной группе.
Вывод. Полученные результаты предполагают развитие у больных СД-2 истощения цереброваскулярных резервов и 
срыва механизмов ауторегуляции. Ухудшение цереброваскулярной реактивности может быть одним из предикторов 
инсульта у данной категории больных. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Коваленко А.В., Коробко В.Ф., Никулина А.А.
ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины», г. Киев, Украина

Введение. Хронические заболевания печени у детей всегда являлись актуальнейшей проблемой педиатрической 
гастроэнтерологии. В последнее время разработаны очень эффективные методы лечения поражений печени вирусной 
природы. Кроме того, довольно обнадеживающие результаты получены при терапии аутоиммунных процессов, 
а также метаболических нарушений наследственного генеза. Главными критериями положительной динамики 
лечения являются нормализация активности печеночных проб и отрицательная полимеразная цепная реакция на 
вирусные ДНК и РНК. Однако по ним нельзя судить степени развития фиброза. «Золотой стандарт» в таких случаях 
– пункционная биопсия печени. Метод небезопасен, инвазивен,относительно дорогостоящ и противопоказан при 
некоторых заболеваниях, в частности, при нарушении коагуляции крови. Появившийся относительно недавно метод 
эластографии сдвиговой волны позволяет судить об изменении жесткости печени в ходе лечения.
Цель работы. Оценить возможность и эффективность эластографии сдвиговой волны в ходе лечения различных 
хронических заболеваний печени у детей.
Материалы и методы. Жесткость паренхимы печени исследовалась на ультразвуковом сканере «РАДМИР» Ультима. 
Метод эластографии сдвиговой волны основан на изменении скорости прохождения индуцированной механической 
волны в здоровой и пораженной тканях органа: в более жестких структурах эта скорость значительно выше. По формуле 
пересчета скорость сдвиговой волны выражалась в килопаскалях. Проводилось не менее 10 замеров показателей 
жесткости с вычислением среднего арифметического значения. При этом обязательно учитывалась относительная 
погрешность измерения ( желательная погрешность – не более 10%) и стандартное отклонение показателей жесткости 
в окне интереса (должно быть не более 1,0). Для контроля исследование высокочастотным линейным датчиком 
дополнялось исследованием и низкочастотным конвексным датчиком. Степень жесткости указывалась в следующих 
градациях: а) минимальная степень, б) умеренно выраженная степень, в) выраженная степень, г) очень выраженная, 
характерная для цирроза печени.
 Результаты работы. Нами было обследовано 27 детей в возрасте от 4 до 12 лет с различной хронической патологией 
печени: хронический вирусный гепатит С ( 4 пациента), хронический вирусный гепатит В ( 5 пациентов), аутоиммунный 
гепатит ( 9 пациентов), болезнь Вильсона ( 2 пациента), цирроз печени ( 7 пациентов). Об эффективности лечения 
мы судили по изменению печеночных проб и количественному ПЦР. У многих пациентов проводилась пункционная 
биопсия печени.
Нами отмечено, что у 71% больных с активным воспалительным процессом в ткани печени при вирусных и аутоиммунных 
гепатитах ( высокие показатели АЛТ, АСТ, тимоловой пробы) также отмечалось повышение жесткости органа. Это было 
связано с клеточной инфильтрацией долек печени, воспалительным отеком ткани и развитием фиброзных изменений. 
С уменьшением показателей воспаления у пациентов наблюдалась положительная корреляция в сторону снижения 
показателей жесткости. Иная картина отмечалась у больных со сформированным циррозом печени. Показатели 
жесткости печени у всех превышали 12,5 кПА. У 2 пациентов с вирусными гепатитами, несмотря на хороший лечебный 
эффект и нормализацию печеночных проб, умеренно повышенные показатели жесткости не изменились в динамике, 
что по-видимому связано с формированием необратимых фибротических изменений в паренхиме органа .



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ WWW.MEDFORUM.IN.UA  31

Вывод. 
1. Динамическая эластография сдвиговой волны может быть использована для изучения эффективности 
противовоспалительной и противовирусной терапии у больных с хроническими заболеваниями печени.
2. На показатель жесткости печени влияет не только степень развития фиброзной ткани, но и активность 
воспалительного процесса.
3. При циррозе жесткость печени превышает 12,5 кПа и значение жесткости при этом заболевании не зависит от 
показателей печеночных проб.

УЛЬТРАЗВУКОВА АБЛЯЦІЯ (HIFU) В ЛІКУВАННІ МІОМ ТІЛА МАТКИ
Козаренко Т.М., Карачарова І.Ю.², Гурандо А.В., Говоруха Т.М.², Клюсов О.М.²

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», м. Київ
2 Київський міський клінічний онкологічний центр, Центр ядерної медицини, м. Київ

Актуальність теми. Міома матки є найпоширенішою доброякісною пухлиною серед усіх пухлин жіночої статевої 
сфери і становить 20 - 44%, а розповсюдженість міоми матки в репродуктивному віці досить висока і коливається від 
13,3 до 27%. В наш час у зв’язку із розробкою і впровадженням у клінічну практику сучасних технологій виникли нові 
можливості лікування міоми матки. Важливе місце займає ультразвукова абляція високоінтенсивним фокусованим 
ултразвуком (HIFU – High Intensity Focused Ultrasound) – це унікальний неінвазивнй дистанційний метод деструкції 
новоутворень, а саме міом тіла матки.
Мета. Розробити ультразвукові критерії вузлової міоми матки для можливості проведення ультразвукової абляції, а 
також проаналізувати перші результати, оцінити ефективність та безпеку ультразвукової абляції (HIFU - технології) у 
лікуванні міоми матки.
Матеріали та методи. Робота проводилась на базі Київського міського клінічного онкологічного центру, Центру 
ядерної медицини. Дистанційну ультразвукову абляцію новоутворень тіла матки проводили на апараті JC Haifu 
(виробник: Chongqing Haifu (HIFU) Technology Co., Ltd.) з 2014 по 2016 рр. Було виконано 60 дистанційних ультразвукових 
абляцій жінкам з діагнозом симптомна міома тіла матки вік яких коливався від 28 років до 49 років. Вік жінок з діагнозом 
симптомна міома тіла матки коливався від 26 років до 44 років, середній вік складав 36,4±2,8років. Всім пацієнткам 
на доопераційному етапі виконували УЗД та МРТ. Процедуру проводили під внутрішньовенною седацією. Методи 
контролю в післяопераційному періоді - УЗД, МРТ з контрастуванням через 1, 3, 6, 12 місяців.
Результати та обговорення. Пацієнткам з міомою тіла матки проводилась сонографія для визначення акустичного 
шляху ультразвукових хвиль, як імітації лікувальних, оцінюючи анатомо-топографічні взаємини з органами та кістковими 
структурами малого таза, проводили вимір відстані від міоми до крижів, лобка, кишківника, шкіри.  Міоматозні вузли, 
розташовані в передній стінці (65,2%) і в дні матки (4,7%) найбільш доступні і практично не викликають технічних 
труднощів під час лікування. При локалізації вузлів в бокових стінках матки (17,4%) – мали технічні труднощі обумовлені 
близьким розташуванням або інтимним приляганням відрізків кишківника до міоматозного вузла. Вузли міоми матки, 
які розташовувалися в області шийки та перешийка матки (15,3%) – були недоступні для проведення ультразвукової 
абляції. Слід пам’ятати, що наявність кальцинатів (21,2%) на шляху ультразвукових хвиль є протипоказанням для 
проведення ультразвукової абляції. В усіх випадках в процесі абляції міоматозних вузлів були отримані стійкі сірошкальні 
зміни. Під час виконання ехогорафії фіксували відсутність васкуляризації міоматозних вузлів при допплерометрії. При 
динамічному спостереженні регресія об’єму міоматозних вузлів в середньому склала: через 1 міс. – 25%±14,6, 3 міс. 
– 33%±12,9, 6 міс – 61%±17,8. Зменшення об'єму матки - від 40 до 74%. Всі пацієнтки відмічали зменшення клінічних 
симптомів вже в перший місяць після проведення процедури. Протягом часу спостереження за пацієнтками після 
проведення ультразвукової абляції продовженого росту міом відмічено не було. Всі пацієнтки перенесли процедуру 
задовільно. При виконанні процедури у 6 (12,2%) пацієнток відмічена поява опіку шкіри 1 ступеня, у 15 (34,1%) жінок 
був короткотривалий підйом температури тіла до 37,60С в день проведення процедури, яка стабілізувалась самостійно 
протягом 3 діб, 2 (2,4%) - цистит.
Висновки. Отримані ультразвукові дані дозволили нам визначити наявні новоутворення міометрія з метою оцінки 
їх локалізації, розмірів, кількості та структури, що в подальшому дало можливість розробити детальний лікувальний 
план, який є найбільш оптимальним в даному конкретному клінічному випадку. Представлена інформація свідчить 
про ефективність, безпеку і добру переносимісь ультразвукової абляції. Метод є селективним, не пошкоджує оточуючі 
тканини і тим самим є безпечним для ендометрію, що важливо для збереження фертильності. 

РОЛЬ МДКТ У ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ПРИВУШНИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ
К.Ю. Логаніхіна, Т.М. Козаренко

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», м. Київ
Вступ. Рак слинних залоз (РСЗ) складає близько 1-5% від усіх злоякісних новоутворень голови та шиї, трапляючись 
від 0.5 до 2 на 100,000 осіб по всьому світу. Як відомо, до 70-75% злоякісних пухлин слинних залоз мають привушну 
локалізацію. Не зважаючи на бурхливий розвиток сучасних методів променевої діагностики, комплексна семіотика РСЗ 
потребує уточнення. 
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Мета. Удосконалити комплексну МДКТ-семіотику РСЗ.
Матеріали та методи. Обстежено 35 пацієнтів віком від 25 до 56 років, зі скаргами на ксеростомію, біль, локальну 
гіпертермію, підвищену температуру тіла на 640-зрізовому комп’ютерному томографі Toshiba Aquilion One із товщиною 
зрізу 2,5 мм та подальшою реконструкцією 0,5 мм, внутрішньовенним контрастуванням (Томогексол-370, 80-100 мл).
Результати та обговорення. Серед 33 обстежених пацієнтів із РСЗ найчастішими скаргами хворих були: локальні 
болі у привушній ділянці (19 пацієнтів, 42,4%), припухлість, що збільшувалася у розмірах з часом (24 пацієнти, 72,7%), 
реґіонарна шийна лімфаденопатія (26 пацієнтів, 78,8%); нечасто відмічалися фіксація шкіри над locus morbi (9 пацієнтів, 
27,2%) та однобічний перекос обличчя внаслідок парезу лицьового нерва (6 пацієнтів, 18,2%). В усіх 33 пацієнтів із РСЗ 
спостерігалася унілатеральна локалізація пухлини, поверхнева – у 17 пацієнтів, 51,5%, у глибокій долі – у 5 пацієнтів, 
15,2%, в обох долях залози – 11 пацієнтів, 33,3%. Було систематизовано МДКТ-семіотику РСЗ, виділені найхарактерніші 
ознаки даної нозології. 
Висновки.
1. Розроблено протокол проведення мультидетекторної комп’ютерної томографії для обстеження пацієнтів із підозрою 
на рак привушних слинних залоз. 
2. Систематизовані ознаки раку привушних слинних залоз за даними мультидетекторної комп’ютерної томографії.

ПРОДОВЖЕННЯ



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ WWW.MEDFORUM.IN.UA  33

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА
ІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК НАМН УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО ТА ПОСТРАЖДАЛОМУ НАСЕЛЕННЮ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 11.30-17.00
Організатор: Національна академія медичних наук України
За участю: ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», ДУ «Національний інститут 
хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. 
Зайцева НАМН України», ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», ДУ 
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України», ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України», Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
ім. І.І. Мечникова», Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України, Військово-медичний клінічний 
центр Північного регіону МО України, Ірпінський військово-медичний клінічний центр професіональних захворювань 
МО України, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону МО України, Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону МО України, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону МО України

ПРОГРАМА
Секція 1. «Нейрохірургічна допомога при бойових ураженнях нервової системи»

Тема: Нейрохірургічне лікування наслідків вогнепальних ушкоджень периферичної нервової системи
Доповідачі: Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ
Тема: Нейрохірургічне лікування наслідків вогнепальних ушкоджень хребта і спинного мозку
Доповідачі: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», 
м. Київ
Тема: Вогнепальні ушкодження хребта та спинного мозку
Доповідачі: Радченко В.О, Корж М.О., Попсуйшапка К.О., ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків

Секція 2. «Сучасні методи лікування серцево-судинних уражень, 
отриманих внаслідок мінно-вибухової травми»

Тема: Досвід надання кардіохірургічної допомоги учасникам бойових дій
Доповідач: Лазоришинець В.В., ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН 
України», м. Київ
Тема: Аналіз несприятливих результатів надання допомоги постраждалим і пораненим з ушкодженням магістральних 
судин за період проведення АТО
Доповідачі: Прасол В.О., Іванова Ю.В., Роговський В.М., ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії
ім. В.Т. Зайцева НАМН України», Харків; Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий 
клінічний госпіталь», м. Київ
Тема: Профілактика гнійно-септичних післяопераційних ускладнень у постраждалих з мінно-вибуховими і 
вогнепальними ушкодженнями магістральних судин
Доповідачі: Прасол В.О., Іванова Ю.В., Роговський В.М., ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН України», Харків; Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий 
клінічний госпіталь», м. Київ

Секція 3. «Досвід надання медичної допомоги при вогнепальних пораненнях»
Тема: Вогнепальні ушкодження м’яких тканин склепіння черепа
Доповідач: Данчин Г.О., Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», 
м. Київ
Тема: Мультидисциплінарний підхід до лікування наслідків мінно-вибухових травм у високоспеціалізованій 
хірургічній клініці
Доповідач: Усенко О.Ю., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», 
м. Київ
Тема: Досвід лікування складних бойових вогнепальних поранень голови, обличчя та шиї 
Доповідач: Сірко А.Г., КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро
Тема: Cистема відновного лікування та реабілітації пацієнтів з вогнепальними травмами кінцівок
Доповідачі: Бур’янов О.А., Казмірчук А.П., Хоменко І.П., Бородай О.Л., Лось Д.В., Савка І.С., Цівина С.А., 
Ярмолюк Ю.О., Клапчук Ю.В., Вакулич М.В., Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий 
клінічний госпіталь» МО України, м. Київ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Військово-
медичний клінічний центр північного регіону, м. Харків 
Тема: Спеціалізована висококваліфікована допомога постраждалим при проведенні АТО
Доповідачі: Красновид Т.А., Сідак-Петрецька О.С., Грубник Н.П., Курилюк А.М., Пономарчук О.В., ДУ «Інститут 
очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова», м. Одеса
Тема: Діагностика та особливості надання допомоги пацієнтам, які отримали акутравму в зоні проведення АТО
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Доповідачі: Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Петрук Л.Г., ДУ «Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ 

МАЙСТЕР-КЛАСИ З ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ «СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДОМЕДИЧНОЇ 
ТА ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-16.00
Організатор: Українська військово-медична академія

ПРОГРАМА
Лекція: Інноваційні технології стандартизації медичного забезпечення тактичних підрозділів ЗС України
Майстер-клас: Організація та надання домедичної допомоги на полі бою. Алгоритми само- та взаємодопомоги
Майстер-клас: Організація роботи та алгоритми надання домедичної допомоги санітаром
Майстер-клас: Медичний пост роти: завдання, облаштування та організація роботи. Алгоритми надання домедичної 
допомоги санітарним інструктором
Майстер-клас: ТССС чи ТЕСС - в чому різниця?
Майстер-клас: Медичний пункт батальйону: завдання, облаштування та організація роботи. 
Основні алгоритми надання первинної медичної допомоги (фельдшером, лікарем)
Демонстрація: Інноваційні розробки у сфері тактичної медицини

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ НАСЛІДКІВ МІННО-ВИБУХОВИХ ТРАВМ В УМОВАХ 
ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ КЛІНІКИ

Усенко О.Ю., Салютін Р.В., Галич С.П., Лаврик А.С., Никульников П.І. 
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ

Мета. Визначення алгоритму дій та оцінка якості надання медичної допомоги пораненим з наслідками мінно-вибухової 
травми в умовах високоспеціалізованої «цивільної» хірургічної клініки. 
Матеріали та методи. Проаналізовано надання високоспеціалізованої медичної допомоги 112 пораненим з міно-
вибуховими, осколковими та комбінованими ураженнями, які знаходились на лікуванні в ДУ «Національний інститут 
хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМНУ (далі-Інститут). В більшості випадків поранені надходили до 
клінічних підрозділів Інституту через 2-3 тижні після отримання поранень та первинних оперативних втручань. 
Поранення носили поєднаний характер, відповідно до чого були сформовані дві основні групи – поранені з ураженням 
м’яких тканин в поєднанні з травмою кістково-м’язової системи та судинно-нервових пучків. Друга група поранених – 
це бійці з ураженням органів черевної порожнини в поєднанні з об’ємними дефектами м’яких тканин, магістральних 
судин та кісток. 
Результати та обговорення. На час госпіталізації в клініку Інституту в ушкоджених мали місце бактеріальні ускладнення 
з полірезистентністю збудників, особливо протею і синьо-гнійної палички. У багатьох діагностовані наслідки контузії 
тканин поза зоною видимих пошкоджень з порушеннями мікроциркуляції при збереженому магістральному кровотоці.
Враховуючи характер уражень та відповідно різноплановість хірургічних алгоритмів, було прийнято рішення 
про створення окремих лікувальних бригад, до складу яких обов’язково входили анестезіолог-реаніматолог, 
абдомінальний, судинний хірург або спеціаліст з реконструктивно-відновної та пластичної хірургії і травматолог. До 
складу бригади за необхідності долучались фахівці функціональної діагностики та терапевтичного профілю. 
На перших етапах виконувались заходи з загально-клінічної стабілізації поранених, боротьба з гнійно-септичними 
ускладненнями, виконувались невеликі за обсягом оперативні втручання – вторинна хірургічна обробка ран, 
накладання провізорних швів, відновлення магістрального кровотоку.
Другим етапом виконувались великі за обсягом оперативні втручання – реконструкція, відновлення прохідності 
шлунково-кишкового тракту, закриття значних дефектів покривних тканин за допомогою мікросудинної пересадки або 
транспозиції складних комплексів тканин, реконструкції магістрального кровотоку та кісткового скелету.
Третій етап – це здебільшого реконструктивно – відновні втручання та пластично-естетичні втручання, метою яких є 
покращення естетичного вигляду пораненого та відновлення функцій кінцівок. 
Результати впровадження мультидисциплінарного та етапного алгоритму надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги пораненим з наслідками мінно-вибухової травми дозволили в 98% випадків відновити функцію уражених 
органів та значно покращити естетичний вигляд уражених сегментів тіла.
Висновки. Повноцінне комплексне лікування поранених з наслідками мінно-вибухових травм є прерогативою 
багатопрофільних медичних закладів, в яких може бути надано високоспеціалізовану, мультидисциплінарну медичну 
допомогу.

ПРОДОВЖЕННЯ
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МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

СИМПОЗІУМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ СТАНАХ, 
ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ЖИТТЮ, НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-16.00
Організатор: спеціалізована приватна клініка «Профідент-плюс», м. Львів

ПРОГРАМА
Тема: Особливості надання невідкладної допомоги у пацієнтів з анафілактичними реакціями на догоспітальному етапі 
надання невідкладної допомоги при раптовій серцевій смерті
Доповідач: Городецький Т.М., керівник практичного курсу з невідкладних станів, інструктор-викладач, 
сертифікований Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
МОЗ України. Навчання за кордоном: BLS/ALS Provider Courses Європейської ради з реанімації
Тема: Юридичні аспекти невідкладних станів, що загрожують життю пацієнта, на догоспітальному етапі
Доповідач: Тарковський К.О., керівник Юридичного бюро «ТМ», фахівець з медичного права, юрист-міжнародник, 
автор і лектор багатьох навчальних заходів у сфері медицини з питань теоретичної і практичної юриспруденції, 
м. Київ

СИМПОЗІУМ «МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-18.00
Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (кафедра медицини 
невідкладних станів та кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки); ДУ «Український науково-
практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф КМДА; Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра 
медицини невідкладних станів, медицини катастроф і військово-медичної допомоги»; Запорізька медична академія 
післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська 
асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

ПРОГРАМА
Модератори: Зозуля І.С., Рощин Г.Г., Вершигора А.В., Рогов А.В., Мороз Є.Д.
Тема: Коли кожна секунда важлива: система екстреної медичної допомоги
Доповідач: Лінчевський О., МОЗ України
Тема: Актуальність змін до Закону про екстрену медичну допомогу
Доповідачі: Рощін Г.Г., Зозуля І.С., Тутченко М.І., Рогов А.В., Синельник С.В., Цуглевич Я.М., Вершигора А.В., 
Тихенко С.В.
Тема: Перший на місці події — один із основних компонентів рятування людей
Доповідачі: Рощін Г.Г., Деніел Смайлі, Синельник С.В. 
Тема: Окремі питання організації трансфузійної терапії в умовах мобільного госпіталю при надзвичайних ситуаціях 
Доповідач: Мазуренко О.В. 
Тема: Роль симуляційної медицини в системі післядипломної освіти
Доповідачі: Крилюк В.О., Рощін Г.Г., Кузьмінський І.В., Лобода Г.Г. 

Тема: Шляхи удосконалення підготовки фахівців з екстреної медичної допомоги
Доповідачі: Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Назаренко І.І. 
Тема: Безперервна медична освіта — важлива складова покращення якості надання допомоги в умовах 
надзвичайних ситуацій
Доповідачі: Кузьмін В.Ю., Крилюк В.О., Іскра Н.І. 
Тема: Принципові відмінності концепцій та нормативно-правового забезпечення організації екстреної медичної 
допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях у повсякденних умовах у США та Україні
Доповідачі: Мороз Є.Д., Печиборщ В.П., Близнюк М.Д., Гуселетова Н.В., Кулева М.Л. 
Тема: Негативні складові діагностико-лікувальної тактики летальних випадків ургентних хірургічних хворих
Доповідачі: Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Березенко І.М., Вербицький І.В. 
Тема: Сучасна доктрина прогнозування ускладнень та летальності у хворих з гострим перитонітом
Доповідачі: Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Вербицький І.В., Щур І.В. 
Тема: Місце травматизму в структурі екстрених викликів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
міста Києва 
Доповідачі: Вершигора А.В., Божко Л.І. 
Тема: Реформа екстреної медичної допомоги: розвиток чи подальший занепад
Доповідачі: Вершигора А.В., Рогов А.В. 
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Тема: Індикатори якості роботи оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф 
Доповідач: Тихенко С.В. 
Тема: Чи можливе в Україні створення судинних центрів 
Доповідач: Зозуля І.С. 
Тема: Досвід підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту. Крок-3
Доповідачі: Орел В.В., Ганджа Т.І. 
Тема: Варіабельність патернів коливань АТ уночі залежно від соціальних факторів ризику ЦВЗ
Доповідач: Волосовець А.О. 

Секційне засідання 
Тема: Оптимізація антибактеріальної терапії посттравматичного менінгіту
Доповідачі: Крамарева О.Г., Зозуля І.С., Згржебловська Л.В. 
Тема: Проблеми реабілітації постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні
Доповідачі: Кушнір В.А., Сацик С.П. 
Тема: Структура інвалідності внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні
Доповідачі: Яровий Д.М., Знахарчук В.М., Соловйов О.С. 
Тема: Лікування постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах притрасових лікарень
Доповідачі: Нацевич Р.О., Сацик С.П., Кушнір В.А. 
Тема: Вплив вертебрального компоненту ушкоджень на перебіг травматичного процесу у постраждалих з поєднаною 
вертебро-торакальною травмою 
Доповідачі: Гур’єв С.О., Резніченко Ю.В.
Тема: Сучасна військова токсикологія 
Доповідачі: Падалка В.М., Левченко О.Є., Курділь Н.В. 

Тема: Перші кроки в реалізації успішного співробітництва структур медичного захисту МОЗ, ДСНС, МО, СБ, НАМН 
України та волонтерів щодо надання екстреної медичної допомоги потерпілому населенню та військовослужбовцям 
Збройних Сил під час бойових дій в зоні АТО
Доповідачі: Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Печиборщ В.П., Близнюк М.Д., Волошин В.Д., Мостіпан О.О. 
Тема: Особливості існуючої системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних 
операцій 
Доповідачі: Гуселетова Н.В., Крилюк В.О., Новіков Ф.М., Максименко М.А., Іванов В.І., Кузьмін В.Ю., 
Трофімова К.П. 

Тема: Тактика у пацієнтів з гострою судинною недостатністю кишечника на етапах госпіталізації
Доповідачі: Максименко М.В., Тюлюкін І.О. 
Тема: Типові помилки в наданні допомоги пацієнтам з кардіологічною патологією на догоспітальному етапі
Доповідачі: Ганджа Т.І.,Орел В.В., Супрун А.О., Пекіліс К.В.
Тема: Місце нейрохірургії в лікуванні мозкових інсультів 
Доповідач: Зозуля А.І. 
Тема: Обґрунтування застосування заходів для корекції мітохондріальної дисфункції у хворих на дисциркуляторну 
енцефалопатію 
Доповідачі: Ніконов В.В., Курсов С.В., Чернов О.Л. 
Тема: Рівень карбоксигемоглобіну як маркер тяжкості реперфузійних ушкоджень при політравмі
Доповідачі: Курсов С.В., Білецький О.В., Феськов О.Е. 
Тема: Аналіз ефективності догоспітальної рідинної ресусцитації при травматичних пошкодженнях
Доповідачі: Курсов С.В., Білецький О.В., Лизогуб К.І. 
Тема: Удосконалення моніторингу та інтенсивної терапії у критичних хворих із геморагічним інсультом
Доповідачі: Серіков К.В., Голдовський Б.М., Поталов С.О. 
Тема: Актуальні питання підготовки фахівців з напрямку «медицина катастроф» 
Доповідач: Іскра Н.І.

Стендові доповіді
Тема: Сучасні медико-архітектурні вимоги до проектування відділення екстреної медичної допомоги 
багатопрофільної лікарні 
Доповідачі: Рощін Г.Г., Фесак О.В., Деніел Смайлі, Цуглевич Я.М.
Тема: Симуляційні методи навчання в медицині катастроф
Доповідач: Кузьмін В.Ю.
Тема: Психологічна травма внаслідок ДТП
Доповідачі: Назаренко І.І., Тутченко М.І., Близнюк М.Д., Білогривенко С.Г., Дорош В.М., Іванов В.І., Мостіпан О.О.
Тема: Елементи психологічної підготовки в медицині невідкладних станів
Доповідачі: Назаренко І.І., Гур’єв С.О., Сличко І.Й., Іванов В.І., Лобода Г.Г.
Тема: Інтенсивна терапія та моніторинг хворих з перитонітом та абдомінальним сепсисом
Доповідачі: Крамарева О.Г., Слонецький Б.І.
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Тема: Сучасна структура гострих отруєнь в м. Києві 
Доповідачі: Іващенко О.В., Струк В.Ф., Курділь Н.В., Богомол А.Г., Андрущенко В.В.
Тема: Ефективність біоадаптивного управління у хворих на хронічну ішемію мозку на фоні артеріальної гіпертензії 
Доповідачі: Боброва В.І., Демченко А.В., Боброва О.В.
Тема: Зміни системи глютатіону у хворих на хронічну ішемію мозку на фоні атеросклерозу церебральних артерій і 
артеріальної гіпертензії 
Доповідачі: Демченко А.В., Боброва В.І., Боброва О.В.

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

26 квітня 2017 року • Час проведення: 15.30-18.00
Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (кафедра медицини 
невідкладних станів та кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки); ДУ «Український науково-
практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф КМДА; Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра 
медицини невідкладних станів, медицини катастроф і військово-медичної допомоги»; Запорізька медична академія 
післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська 
асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

ПРОГРАМА
Тема: Телеметрична ЕКГ-діагностика на службі у швидкої, сімейного лікаря. Телеметричний кардіологічний комплекс 
UNET
Доповідачі: Штаєр А.М., Пересунько П., Київський міський центр екстреної медичної допомоги, ТОВ «Компанія 
«ЮТАС»
Тема: Базова підтримка життя згідно стандартів 2015 року
Доповідачі: Рощін Г.Г., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Крамарєва О.Г., Орел В.В., Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Тема: Інноваційні рішення та особливості штучної вентиляції за допомогою турбінних апаратів для пацієнтів різних 
вікових груп
Доповідачі: Лимар В., Єлокіна В., компанія ТОВ «Дана МС»
Тема: Надання екстреної допомоги травмованим на догоспітальному етапі: сучасні погляди на проблему
Доповідач: Крилюк В.О., завідувач відділу підготовки інструкторів, ДЗ «Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», ВГС «Всеукраїнська рада реанімації та екстреної 
допомоги» 
Тема: Американський досвід штучної вентиляції легень у позалікарняному середовищі
Доповідач: Майкл Опачевські, компанія ТОВ «Дана МС»
Тема: Телеметрична ЕКГ-діагностика на службі у швидкої, сімейного лікаря. Телеметричний кардіологічний комплекс 
UNET
Доповідачі: Штаєр А.М., Пересунько П., Київський міський центр екстреної медичної допомоги, ТОВ «Компанія 
«ЮТАС»
Тема: Базова підтримка життя згідно стандартів 2015 року
Доповідачі: Рощін Г.Г., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Крамарєва О.Г., Орел В.В., Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Тема: Інноваційні рішення та особливості штучної вентиляції за допомогою турбінних апаратів для пацієнтів різних 
вікових груп 
Доповідачі: Лимар В., Єлокіна В., компанія ТОВ «Дана МС»
Тема: Надання екстреної допомоги травмованим на догоспітальному етапі: сучасні погляди на проблему
Доповідач: Крилюк В.О., завідувач відділу підготовки інструкторів, ДЗ «Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», ВГС «Всеукраїнська рада реанімації та екстреної 
допомоги» 
Тема: Американський досвід штучної вентиляції легень у позалікарняному середовищі
Доповідач: Майкл Опачевські, компанія ТОВ «Дана МС»

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КАРБОКСИГЕМОГЛОБІНУ В КРОВІ ЯК МАРКЕР ТЯЖКОСТІ ІШЕМІЇ/РЕПЕРФУЗІЇ ТА ІНШИХ 
ГІПОКСИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ

Білецький О.В., Курсов С.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

Мета. Вивчити рівень карбоксигемоглобіну в крові у постраждалих з політравмою, з ознаками гіпоксії різного 
походження.
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Матеріали і методи. Пацієнти відділення політравми з циркуляторною, гемічною та респіраторною гіпоксією, що 
формувалася на тлі травматичного шоку, тяжкої анемії внаслідок крововтрати, ураження легенів в умовах забою грудної 
клітини, напруженого пневмотораксу, аспіраційного синдрому, депресії зовнішнього дихання на тлі травматичного 
пошкодження головного мозку. За рівнем карбоксигемоглобіну стежили за допомогою приладу Masimo, що працює на 
основі фотоплетизмографічної технології.
Результати та обговорення. При реперфузії (на фоні інфузійної терапії та підвищення артеріального тиску) у пацієнтів 
з ознаками компенсованого шоку вміст карбоксигемоглобіну (HbCO) в крові зростав до 4-10% (в нормі до 2%). У 
постраждалих з декомпенсованим шоком вміст HbCO зростав до 12-20%, а в найбільш тяжких випадках сягав 26-27%. 
Після проведення реінфузії крові спостерігалося зростання HbCO до 10-12%. Значна депресія дихання на тлі тяжкої 
черепно-мозкової травми, що приводила до небезпечного зниження сатурації капілярної крові киснем, також була 
асоційована із наступним короткочасним патологічним зростанням вмісту HbCO в крові. Періоди зростання вмісту 
HbCO в крові констатували і при інших причинах респіраторної гіпоксії.
Висновок. Інтенсивне ендогенне утворення HbCO є одною з ознак пошкодження клітинних мембран із звільненням у 
кров клітинних протеїнів, що містять гем. Внаслідок чого й відбувається активна продукція HbCO. Вплив короткочасного 
зростання продукції HbCO на організм в цілому не вивчався і потребує детального дослідження. Адже ці події можуть 
виявитися одним з механізмів формування мітохондріальної дисфункції.

ЗМІНИ У СИСТЕМІ ГЛУТАТІОНУ В ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ МОЗКУ НА ФОНІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ 
ЦЕРЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Демченко А.В.1, Боброва В.І.2, Боброва О.В.2

1 Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя
2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Мета. Вивчити особливості стану системи глутатіону (вмісту відновленого глутатіону та активності глутатіон-залежних 
ферментів) у гемолізаті еритроцитів хворих на хронічну ішемію мозку (ХІМ).
Матеріали і методи. Обстежено 287 хворих на ХІМ (основна група) на фоні атеросклерозу церебральних артерій 
та артеріальної гіпертензії, серед них 186 жінок та 101 чоловік. Середній вік - 55,55±7,81 років. Контрольну групу 
склали 50 клінічно здорових осіб (28 жінок та 22 чоловіків) без клінічних ознак цереброваскулярного захворювання. 
Середній вік – 53,14±9,17 років. Концентрацію відновленого глутатіону в гемолізаті еритроцитів пацієнтів визначали 
флюорометрично з ортофталевим ангідридом, активність глутатіон-залежних ферментів – спектрофотометрично з 
перерахуванням на грам гемоглобіну.
Результати та обговорення. За результатом проведеного дослідження встановлено достовірне зниження 
концентрації відновленого глутатіону (Δ-24,0%, р<0,001), достовірне зниження активності антиоксидантних 
глутатіонзалежних ферментів: глутатіонредуктази (Δ-8,8%; р<0,001) і глутатіонпероксидази (Δ-22,7%; р<0,001) та 
підвищення активності глутатіонтрансферази (Δ+44,5%; р<0,001) у гемолізаті еритроцитів хворих на ХІМ порівняно з 
аналогічними показниками в контрольній групі. Активація глутатіонтрансферази пов’язана з накопиченням продуктів 
пероксидації та розвитком оксидативного стресу при ХІМ, тому зареєстроване нами підвищення її активності можна 
розцінювати як захисну реакцію. Зниження вмісту відновленого глутатіону в гемолізаті еритроцитів є результатом його 
активного використання, як основного внутрішньоклітинного антиоксиданту, для знешкодження вільних радикалів в 
умовах розгортання реакцій оксидативного стресу за умов ішемії. 
Висновки. ХІМ призводила до виражених змін у стані антиоксидантної системи глутатіону, що свідчило про розвиток 
оксидативного стресу при даній патології.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ В НАДАННІ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З КАРДІОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ НА 
ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ

Ганджа Т.І., Орел В.В., Супрун А.О., Пекіліс К.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 

кафедра медицини невідкладних станів, м. Київ 
Мета. Провести аналіз надання допомоги пацієнтам з кардіологічною патологією на догоспітальному етапі та виділити 
основні помилки. 
Матеріали і методи. Проведена оцінка роботи бригад ЕМД, які надавали допомогу хворим із кардіальною патологією 
(185 хворих: 91 жінка та 94 чоловіків) у віці від 32 до 87 років.
Результати та обговорення. Проаналізовано супровідні листи бригад ЕМД м. Києва, які надавали допомогу хворим з 
невідкладними кардіологічними станами. Було виділено типові помилки при наданні допомоги: 
• При ГКС – відсутність постановки венозного катетера; знеболення проводиться частіше ненаркотичними 
анальгетиками, а ніж наркотичними; відсутність використання подвійної антитромбоцитарної терапії; 
• При набряку легень – невиправдане призначення глюкокортикостероїдів, еуфіліну, серцевих глікозидів;
• При кардіогенному шоці – використання нітрогліцерину, мезатону; неправильне використання допаміну (пізнє 
призначення, відсутність індивідуального підбору дози та темпу введення);
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• При гіпертонічному кризі – внутрішньом’язеве введення магнію сульфату, дибазолу з папаверином; використання 
препаратів із неконтрольованою антигіпертензивною дією; неадекватна комбінація антигіпертензивних препаратів;
• При порушеннях ритму – невиправдане призначення антиаритмічних препаратів при різних видах порушення 
ритму; неадекватно підібрана доза та використання потенційно небезпечних комбінацій препаратів.
Висновки. Більшість помилок при наданні невідкладної допомоги пов’язані з недостатньою теоретичною, практичною 
та психологічною готовністю медичного персоналу при наданні екстреної кардіологічної допомоги. Перебіг і результат 
від лікування при гострих серцево-судинних захворюваннях безпосередньо пов’язані із своєчасністю надання якісної 
медичної допомоги на догоспітальному етапі. Надання допомоги на догоспітальному етапі повинно здійснюватись 
згідно чинних протоколів, які затвердженні МОЗ України.

ВПЛИВ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ПОШКОДЖЕНЬ НА ПЕРЕБІГ ТРАВМАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У 
ПОСТРАЖДАЛИХ З ПОЄДНАНОЮ ВЕРТЕБРО-ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ

Гур’єв С.О.1, Резніченко Ю.В.2

1  Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

2 Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Постановка проблеми. Збільшення кількості та питомої ваги поєднаної травми, а також збільшення поліваріабельності 
та тяжкості пошкоджень – основні риси травматизму на сучасному етапі розвитку суспільства. Пошкодження хребта 
та спинного мозку займає вагоме місце в структурі травматизму та є однією з провідних медико-соціальних проблем 
сучасності. Розробка сучасних методик лікування даних пошкоджень не можлива без вивчення характеру впливу 
пошкодження хребта на перебіг травматичного процесу.
Мета. Підвищити виживаємість та покращити прогноз перебігу травматичного процесу у постраждалих з поєднаною 
вертебро-торакальною травмою.
Матеріали та методи. Нами була застосована методика порівняння контрольованих рандомізованих груп 
постраждалих: основна група склала 157 випадків вертебро-торакальних пошкоджень, група порівняння – 157 
випадків торако-скелетних пошкоджень без вертебрального компоненту. Групи сформовані за ознакою показників 
стандартизованої оцінки тяжкості травми ISS (Injury Severity Score). Аналіз та розрахунки проводились згідно критеріїв 
та вимог доказової медицини.
Результати та обговорення. Встановлено, що у постраждалих з вертебро-торакальною травмою вертебральний 
компонент був представлений пошкодженням нижньо-грудного відділу хребта (41,4%), багаторівневими 
пошкодженнями – 22,3%, пошкодженням поперекового відділу хребта – 20,4%, верхньо-грудного відділу хребта – 
11,5% та шийного відділу хребта – 4,5%.
Встановлено, що летальність у постраждалих з наявністю вертебрального пошкодження значно вище за летальність 
без наявності вертебрального пошкодження на 3,8% в абсолютному значенні інтенсивного показника, або на 23,9% 
показника базового рівня. У всіх контрольованих групах з рівними показниками стандартизованої оцінки тяжкості 
травми летальність у постраждалих з пошкодженням хребта перевищує таку у постраждалих без пошкодження хребта.
Висновки. Проблема вертебро-торакальних пошкоджень залишається значущою в травматології та ортопедії. 
Пошкодження хребта вкрай негативно впливають на перебіг та результат травматичного процесу у постраждалих 
з полісистемною травмою. Це обумовлено як характером, тяжкістю пошкодження, а також впливом зазначеного 
пошкодження на інші компоненти полісистемної травми.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З НАПРЯМКУ «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»
Іскра Н.І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Визначити актуальні питання підготовки фахівців з напрямку «медицина катастроф» на кафедрі медицини 
катастроф та військово-медичної підготовки НМАПО імені П. Л. Шупика.
Матеріал та методи. Ситуація, що склалась в країні на протязі останніх років значно змінила вимоги до навчального 
процесу і безпосередньо до викладання піднятої проблеми. Слідством цього є широке втілення новітніх стандартів 
з надання екстреної медичної допомоги постраждалим у відповідності до клінічних протоколів та вимог клінічної 
практики, що пред’являються до принципів викладання. Слідством цього є широке втілення досвіду військових 
операцій, а саме принципів надання домедичної допомоги (само- та взаємодопомоги) в зоні «під вогнем», тактичного 
виведення (евакуації) пораненого із зони «під вогнем» та пріоритетів тактичного польового лікування.
Розроблені на кафедрі та втілені в навчальний процес програми, передбачають навчання слухачів основним елементам 
надання екстреної медичної допомоги постраждалим (156 год., 78 та 72 год.) та включають в себе перелік питань, які 
було розширено та переорієнтовано на потреби проведення антитерористичної операції.
Результати та обговорення. Як свідчить досвід роботи, вирішення питання удосконалення професійної компетенції 
фахівців з напрямку «медицина катастроф» з надання екстреної медичної допомоги постраждалим, насамперед, необхідно 
за рахунок уніфікації методів контролю отриманих знань, вміння самостійно навчатися та удосконалення практичних 
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навичок. Слід зазначити, що засвоєння практичних навичок – це найголовніше питання сучасного педагогічного процесу. 
З метою покращення та вдосконалення практичних навичок, на кафедрі застосовуються методи «симуляційної медицини» 
та муляжування (відтворення реалістичних пошкоджень, як на манекенах, так й на волонтерах) – відтворення різних видів 
травматичних пошкоджень людини: відкритих переломів, ампутації кінцівок, вогнепальних ушкоджень різної локалізації, 
всіх видів ран, артеріальної та венозної кровотечі, евентрації внутрішніх органів черевної порожнини; пошкодження при 
різних ступенях опіків, відмороженні тощо. Водночас, моделюються різноманітні ситуації, що наближені до реальних умов 
діяльності під час подолання медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації. Це дає можливість майже реалістично 
відчути і зрозуміти процес виникнення та подальшого розвитку психічного напруження під час надання домедичної 
та екстреної медичної допомоги постраждалим, навчитися володіти своїми емоціями та покращити якість практичних 
навичок. Застосування у підготовці фахівців методів «симуляційної медицини» та муляжування, передбачає пошук шляхів 
та способів поєднання теоретичних знань з умінням застосовувати їх в практичній діяльності, визначення базового рівня 
підготовки слухачів та узагальнення результату навчального процесу з аналізом його позитивних та негативних наслідків.
Висновки. Таким чином, спрямовуючи наукову діяльність у напрямку поглиблення теоретичних знань і практичних 
навичок, фахівцями з напрямку «медицина катастроф», – дозволяє суттєво підвищити рівень професійної підготовки 
лікарів, а використання в навчальному процесі методів «симуляційної медицини» та муляжування дає суттєву можливість 
збереження позитивного психічного стану, а також можливість долати емоційну напругу та уникати її наслідки.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 Іскра Н.І.1, Кузьмін В.Ю.1, Крилюк В.О.2, Назаренко І.І.2

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Визначити шляхи покращення підготовки слухачів основним елементам надання екстреної медичної допомоги 
на догоспітальному етапі на кафедрі медицини катастроф НМАПО імені П. Л. Шупика.
Матеріал та методи. В останні роки серед випускників медичних вишів спостерігається тенденція, що 
характеризується більш ґрунтовною теоретичною підготовкою в порівнянні з низьким рівнем практичних навичок та 
умінь. Задля усунення цієї диспропорції, в закладах післядипломної освіти (деяких інститутах, кафедрах) застосовується 
«симуляційне навчання» з використанням сучасного «симуляційного обладнання» (манекенів, муляжів, фантомів тощо).
Результати та обговорення. Однак, для забезпечення якісної практичної підготовки слухачів, – лише наявності 
«симуляційного обладнання» недостатньо. Необхідно використання певних педагогічних технологій, які дозволять 
забезпечити спадкоємність системи відпрацювання і вдосконалення практичних навичок та підготовку до виконання 
професійних обов’язків на всіх етапах навчання слухача на кафедрі.
Відомо висловлювання, що «симуляція – це мистецтво імітувати реальність», а «симуляційне навчання – один з 
ефективних способів навчитися управляти помилками». Тому дуже важливо, щоб під час вирішення конкретної 
встановленої задачі були задіяні різні типи «симуляційного навчання», такі, як: діяльність, візуалізація, прослуховування.
Впроваджуючи в навчальний процес кафедри, елементи «симуляційного навчання», дотримуємось наступної етапності 
проведення практичних занять з медичного сортування постраждалих та надання домедичної та екстреної медичної 
допомоги:
- перший етап – інструктаж, коли в форматі вступної лекції надається стисла інформація стосовно сценарію (дії в 
зоні надзвичайної ситуації або вогнищі масового ураження), опис навколишньої обстановки, наявність додаткового 
обладнання, а також визначається об’єкт та мета навчання;
- другий етап – сам процес навчання, коли учасники групи безпосередньо проводять медичне сортування 
постраждалих, надають домедичну та екстрену медичну допомогу (всі члени команди повинні максимально відчувати 
реальність події);
- третій етап – підведення підсумків та аналіз результатів (викладач і слухачі обговорюють результати практичного 
заняття; проводиться оцінка рівня знань, умінь та практичних навичок кожного з членів команди).
Висновки. Використання освітніх програм на основі «симуляційних технологій» дозволяє підвищити професіоналізм 
медичних фахівців, що позитивно відбивається на якості надання екстреної медичної допомоги в умовах надзвичайної 
ситуації або екстремальній ситуації. Тому представляється зрозумілою нагальна необхідність посилення підготовки 
лікарів як на рівні до-, так й на рівні післядипломної освіти з активним використанням «симуляційних технологій», які 
повинні стати невід’ємним компонентом безперервної медичної освіти.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ МЕНІНГІТІ
1Крамарева О. Г., 1Зозуля І. С., 2Згржебловська Л. В.

1 кафедра медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ 

2Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ

Актуальність. Посттравматичні та післяопераційні менінгіти - часте ускладнення черепно-мозкової травми 
та екстрених нейрохірургічних втручань (до 30% за даними різних авторів). Звичайним способом лікування є 



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ WWW.MEDFORUM.IN.UA  41

парентеральне застосування антимікробних засобів. Однак, в результаті відсутності точної інформації щодо 
проникності гематоенцефалічного бар’єру для антибактеріальних препаратів не можна судити достовірно 
про те, чи достатня концентрація антибіотиків в лікворі і тканині мозку при їх внутрішньовенному введенні 
для пригнічення росту мікроорганізмів. Можливість досягнення більш високих концентрацій антимікробних 
засобів при внутрішньоартеріальному шляху введення також не доведена, так як для проникнення препаратом 
гематоенцефалічного бар’єру принципово важливою є тривалість експозиції ліки. Сумнівно, що 5-10 с., протягом 
яких препарат проходить через мозок при введенні в сонну артерію, достатній час для проникнення антибіотика в 
церебральну тканину.
Мета. Оцінити ефективність інтратекального шляху введення антибактеріальних препаратів у травмованих з 
посттравматичним менінгітом.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 34 постраждалих з тяжкою ЧМТ у віці від 17 до 65 років, що мали 
клінічно та лабораторно підтвержений посттравматичний менінгіт, з рівнем цитозу ≥ 500 клітин. Постраждалі були 
поділені на дві групи. Постраждалим групи контролю (17 пацієнтів) проводилась етіотропна антибіотикотерапія, згідно 
визначеного збудника та його чутливості до антибіотиків, у максимальних терапевтичних дозах. Травмованим основної 
групи, окрім системного застосування антибактеріальних препаратів, виконувалось ендолюмбальне введення 
антибіотиків. В обох групах, впродовж 10 діб, щоденно виконувався забор ліквору для виначення цитозу та кількості 
білку.
Результати та обговорення. У постраждалих основної групи починаючи з 2 доби лікування визначалося суттєве 
зниження рівня цитозу в порівнянні з вихідними даними на 38,2%, в той час як у контрольній групі цитоз знизився на 
8,7% в порівнянні з вихідним рівнем. До 7 доби лікування у основній групі 70,6% травмованих мали показники цитозу 
≤ 50 клітин, в той час як у контрольній групі цитоз ≤ 50 клітин спостерігався у 35,3% пацієнтів. До 10 доби лікування у 
групі дослідження рівень цитозу ліквору ≥ 50 клітин був зафіксований лише у 2 пацієнтів.
Висновок. Ендолюмбальне введення антибіотиків покращує ефективність лікування посттравматичного менінгіту та 
суттєво скорочує строки системної антибіотикотерапії, що в свою чергу дозволяє скоротити строки перебування у ВІТ 
та покращити результати лікування постраждалих з тяжкою ЧМТ, у яких діагностовано посттравматичний менінгіт.

ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД В УКРАЇНІ
Кушнір В.А., Сацик С.П.

Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

Мета. Зменшення рівня інвалідизації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Україні.
Матеріали і методи. Було проаналізовано 858 випадків інвалідизації постраждалих внаслідок ДТП і визначено 
причини інвалідизації та недоліки реабілітації у постраждалих. Вивчено фактори впливу виникнення інвалідності та 
проаналізовано можливості зменшення цього впливу на рівень інвалідизації. Дослідження проводились за допомогою 
комп’ютерних технологій із застосуванням закону формальної логіки. Рівень доказовості 2 b.
Результати та обговорення. Встановлено, що повноцінні реабілітаційні заходи отримають лише 9-15% постраждалих 
внаслідок ДТП. В цілому це є власна ініціатива постраждалих, що вказує на відсутність єдиної системи або реабілітаційного 
компоненту надання медичної допомоги. При тому найменше (до 2%) реабілітаційне лікування отримують постраждалі 
з тяжкою травмою. Залишається невизначеним поняття комплексної реабілітації постраждалих з полісистемними 
пошкодженнями. Показник комплексності практично дорівнює нулю. До 80% реабілітаційних заходів були спрямовані 
на відновлення функції опорно-рухової системи і 20% на відновлення функції нервової системи. Заходів, що спрямовані 
на відновлення функції інших систем практично не проводилось.
Висновки. 
1. Необхідно включення реабілітаційного компоненту до системи надання медичної допомоги постраждалим внаслідок 
ДТП.
2. Необхідне забезпечення комплексності проведення реабілітаційних заходів.
3. Необхідно враховувати особливості пошкоджень, що виникають внаслідок ДТП, а саме полісистемність пошкоджень.

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЗА 
УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Кузьмін В.Ю., Крилюк В.О., Іскра Н.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Мета. Визначити шляхи покращення післядипломної професійної підготовки слухачів організації та основним 
елементам надання екстреної медичної допомоги (з елементами домедичної допомоги) на кафедрі медицини 
катастроф та військово-медичної підготовки НМАПО імені П. Л. Шупика.
Матеріал та методи. Робота базується на даних науково-практичної роботи кафедри медицини катастроф та 
військово-медичної підготовки.



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

42  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Наукова частина є результатом аналізу проблем, які мають місце за умов виникнення надзвичайної ситуації та 
відповідним включенням до програм навчання актуальних питань з напрамку «медицини катастроф».
Практична частина включає аналіз результатів навчання слухачів, які проходили заняття на кафедрі протягом року 
за затвердженими програмами, з використанням активних форм та методів проведення занять, в тому числі, – лекцій 
оглядового, установчого та проблемного характеру та практичних занять з моделюванням ситуацій, що максимально 
наближені до реальних.
Результати та обговорення. На кафедрі, впродовж року, проходять навчання різноманітні категорії слухачів: керівні 
кадри і фахівці галузі охорони здоров’я (в тому числі – й лікарі-інтерни). Персонифіковане навчання даних категорій 
слухачів за напрямком «медицина катастроф» проводится на кафедрі з урахованням їх професійно-посадових 
обов’язків та кваліфікаційних характеристик.
Під час учбового процесу, співробітниками кафедри широко використовуються методи симуляційного навчання та 
ситуаційні завдвння, що засновані на підставі власного досвіду організації та надання медичної допомоги постраждалим 
внаслідок надзвичайних ситуацій.
Особливу увагу на кафедрі приділяють навчанню лікарів-інтернів. Для того, щоб молодий лікар був в змозі працювати 
в зоні надзвичайної ситуації, він повинен знати основи організації і діяльності Державної служби медицини катастроф, 
систему організації надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуації (в тому числі й 
військового характеру) тощо. Критерієм вдалого закінчення навчання лікаря-інтерна на кафедрі, вважається його 
вміння працювати на сортувальному майданчіку під час подолання медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації.
Встановлено, що втілення даної форми навчання дозволяє стимулювати мотивацію до удосконалення професійної 
компетенції фахівців галузі охорони здоров’я до дій в умовах надзичайної ситуації. Комплексний підхід та використання 
на заняттях різноманітних сучасних технічних засобів та наближення ситуації до реальних умов дозволяють 
стимулювати пізнавальну діяльність, формувати емоційну зацікавленість, продуктивну діяльність та значно покращити 
результати, щодо першочергових заходів з надання екстреної медичної (домедичної) допомоги.
Висновки. Проходження навчання фахівцямі галузі охорони здоров’я за розробленими та затвердженими програмами 
підвищує їх професійні якості, сприяє прийманню своєчасних адекватних тактичних рішень, дає можливість 
відпрацьовувати практичні навички та алгоритм дій у ситуаціях, які можуть мати місце в зоні імовірної надзвичайної 
ситуації.

СИМУЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В МЕДИЦИНІ КАТАСТРОФ
Кузьмін В.Ю. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Визначити значення застосування «симуляційної медицини» в системі післядипломної освіти фахівців галузі 
охорони здоров’я на кафедрі медицини катастроф та військово-медичної підготовки НМАПО імені П. Л. Шупика на 
підставі виявлення змін в знанні алгоритму BLS серед медичних фахівців до та після симуляційного навчання.
Матеріал та методи. Основною сучасною проблемою системи післядипломної освіти є недостатня увага до 
навчання алгоритмам дій в надзвичайних/екстремальних ситуаціях, максимально швидкому прийняттю лікувально-
діагностичних тактичних рішень і якісного виконання маніпуляцій в незвичних умовах праці у співпраці з фахівцями 
різного медичного та немедичного профілю. Для максимально продуктивного навчання стандартам надання 
медичної допомоги, в світі розроблені та широко використовуються симуляціні технології, що дозволяють навчати, як 
окремим практичним навичкам, так і відпрацьовувати різноманітні сценарії (клінічної ситуації). Ці технології активно 
використовуються співробітниками кафедри під час проведення занять.
Аналіз змін стану знань алгоритму BLS серед медичних фахівців базувався на даних анонімного випадкового 
анкетування слухачів (до та після симуляційного навчання). Для проведення дослідження, було сформовано дві групи: 
1 група – лікарі (n=217); 2 група – лікарі-інтерни (n=99). В подальшому, 1 група була розподілена на дві підгрупи в 
такий спосіб: група «1-а» – лікарі клінічних кафедр (n=132); група «1-б» – лікарі не клінічних кафедр (n=85). З метою 
визначення, чи є виявлені зміни значущими або випадковими, використовували критерій Мак Немара.
Результати та обговорення. Методика придбання знань, умінь та навичок за умов симуляційного навчання – від 
простого до складного, тому проведення занять вимагає певної послідовності (покроковий метод освоєння знань).
Під час проведення занять на кафедрі, слухачі навчаються вмінню приймати тактичні рішення в стресовій ситуації, 
проявляти якості лідера тощо. Таким чином, залучення слухачів в сценарії дозволяє практично реалізувати отримані 
раніше знання, уміння та навички і подолати слабкі сторони міжособистісних відносин. Набуття практичних навичок 
проводиться на кафедрі за наступною схемою: вивчення загального процесу виконання маніпуляції; визначення 
етапів виконання маніпуляції; визначення послідовності етапів; виділення гранично важливих етапів, необхідних 
для виконання маніпуляції; засвоєння слухачами кожної дії кожного етапу; визначення серйозних помилок, що часто 
зустрічаються та робота над помилками.
Встановлено, що після проведення симуляційного навчання, у слухачів значно покращилися знання алгоритму BLS та 
впевненість у своїх діях. Слід зазначити, якщо на початок занять, лише 30% лікарів (n=66) і 56% лікарів-інтернів (n=55) 
знали оптимальну глибину та частоту компресій грудної клітки та 28% лікарів (n=60) і 57% лікарів-інтернів (n=56) знали 
співвідношення компресія/вентиляція під час проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР), то на прикінці заняття – 
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ці показники в обох групах вже становили 100%. Водночас відзначено, збільшення впевненості у навичках проведення 
СЛР: в 1 гр. – на 46% (з 45 до 91%, р<0,01); в 2 гр. – на 31% (з 56 до 87%, р<0,01), водночас, в групі «1-а» – на 33% (з 60 до 
93%, р<0,01), а в групі «1-б» – на 56% (з 34 до 90%, р<0,01).
Висновки. Результати проведених досліджень дозволяють зробити позитивний висновок про практичне застосування 
симуляційних технологій в системі післядипломної освіти: подібний метод навчання дозволяє наблизити навчальний 
процес до реальних умов; стимулює розвиток лідерських якостей, зацікавленість в підвищенні індивідуальних та 
загальних результатів роботи, а також творчий підхід до вирішення поставлених завдань.

ПОРІВНЯННЯ ОБ’ЄМІВ ІНФУЗІЇ ПРИ РЕСТРИКТИВНОМУ РЕЖИМІ РІДИННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИ GOAL-
DIRECTED FLUID THERAPY
Лизогуб К.І.1, Курсов С.В.2

1ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків
2Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 

Мета. Оцінити наскільки може відрізнятися обсяг інфузії в умовах рестриктивного режиму рідинної ресусцитації 
та при цілеспрямованій рідинній підтримці в умовах операцій в травматології та ортопедії й дати прогноз відносно 
застосування різних стратегій рідинної підтримки у хворих високого ризику.
Матеріали і методи. 40 пацієнтів, які підверглися розширеним втручанням в ортопедії, в 20 із яких було застосовано 
рестриктивний режим рідинної ресусцитації, і в 20– цілеспрямовану рідинну підтримку. Рестриктивний режим 
забезпечувався введенням кристалоїдних розчинів із швидкістю 6 мл/кг/год. При цілеспрямованій рідинній підтримці 
фонова інфузія проводилася із швидкістю 4 мл/кг/год. Для досягнення мети застосовували швидку інфузію колоїдів в 
кількості 200 мл. Забезпечувалися ударний індекс ≥35 мл/м2, середній артеріальний тиск ≥ 80 мм Hg.
Результати та обговорення. У пацієнтів із рестриктивним режимом рідинної ресусцитації показники гемодинаміки 
не були стабільними. Загальний обсяг інфузії становив 1200-1600 мл. Хворим для втримання безпечних показників 
артеріального тиску знадобилася інфузія норадреналіну. При проведенні цілеспрямованої рідинної підтримки обсяг 
інфузії становив 1700-2200 мл. Потреби в застосуванні симпатоміметиків не виникало. Об’єм інфузії виявився декілька 
більшим, проте пізніше, ознак гіпергідратації та коагулопатії виявлено не було.
Висновок. Нова стратегія інфузійної терапії є перспективною, особливо при проведенні операцій у хворих з 
супутньою патологією серцево-судинної системи, так як вона орієнтована на стабілізацію серцевого викиду та має бути 
асоційована з кращою доставкою кисню.

МІСЦЕ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В МЕДИЦИНІ 
НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Київска міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Мета. Оптимізація навчального процесу та одночасне підвищення вихідного рівня знань слухачів кафедри медицини 
невідкладних станів.
Матеріали і методи. Навчання та освіта - найголовніша загальнолюдська проблема сьогодення. З кожним роком 
все актуальнішою стала проблема інформатизації та комп’ютеризації всього громадського життя. Академічною 
громадськістю системи освіти України насьогодні визнано, що найважливішим і перспективним напрямком 
розвитку системи освіти є широке впровадження методів дистанційного навчання на основі використання сучасних 
педагогічних, перспективних інформаційних і телекомунікаційних технологій.
В дослідження були включені слухачі циклів спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення (N=45). В першу 
групу (контрольну, N=25) увійшли слухачі вищеназваних циклів, які при проведенні вхідного контролю (базового) рівня 
знань дали не менше 75% вірних відповідей. Другу групу (N=20) склали слухачі рівень вхідного контролю знань яких 
був меншим за 75%. 
Результати та обговорення. Слухачами обох груп була в повному обсязі опрацьована визначена навчальним планом 
програма лекційних, практичних та семінарських занять. В процесі навчання другої групи слухачів були застосовані 
методи дистанційного навчання, що включали в себе насамперед впровадження в навчальний процес дистанційних 
мультимедійних лекцій, розробку електронного навчального посібника та відеоматеріалів практичних навичок.
Висновки. Проаналізувавши результати вихідного контролю рівня засвоєння знань та оволодіння практичними 
навичками було виявлено, що слухачі другої групи значно краще обізнані методично та здатні безпомилково практично 
виконати будь-яку із запропонованих програмою навчання навичку, при однаковому рівні засвоєння теоретичних 
знань.
З вищенаведеного можна зробити висновок про те, що хоча повноцінне впровадження дистанційної освіти в медицині 
невідкладних станів не є можливим, але застосування його елементів в загальноприйнятому навчальному процесі дає 
високі результати підвищення рівня професіоналізму слухачів.
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ТАКТИКА У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРОЮ СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ КИШКІВНИКА НА ЕТАПАХ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ
Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Київска міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ 

Мета. Оптимізувати діагностику та лікування на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах хворих з гострою 
судинною недостатністю кишківника (далі - ГСНК) шляхом розробки та впровадження в клінічну практику лікувально-
діагностичного алгоритма.
Матеріали і методи. Пацієнти з ГСНК: перша група – ретроспективний аналіз хворих з традиційним алгоритмом 
лікування (N=20); друга група – аналіз хворих до яких було застосовано розроблений діагностично-лікувальний 
алгоритм (N=20).
Результати та обговорення. Нами встановлено, що верифікація ГСНК є досить складною як на догоспітальному, так і 
на ранньому госпітальному етапах, та складає 26,27% для лікарських бригад загального профілю, й 48,33% для лікарів 
хірургів ургентного приймального відділення, що можна пояснити поліморбідністю та полісимптомністю даного 
захворювання та важким загальним станом пацієнтів.
Нами розроблено алгоритм діагностики та лікування хворих з ГСНК на догоспітальному та ранньому госпітальному 
етапах в основу яких покладені настороженість з приводу ГСНК, оцінка стану тяжкості пацієнта за інтегрованими 
шкалами, оцінка ступеня зневоднення, ретельний збір анамнезу та об’єктивний огляд, встановлення «груп ризику», 
термінову госпіталізацію з проведенням кисневої підтримки, адекватної інфузійної терапії за умов обов’язкового 
транспортування на ношах, а також збереження принципів спадкоємності.
Висновки. Вдосконаливши лікувально-діагностичний алгоритм, досягнуто покращення верифікації ГСНК на 
догоспітальному та ранньому госпітальному етапах на 17,2%.
Розроблено маршрут хворого та досягнуто зменшення терміну перебування у приймальному відділенні до 30 хвилин, 
скорочення передопераційного періоду, та зниження рівня післяопераційної летальності на 7,4%.

ОСОБЛИВОСТІ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
КОНТРТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Крилюк В.О.1, Гуселетова Н.В.1, Новіков Ф.М.1, Максименко М.А.1, Іванов В.І.1, Кузьмін В.Ю.2, Трофімова К.П.1

1ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Розробка організаційних і клініко-організаційних принципів створення, функціонування системи медичного 
захисту населення України в умовах сучасних контртерористичних операцій.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження є законодавчі та нормативні акти України урядового та відомчого рівнів 
стосовно медичного захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій (далі – НС) воєнного характеру.
Результати та обговорення. Для забезпечення та виконання заходів цивільного захисту на території проведення 
контртерористичної операції та прилеглих до неї територій, на територіальному рівні, нормативно регламентовано створення 
районної (міської) ланки територіальної системи (далі – ТСЦЗ) Єдиної державної системи цивільного захисту населення й 
територій, затвердження Положення про ТСЦЗ та її структуру. Керівником ТСЦЗ призначається голова адміністрації району 
області (голова міської ради); заступником керівника призначається начальник відділу з питань НС та цивільного захисту у 
районі, місті та області. Силами ТСЦЗ визначаються підрозділи головного управління Держаної служби надзвичайних ситуацій 
України в області прилеглої до території проведення контртерористичної операції та інші спеціалізовані служби цивільного 
захисту. Для проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання виникненню НС воєнного характеру та ліквідації їх 
наслідків необхідно створити спеціалізовані служби охорони громадського порядку, матеріального забезпечення, торгівлі та 
харчування; спеціалізовану медичну службу та спеціалізовану протипожежну службу.
Запропонована система заходів медико-організаційного напряму щодо надання ЕМД пораненим та постраждалим 
серед цивільного населення для взаємодії екстрених служб як у мережі закладів МОЗ України, так і з іншими службами 
Центральних органів виконавчої влади.
Висновки. В умовах проведення контртерористичних операцій організаційно-методична розробка та реалізація 
Концепції фукціонування сучасної єдиної системи медичного захисту населення України повинна забезпечити 
лікувальну, соціальну та економічну ефективність системи ЕМД.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В УМОВАХ 
МОБІЛЬНОГО ГОСПІТАЛЮ 

Мазуренко О.В.1, Сличко І.Й.1, Шабельнік П.В2.
1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

2Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Мета. Вивчити особливості організації трансфузійної тер апії в умовах мобільного госпіталю України (МГ).
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Матеріали і методи. Системний аналіз подолання медико-санітарних наслідків катастрофічних землетрусів, 
бібліографічний, семантичний.
Результати та обговорення. Розвиток надзвичайних ситуацій (НС), потреба проведення життєзберігаючих втручань 
вимагають змін форм та методів роботи всієї системи охорони здоров’я (ОЗ), залучення додаткових ресурсів ззовні 
постраждалих територій, у т.ч. введення мобільних госпіталів, однією з вимог до яких визнано можливість проведення 
трансфузійної терапії тяжко травмованим особам, яка відіграє ключове значення в екстреній медичній допомозі. 
Опрацювання наведеної проблеми дозволило визначити низку проблемних питань та пропонувати способи їх 
розв’язання: 
1) Безперебійне забезпечення перевіреною донорською кров’ю та її препаратів (далі-крові) - передбачає укладання 
угоди між МГ та територіальними центрами крові. За нашими розрахунками прогнозні потреби МГ в крові впродовж 
гострого періоду перебігу руйнівного землетрусу складатимуть: концентрат тромбоцитів- 23,3 дози, еритроцитарна 
маса- 24,1 л, свіжозаморожена плазма- 54,4 л. 
2) Організації «холодового ланцюга» від місця забору крові до її використання. 
3) Зберігання та розподіл крові та її препаратів по лікувальних відділеннях потребує додаткового оснащення МГ 
холодильниками та морозильними камерами, контейнерами для транспортування крові, електрогенераторами, 
реагентами для визначення груп крові тощо та сучасними тестовими системами для визначення небезпечних агентів, 
які передаються з кров’ю.
Висновки. 
1. Забезпечення МГ кров’ю потребує координації та взаємодії з місцевими центрами крові;
2. Проведення трансфузійної терапії доцільно покласти на відділення інтенсивної терапії МГ; 
3. Табель оснащення МГ слід доповнити відповідними засобами та обладнанням для транспортування, проведення 
безпечних трансфузій та зберігання крові.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПОДІЯХ З МАСОВИМ УРАЖЕННЯМ ЛЮДЕЙ
Мазуренко О.В1., Рощін Г.Г.1, Сандрацький М.Г.2

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
2Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ

Мета. Узагальнити досвід організації медичної допомоги при подіях з масовим ураженням людей (далі-МУЛ) на 
ранньому госпітальному етапі. 
Метод. Системний аналіз 85 випадків масових надходжень до закладів охорони здоров’я (далі ЗОЗ), які відбулись в 
світі впродовж 1979-2015 рр., у т.ч. на території України – 39, власні спостереження, бібліографічний, семантичний, 
статистичний. 
Результати та обговорення. Під поняттям події з масовим ураженням людей для ЗОЗ в роботі розглянуто ситуації, через 
які виникає невідповідність між одночасним надходженням значної кількості постраждалих та можливостями надання 
їм медичної допомоги за повсякденних форм та методів роботи. За результатами дослідження при МУЛ констатовано 
кілька «хвиль» надходження постраждалих до лікувального закладу: І - переважно легко травмовані особи, які 
самостійно звертаються по медичну допомогу до найближчого закладу ОЗ. Триває впродовж 15 - 120+ хвилин після 
інциденту, ІІ - ураженні з очевидними ознаками тяжкої травми, яких доставляють бригади екстреної медичної допомоги 
(далі-ЕМД) впродовж перших 20 хвилин після події; ІІІ - особи з ознаками менш тяжкої травми, яких транспортовано в 
другу чергу. В групі дослідження масові надходження до ЗОЗ складали 59,2±25,01 осіб. Організація медичної допомоги 
при подіях з масовими ураженнями людей передбачає впровадження кількох режимів функціонування: 1) готовність 
до можливого надходження значної кількості постраждалих (Зелений рівень), 2) часткова мобілізація наявних ресурсів 
(Жовтий рівень), 3) повна мобілізація (Червоний рівень). При отриманні інформації про подію, що передбачає масове 
надходження, активізують роботу групи управління, організовують дієву систему інформаційного забезпечення, 
підсилюють приймальне відділення відповідними ресурсами, у т.ч. кадровими, за рахунок інших відділень, профілізують 
певні відділення або лікарняні ліжка. Розподіл потоків уражених здійснюють відповідно потреби проведення 
життєзберігаючих заходів. 
Висновки. Збільшення готовності закладу охорони здоров’я до функціонування в умовах масового надходження 
постраждалих реалізують через перерозподіл наявних ресурсів, формалізації дій медичного персоналу відповідного 
локального документу (наприклад «Картка дій при МУЛ», ) та проведення навчань. 

ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД В УМОВАХ ПРИТРАСОВИХ 
ЛІКАРЕНЬ

Нацевич Р.О., Сацик С.П., Кушнір В.А.
Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ
Постановка проблеми. Останні десятиріччя характеризуються значним ростом травматизму, основною причиною 
якого є дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Смертність від ДТП знаходиться на восьмому місці в списку провідних 
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причин смертності в світі і є провідною причиною смерті серед молоді у віці від 15 до 29 років. Тому розробка сучасних 
методик діагностики та лікування постраждалих внаслідок ДТП на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах 
в умовах притрасової лікарні є вкрай актуальною.
Мета. Підвищення рівня виживання постраждалих з полісистемними пошкодженнями внаслідок дорожньо-
транспортних пригод на етапі надання медичної допомоги в умовах притрасової лікарні.
Матеріали та методи. Нами було застосовано метод натурного моделювання та створено умовно змішану модель 
притрасової лікарні із застосуванням реально існуючих медичних закладів Житомирської, Київської та Черкаської 
областей. Було проаналізовано 316 випадків полісистемних пошкоджень у постраждалих внаслідок ДТП на 
догоспітальному і ранньому госпітальному етапі. Аналіз та розрахунки проводились згідно критеріїв та вимог доказової 
медицини за допомогою комп’ютерних технологій. 
Результати та обговорення. Встановлено, що чоловіки втричі частіше отримують полісистемні пошкодження 
внаслідок ДТП, ніж жінки. 85,1% постраждалих були в активному працездатному віці, що тільки підсилює соціальний 
статус даної проблеми. Встановлено, що найбільш часто у постраждалих спостерігалося пошкодження голови та шиї 
(32,77%), кінцівок (26,88%), грудної клітки (17,4%), таза (9,49)%, хребта (9,49)% та живота (4,4%). Медичну допомогу на 
догоспітальному етапі в термін до 10 хвилин отримали 0,7% постраждалих, до 20 хвилин – 11,4%, до 30 хвилин – 21,2%, 
до 40 хвилин – 19,3%, до 50 хвилин 17,1%, до 60 хвилин – 10,4%, більше 60 хвилин – 19,9%. 
Зазначене вище обумовлює наступні принципи лікування постраждалих внаслідок ДТП: 1) своєчасність; 2) визначення 
конкретних заходів залежно від клініко-нозологічної форми пошкоджень; 3) оптимізація розподілу лікувально-
діагностичних заходів по етапах лікування.
Летальність на ранньому госпітальному етапі склала 34,17%, з них основними причинами смерті були краніальний, 
торакальний та скелетний компоненти полісистемного пошкодження. 
Висновки. Проблема лікування постраждалих внаслідок ДТП в умовах притрасової лікарні залишається значущою 
для травматологів та хірургів. Потребують уточнення та подальшого вивчення питання уніфікованої лікувально-
діагностичної тактики в умовах притрасових лікарень, без чого важко очікувати покращення результатів лікування.

ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА ВНАСЛІДОК ДТП
Назаренко І.І.1, Тутченко М.І.3, Близнюк М.Д. 1, Іванов В.І. 1, Мостіпан О.О. 1, Білогривенко С.Г.2, Дорош В.М.2

1Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України», м. Київ

2 Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
3Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Мета. Встановити види можливих психологічних та психічних розладів у постраждалих внаслідок ДТП.
Матеріали і методи. Методом рандомізованого дослідження сформована група постраждалих внаслідок ДТП (n=131), 
які за необхідністю отримали консультативну психологічну допомогу та проходили лікування у відділенні політравми 
Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги за період 2016 року. Із загального масиву постраждалих 
досліджено 31 особу, при первинному огляді у яких визначались характерні ознаки стресового розладу та порушення 
адаптації (F43 за МКХ-10). 
Результати та обговорення. За отриманими результатами методом ранжування встановлено, що у 61,3% (n=19) 
постраждалих внаслідок ДТП виявлена гостра реакція на стрес (F43.0), у 32,3% (n=10) - відмічаються розлади адаптації 
(F43.2) та посттравматичний стресовий розлад (F43.1) у 6,4% (n=2) постраждалих, які знаходились на лікуванні більше 
одного місяця. 
Гостра реакція на стрес, що проявляється на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі афективно-
шоковою реакцією, за типами реагування на травматичну подію було визначено, що: у 9 (47,4%) осіб спостерігалась 
гіперкинетична форма, у 7 (36,8%) – гіпокінетична, та у 3 (15,8%) – умовно адекватна форма.
Особливу групу дослідження склали особи, які постраждали внаслідок ДТП в стані алкогольного сп’яніння, що 
становили 25,8% (n=8) від групи дослідження. З приводу чого консультативний висновок психолога рекомендує 
проведення консультації психіатра, а за необхідністю призначення судово-психіатричної експертизи для встановлення 
юридичного критерію неосудності, що ґрунтується на визначенні змісту у понятті «алкогольне сп’яніння», а саме, 
фізіологічного (простого) або патологічного сп’яніння.
Висновки. Аналіз видів психічних розладів у постраждалих внаслідок ДТП засвідчив, що різноплановість реагування 
на стресову ситуацію та протікання симптомів із визначеною гострою реакцією на стрес, в основному залежить від 
індивідуального типу реагування симпато-адреналової системи та її індивідуально-типологічних особливостей, в 
тому числі в залежності від тяжкості клініко-нозологічних форм пошкоджень при поєднаній травмі. У постраждалих 
внаслідок ДТП в стані алкогольного сп’яніння, необхідність проведення психологічної експертизи визначено не тільки 
метою встановлення психологічної травми, але і як закономірний наслідок скоєного злочину, підсумок формування 
його особистісної готовності, схильності до порушення закону, тобто кримінальної предиспозиції. 
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ЕЛЕМЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В МЕДИЦИНІ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
Назаренко І.І.1, Гур’єв С.О.1, Іванов В.І.1, Лобода Г.Г.1

1Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України», м. Київ

2 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Дослідити вплив методу муляжування та макетування, як елемента психологічної підготовки на активність 
слухачів кафедри медицини катастроф Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в 
процесі медико-психологічної підготовки до надання домедичної допомоги в надзвичайній ситуації.
Матеріал та методи. Відповідно до мети було проведено дослідження 131 слухача, які проходили навчання 
за розширеними та переорієнтованими на потреби АТО програмами (156 годин, 78 та 72 години) та включали 
відпрацювання отриманих навичок із застосуванням методу муляжування. Для вивчення впливу методу муляжування 
на активність слухачів в процесі підготовки та якість відпрацювання отриманих навичок використана методика 
М. Люшера.
Результати та обговорення. Отримані дані варіантів вибору колірних пар після їх обробки дозволило отримати 
математичні значення шкали активності: 1 група з незначним рівнем психічної напруги склала (73 чол.); 2 група – з 
підвищеним рівнем психічної напруги − (37 чол.); 3 група – з явно вираженим рівнем психічної напруги − (21 чол.). 
У досліджуваних 1 групи перед початком навчання та відпрацювання практичних навичок, відмічалась порівняно 
низька активність - (3,7 бала), що пояснюється позитивною реакцією до процесу навчання. У 2 групі відмічена більша 
активність – (4,3 бала), що говорить про деяку невпевненість і неуважність. В 3 групі визначена висока активність – 
(5,2 бали), що підтверджує їх підвищену емоційну збудженість, байдужість до самого процесу навчання. Подальше 
наше дослідження проводилось після закінчення програми підготовки та після відпрацювання практичних навичок із 
застосуванням демонстрації імітації різних видів ран, крові та пошкоджень постраждалого на манекенах та волонтерах. 
Із збільшенням впливу стрес-факторів у респондентів 2 та 3 групи - зміни активності з тенденцією до збільшення (4,8 
бали) та (5,41 бали) відповідно, 1 групи - порівняно невелика активність (3,78 балів), що пояснюється відмінністю у 
рівні емоційного сприйняття процесу навчання. Для слухачів з незначним рівнем активності – адекватне емоційне 
сприйняття (адекватний рівень активності), для представників двох інших груп – схвильованість, не завжди впевнені 
дії, що викликає підвищення активності по відношенню до емоційної реакції на ситуацію.
Висновки. Активність слухачів в процесі медико-психологічної підготовки в медицині невідкладних станів залежить від 
рівня психічного напруження, що проявляється в ступені їх активності. Чим вища активність, тим вища якість засвоєння 
матеріалу. Доступний та ефективний метод муляжування вносить в процес навчання елементи напруження, сприяє, у 
подальшому, покращенню засвоєння матеріалу та відпрацювання практичних навичок на етапі надання домедичної 
допомоги.

 
ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ В МІТОХОНДРІАЛЬНІЙ НЕЙРОПРОТЕКЦІЇ ПРИ ІШЕМІЧНИХ УШКОДЖЕННЯХ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Ніконов В.В., Білецький О.В., Чернов О.Л., Феськов О.Е.

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
Мета. Оцінити об’ємний мозковий кровоплин у пацієнтів з ішемічним інсультом та дисциркуляторною енцефалопатією, 
засвоєння головним мозком кисню. Визначити потребу застосування нейропротекторів для усунення мітохондріальної 
дисфункції.
Матеріали і методи. 42 пацієнта з ішемічним інсультом та 70 хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, що були 
доставлені в клініку із підозрою на ішемічний інсульт в стані сопору та помірної коми. Дослідження неврологічного 
статусу, ядерно-магнітно-резонансна комп’ютерна томографія головного мозку (ЯМРКТГМ), моніторинг центральної 
гемодинаміки (ЦГД) та капілярної крові киснем, югулярна венозна оксиметрія, реоенцефалографія (РЕГ).
Результати та обговорення. Протоколи лікування хворих з синдромом гострої церебральної недостатності практично 
не містять рекомендацій по використанню нейропротекторних заходів. Проте можливості терапії, що підтримується 
протоколами, залишаються обмеженими. Ми оцінили стан мозкового кровообігу та засвоєння кисню головним 
мозком після забезпечення всіх компонентів протоколу: прохідності дихальних шляхів та респіраторної підтримки з 
використанням кисню, стабілізації ЦГД. Набряк мозку виключений за даними ЯМРКТГМ. Показники РЕГ, що відбивали 
стан об’ємного мозкового кровообігу та його швидкість, відповідали стану середньостатистичної вікової компенсації, 
проте показники югулярної венозної оксиметрії були в межах 75-80%, що вказувало на недостатність засвоєння кисню. 
У пацієнтів зберігалися ознаки депресії функції свідомості в умовах виключення введення седативних заходів. 
Висновок. Зменшення засвоєння кисню при достатньому рівні його напруги та компенсації кровообігу є 
ознакою біоенергетичної нейрональної недостатності через мітохондріальну дисфункцію, що визначає потребу в 
нейропротекторах.
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК 3
Орел В.В., Ганджа Т.І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Мета. Однією з форм атестації під час проходження циклу спеціалізації-інтернатури з фаху «медицина невідкладних 
станів» є складання ліцензійного іспиту КРОК 3. Загальна лікарська підготовка (далі – ЛІ КРОК 3). Були досліджені 
результати здачі ЛІ КРОК 3 для виявлення оптимальних методів підготовки та покращення результатів складання 
даного іспиту. 
Матеріали і методи. Проаналізовані результати складання ЛІ КРОК 3 лікарями-інтернами кафедри медицини 
невідкладних станів протягом 2012 - 2016 років за допомогою ретроспективного аналізу та статистичних методів.
Результати та обговорення. Кількість лікарів-інтернів, які складали ЛІ КРОК 3, була наступною: в 2012 році – 15 (0) 
чоловік, в 2013 році – 11 (1 – 9,1%) чоловік, в 2014 році – 31 (1 – 3,2%) чоловік, в 2015 році – 38 (0) чоловік, в 2016 році – 47 
(2 – 4,3%) чоловік. В дужках вказана кількість чоловік та відсоток, які з першого разу отримали негативний результат та в 
подальшому перескладали ЛІ КРОК 3. Необхідно відмітити різні моделі підготовки лікарів-інтернів до ЛІ КРОК 3: в 2012 - 
2014 роках у формі лекцій (1 раз на тиждень), що проводились викладачами різних спеціальностей. В 2015 - 2016 роках 
акцент був зроблений на самостійну підготовку, з наступним проведенням семінарських занять (1 раз на тиждень) та 
тестового контролю за відкритими базами попередніх атестацій (1 раз на місяць). Середній бал був наступний: в 2012 
році – 70,7%, в 2013 році – 74,4%, в 2014 році – 75,7%, в 2015 році – 79,1%, в 2016 році – 84,7%.
Висновки. 1. ЛІ КРОК 3 є важливою формою атестації для отримання звання «лікар-спеціаліст». 2. Для успішного 
складання ЛІ КРОК 3 необхідна постійна та систематична підготовка. 3. Кращі результати отримані при поєднанні в 
процесі підготовки самостійної роботи, з наступним обговоренням дискусійних питань та проведенням тестового 
контролю, у порівнянні з поданням інформації у формі лекцій, що свідчить про появу індивідуальної мотиваційної 
складової у лікарів-інтернів під час навчання. 

СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ
Падалка В.М1., Левченко О.Є.2, Курділь Н.В2.

1 ДУ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

2 Українська військово-медична академія, кафедра військової токсикології, радіології 
та медичного захисту, м. Київ

Ключові слова. Токсикологія, військова токсикологія.
Мета. Вивчення актуальних питань сучасної військової токсикології.
Матеріали та методи. Проведено аналіз сучасних програм підготовки студентів та лікарів з питань військової 
токсикології.
Результати та обговорення. В останні роки сформувалося стійке усвідомлення важливості проблеми небезпек 
для здоров’я, що походять від впливу не тільки бойових отруйних речовин, а також інших хімічних речовин, з 
якими стикаються військовослужбовці при військових діях. До цього слід додати і розробки «зброї несмертельної 
дії» та хімічних засобів для «правоохоронних цілей», що можуть бути використані як прикриття робіт зі створення 
хімічної зброї нового покоління. Головною проблемою, яка зараз негативно впливає на якість засвоєння слухачами 
змісту дисципліни, є відсутність у них цілісних уявлень про предмет, завдання, структуру, основні поняття і розділи 
токсикології, як навчальної та наукової дисципліни, знання якої є вкрай необхідним для здійснення майбутньої 
практичної діяльності лікаря. 
На наш погляд, подальша сучасна підготовка лікарів з токсикології, у тому числі і військової, можлива в чотирьох 
напрямках: 
•  організаційному (організація заходів щодо забезпечення хімічної безпеки населення в мирний і воєнний час; 

організація і проведення заходів щодо медичного забезпечення особового складу військ і населення при можливому 
застосуванні зброї масового ураження);

•  профілактичному (обґрунтування і розробка нормативних і правових актів, що забезпечують збереження життя, 
здоров’я і професійної працездатності людей в умовах хімічних впливів і контроль за їх дотриманням);

•  клінічному (надання усіх видів медичної допомоги при гострих отруєннях, виявлення і лікування патології, обумовленої 
дією професійних шкідників);

•  експериментальному (створення медикаментозних засобів профілактики і лікування хімічних уражень, 
експериментальне обґрунтування методології системи медичного забезпечення хімічної безпеки).

Висновки. На засвоєнні сучасних знань і практик саме в області загальної і військової токсикології повинна ґрунтуватися 
перепідготовка лікарів та набуття ними відповідної кваліфікації і готовності до здійснення заходів медичного захисту 
особового складу військ і населення від уражуючої дії факторів хімічної природи.
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ПЕРШІ КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА СТРУКТУР МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ МОЗ, ДСНС, МО, 
СБУ, НАМН ТА ВОЛОНТЕРІВ ЩОДО НАДАННЯ ЕМД ПОТЕРПІЛОМУ НАСЕЛЕННЮ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРИ БОЙОВИХ ДІЯХ В ЗОНІ АТО
Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Печиборщ В.П., Близнюк М.Д., Волошин В.Д., Гуселєтова Н.В.

ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ

Мета. Проаналізувати стан організації взаємодії медичної служби силових міністерств і відомств та системи охорони 
здоров’я держави в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС).
Матеріали і методи. Використані наукові публікації, матеріали конференцій. Бібліографічний та системного підходу.
Результати та обговорення. За офіційними даними станом на 01.02.2017 р. в зоні АТО загинули більше 10 тис. осіб 
та більше 20,5 тис. поранених. Переселено в межах України 673 тис. сімей загальною чисельністю 1 млн. 65 тис. осіб.
Згідно з Указом Президента України від 14.11.2014 р. №880/2014 «Про Рішення РНБО України від 4.11.2014 р.», створено 
Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги у складі представників силових міністерств і відомств 
та МОЗ України. 
На полі бою і в межах зони АТО надання допомоги покладається на медичну службу військових формувань. Взаємодія 
цивільної системи охорони здоров’я починається тільки з етапу кваліфікованої медичної допомоги та подальших 
етапах медичної евакуації. 
В регіонах в повсякденному режимі працюють бригади ЕМД, за необхідності можуть бути задіяні спеціалізовані 
бригади ІІ черги медицини катастроф. В зоні АТО задіяні всі заклади охорони здоров’я, в лікарнях створено 30% резерв 
ліжкового фонду, 29 госпіталів ветеранів війни, відділення в обласних клінічних лікарнях.
Висновок. Успіх в організації надання медичної допомоги пораненим і хворим військовослужбовцям та населенню 
на етапах медичної евакуації, починаючи від поля бою до тилу, досягається організацією чіткої взаємодії всіх задіяних 
виконавців.

ПРИНЦИПОВІ ВІДМІННОСТІ КОНЦЕПЦІЙ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ПОВСЯКДЕННИХ 

УМОВАХ В США ТА УКРАЇНІ
Мороз Є.Д., Гур’єв С.О, Печиборщ В.П., Близнюк М.Д., Гуселєтова Н.В. 

ДЗ «Український науково-практичний центр ЕМД та МК МОЗ України», м. Київ
Мета. Аналізуючи принципові відмінності концепцій та нормативно-правового забезпечення організації екстреної 
медичної допомоги (ЕМД) потерпілим при надзвичайних ситуаціях (НС) обгрунтувати вимоги щодо переходу на нову 
концептуальну систему надання ЕМД потерпілим в НС. 
Матеріали і методи. Аналіз джерел наукової інформації, методи: аналітичний, кризового менеджменту, медичної 
статистики.
Результати та обговорення. Система надання ЕМД потерпілим в Україні при НС в повсякденних умовах радикально 
не змінила існуючу раніше в УРСР систему акад. Семашко. Розвиток структури лікувальних закладів відстав від потреб 
суспільства і стандартів охорони здоров’я світового рівня. 
Матеріальне забезпечення працівників ЕМД, технічний стан медичного обладнання та санітарного транспорту єдиної 
державної системи медичного захисту населення, гарантії соціального захисту його працівників не відповідають 
світовим стандартам. 
Застосування в державі елементів структури ЕМД в НС аналогічних США безумовно буде позитивним, але 
потребує прийняття системи соціального захисту її працівників, оновлення і оснащення санітарного транспорту, 
перекваліфікацію значної кількості медичних кадрів. 
Висновок. Основними причинами принципових відмінностей концепцій надання ЕМД потерпілим в НС є те, що в США 
протягом останніх десятиліть принципово на всіх рівнях державного управління реалізовувалась єдина концепція, в 
основу якої закладені матеріальні, наукові і моральні фактори заохочення населення. США сьогодні мають унікальну 
за своєю ефективністю та якістю діяльності систему ЕМД у світі, що в реальних умовах сьогодення необхідно провести 
в Україні. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗМІН ДО ЗАКОНУ З ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Рощін Г.Г.1, Зозуля І.С.1, Цуглевич Я.М.2, Тутченко М.І.2, Мазуренко О.В.1, Рогов А.В.2, Синельник С.В.2, Вершигора 

А.В2., Тихенько С.В.2, Лобода Г.Г.2

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
2ВГО « Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини 

катастроф», м. Київ
Мета. Вивчити розбіжності європейського і українського законодавства в сфері екстреної медичної допомоги (ЕМД) та 
розробити проекти змін до закону про ЕМД в Україні.
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Матеріали та методи. Нами проаналізовано законодавчі акти 28 країн Європейського союзу, США та Канади, а також 
моніторинг європейського бюро ВООЗ з питань ЕМД. На підставі аналізу виявлено, що основними компонентами 
Системи є: 1. Наявність закону про ЕМД та програм (джерел) його фінансового забезпечення (державні, регіональні, 
муніципальні, приватні). 2. Догоспітальна ЕМД : 2.1. Зв’язок - номер телефону (112). 
2.2. Диспетчерські. 2.3.Автомобілі (а.в.с) 3. Госпітальна ЕМД: 3.1. Наявність відділень екстреної медичної допомоги 
багатопрофільних лікарень. 3.2. Наявність протоколу сортування. 4. Освіта та спеціальності в ЕМД: лікар та медсестра з 
медицини невідкладних станів, парамедик, медичний технік та перший на місці події або - First Responder (FR). 5. Участь 
у реагуванні (національне і міжнародне) ЕМД за умов надзвичайних ситуацій (медицина катастроф) відповідно до 
планів реагування та координації.
В українському законодавстві з ЕМД формально існують всі компоненти відповідно законодавства ЄС, однак, наш 
Закон не включає до системи приватні структури охорони здоров’ я, не конкретизує фахівців системи, іх додипломну 
та післядипломну освіту, спеціалізацію, не вказані шляхи залучення до системи фахівців інших відомств, не визначено 
організацію державного рівня медицини катастроф. 
Саме тому є нагальна потреба внести зміни до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», шляхом доповнення 
його законодавчими визначеннями ланок, яких бракує для функціонування системи допомоги, а саме: конкретизувати 
спеціальність лікар та медсестра з медицини невідкладних станів, професійний статус «екстрений медичний технік» 
(рівень допомоги BLS – базова підтримка життя) та «парамедик» (рівень допомоги АLS – розширена підтримка життя) 
в системі ЕМД та терміни іх додипломної та післядипломної підготовки; центр травми – як статус закладу охорони 
здоров’я госпітального етапу системи ЕМД, що встановлюється місцевими органами виконавчої влади за єдиними 
державними критеріями щодо надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з травмою у невідкладному 
стані та ресурсного забезпечення І – IV рівня, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Висновки. 1. Законодавство з питань ЕМД більшості країн ЄС - 92,6%, визначає наступні напрямки розвитку системи – 
уніфікація протоколів надання допомоги як на догоспітальному так і ранньому госпітальному етапах, запровадження 
єдиної додипломної, післядипломної освіти та спеціалізацій (лікар та медсестра з медицини невідкладних станів, 
парамедик, медичний технік), створення відділень ЕМД в багатопрофільних лікарнях з запровадженням єдиного 
уніфікованого протоколу сортування постраждалих, наявність спеціалізації з ЕМД та медицини катастроф для інших 
медичних фахівців, уніфікація єдиних Планів реагування на надзвичайні ситуації. 
2. Запровадження змін до Закону України з ЕМД дасть змогу покращити якість надання допомоги постраждалим 
пацієнтам у невідкладному стані. 3. На період впровадження нової системи ЕМД необхідно законодавчо закріпити усі 
елементи професійного, матеріального і соціального захисту працівників існуючої системи.

ПЕРШИЙ НА МІСЦІ ПОДІЇ – ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ РЯТУВАННЯ ЛЮДЕЙ
Рощін Г.Г.1, Деніел Смайлі 2, Синельник С.В.3

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
2 Служба екстреної медичної допомоги штату Каліфорнія, м. Сакраменто, США

3 ВГО «Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини 
катастроф», м. Київ

Мета. Проаналізувати досвід зарубіжних країн з запровадження рятувальних життя людини елементів системи 
екстреної медичної допомоги (СЕМД) на місці події та визначити категорію людей, яких потрібно навчити за 
відповідними програмами в Україні. 
Матеріали і методи. Для вчасного рятування людини у невідкладному стані, будь то травмованої чи гостро захворівшої, 
більшість країн світу, в залежності від економічних можливостей, запроваджують ефективні СЕМД, які забезпечують 
надання допомоги в перші 3 – 5 хвилин, тому в останні 10 років медичні технології (деякі ліки, автоматичний 
дефібрилятор) поширюються на немедичних фахівців. З 2010 року в розвинених країнах запроваджена підготовка 
10% населення за 6 годинною програмою BLS – базова підтримка життя або SPR – серцево-легенева реанімація з 
автоматичним дефібрилятором, що дає змогу рятувати на 10-15% більше людей при раптовій зупинці серця. Нами 
проаналізовані за літературними джерелами СЕМД 28 країн Європейського союзу та США і Канади. 
Термін «Перший на місці події» передбачає знаходження або прибуття на місце події саме навченої людини надавати 
допомогу за сучасними міжнародними професійними програмами 3 рівнів окремої сертифікованої медичної 
спеціальності (видається державний сертифікат та фахівець працює за цією спеціальністю ): «First Person on Scene (FPOS)» - 
першої особи на сцені, в окремих Європейських країнах або First Responder (FR) – перший реагуючий - в більшості країн, що 
забезпечує 3- хв. норматив доїзду до постраждалої людини ( Ізраїль і інші країни ) за умов чергування цих спеціалістів на 
перехрестях доріг густонаселених міст. Базовий рівень навчання становить 15 годин, середній – 35 годин, удосконалений 
– 55 годин, за цими програмами можуть бути навчені поліція, пожежники, стюардеси та інші фахівці. Розширений 
професійний курс навчання (120 годин і більше), відповідає медичному техніку – це вже сертифікований і ліцензований 
фахівець ( EMT- I, EMT- II, EMT- III ), за цими програмами також можуть бути навчені поліція, пожежники, стюардеси, але 
це у них буде друга спеціальність і вони будуть отримувати за це зарплатню. Іх основні рятувальні функції на місці події 
полягають в проведенні серцево-легеневої реанімації (СЛР ) та зупинці кровотечі, а ефективність роботи оцінюється 
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кількістю успішно проведених реанімацій до прибуття фахівця більш високого рівня. Вже доведено, що початок СЛР в 
перші 2 хвилини приводить до відновлення діяльності серця у 85%, через 10 хвилин – менше 10%. Масивна зовнішня 
кровотеча протягом 3 хвилин може призвести до смерті постраждалого. Затримка допомоги на догоспітальному етапі в 
цьому випадку на 15 хвилин - це додаткові 20% летальності на госпітальному етапі. В Україні за 2015 рік бригадами ЕМД 
було проведено 8585 реанімацій на догоспітальному етапі, з них 1528 (17,8%) у сільській місцевості. Серед них 1376 (16%) 
успішних, у сільській місцевості - 148 (9,7%). В країнах ЄС рівень успішних реанімацій складає 30 – 45%. 
Висновки. Таким чином, запровадження в Україні такого фахівця як «медичний технік» не тільки в системі охорони 
здоров’я, але і в інших відомствах, з включенням в єдину систему ЕМД, дасть змогу скоротити доїзд до потерпілого в 
межах 3 – 5 хвилин і врятувати більшу кількість людей.

СУЧАСНА ДОКТРИНА ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ТА ЛЕТАЛЬНОСТІ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПЕРИТОНІТОМ
Слонецький Б.І. 1, Тутченко М.І. 2, Вербицький І.В. 1, Щур І.В.3

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Мета. Визначити ступінь застосування сучасних державних клінічних протоколів, шкал та індексів при здійсненні 
діагностико-лікувального процесу у пацієнтів з гострим перитонітом.
Матеріали і методи. У роботі проаналізовано особливості оцінки важкості перебігу та прогнозування діагностико-
лікувальної тактики у 136 хворих, які були госпіталізовані з приводу гострого перитоніту ургентно в хірургічні 
відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва з 2012 по 2016 роки. Клініко-діагностичний комплекс включав 
лабораторні, біохімічні та інструментальні методи дослідження.
Результати та обговорення. Ефективність та результативність хірургічної доктрини завжди ґрунтувалася на 
зрозумілих суспільству, державі та медикам принципах, які дозволяли поєднувати бездоганність медичної допомоги 
та зворотну відповідальність пацієнта. У відповідності до Наказу МОЗ від 02.04.2010 №297 «Про затвердження 
стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «Хірургія»», лікування гострого 
перитоніту (МКХ-10: К65.0) необхідно здійснювати лише згідно фаз перитоніту, хоча клінічний діагноз може включати 
характеристику гострого перитоніту за поширеністю патологічного процесу, морфологічними проявами та ступенем 
органного ураження. Крім того, у провідних клініках світу у виборі лікувальної тактики використовують щонайменше 
Мангеймский перитонеальний індекс, індекс черевної порожнини, параопераційну оцінку інтраабдомінальної 
гіпертензії та інші, для можливості вибору індивідуальної тактики та співставлення результатів з іншими хірургічними 
клініками. Слід зазначити, що в усіх 136 історіях лікування гострого перитоніту відбувалося лише за ознаками 
поширеності та морфологічними проявами. Це абсолютно не відповідає чинному державному законодавству та 
ускладнює обґрунтоване впровадження пріоритетних світових досягнень.
Висновки. 
1. Посилити відповідальність асоціацій за профілем та державних структур щодо відповідності клінічних протоколів 
надання медичної допомоги сучасним вимогам та економічним і професійним можливостям їх виконання.
2. Оцінювати при атестаціях лікарів аналізні роботи хірургічних клінік, результати в розрізі дотримання клінічних 
протоколів надання медичної допомоги, а також враховувати ефективність локальних протоколів з можливістю 
внесення зворотних поправок при доказовості та ефективності пріоритетних рандомізованих результатів.

НЕГАТИВНІ СКЛАДОВІ ДІАГНОСТИКО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКІВ УРГЕНТНИХ 
ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ

Слонецький Б.І. 1, Тутченко М.І. 2, Березенко І.М. 3, Вербицький І.В. 1

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Мета. Дослідити особливості проведення окремих складових діагностико-лікувальної тактики у хворих похилого та 
старечого віку з гострим розповсюдженим перитонітом з летальним наслідком. 
Матеріали і методи. Робота ґрунтується на результатах лікування 94 пацієнтів, які були госпіталізовані з приводу 
гострого розповсюдженого перитоніту в хірургічні відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва з 2011 по 
2016 роки. Клініко-діагностичний комплекс включав лабораторні, біохімічні та інструментальні методи дослідження, а 
також застосовували статистичні методи дослідження.
Результати та обговорення. Результати верифікації першопричини гострого розповсюдженого перитоніту 
встановили, що при госпіталізації хворих середніми медичними працівниками, помилки мала місце в 83 (88,29%) 
хворих, при госпіталізації лікарями в 36 (38,29%) пацієнтів, а під час госпіталізації хірургами на приймальному відділенні 
клінічно – в 26 (27,65%) хворих. Слід зазначити, що проведення протишокової терапії на догоспітальному етапі мало 
місце лише в 11 (11,70%) пацієнтів при наданні допомоги середніми медичними працівниками та в 43 (45,74%) хворих 
при наданні допомоги лікарями.
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Наявність підстав до операції лише по життєвим показам мало місце в усіх хворих, але не знайшла свого відображення 
фіксована в історії хвороби оцінка прогностичних резервів у кожному конкретному випадку. Крім того, було 
встановлено прискорення хірургічного втручання без дотримання усіх складових ресусцитації ОЦК, хоча б за ознаками 
Watter, у 68 (73,34%) хворих.
Не знайшла свого відображення інтраопераційна об’єктивізована оцінка стану огранів черевної порожнини з 
урахуванням системних резервів та прогнозованої етапності лікування у 84 (89,36%) хворих, що викликає дискусійні 
питання відносно технології лікувального процесу, хірургічної тактики щодо об’єму вручання та способу завершення 
операції.
Висновки. 
1. Забезпечити проведення життєво необхідної ресусцитаційної протишокової терапії у хворих похилого та старечого 
віку з гострим розповсюдженим перитонітом.
2. Виконувати хірургічне втручання з урахуванням інтраабдомінальної картини перебігу патологічного процесу з 
можливим розподілом об’єму операції в залежності від стану черевної порожнини та системних резервів хворого.

СУЧАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ
Сусак Я.М.1, Сличко І.Й.2, Лобанов С.М.3

1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика м. Київ

3Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Мета. Покращення результатів лікування хворих печінки на цироз (ЦП) шляхом вивчення ефективності та використання 
оптимізованого комплексного лікування.
Матеріали та методи. Нами проаналізовано досвід лікування 86 пацієнтів з цирозом печінки, що лікувалися в 
хірургічному відділенні №2 КМКЛШМД (відділ лікування хронічних захворювань печінки та їх ускладнень) за період 
2013 – 2014 рр. Всі хворі надходили в екстреному порядку. Середній вік пацієнтів складав 53,4±2,8 роки, чоловіків було 
57 (66,2%), жінок - 29 (33,8).
Клінічна характеристика хворих за класом печінкової недостатності (Child-Pugh): клас А - 52 (60,5%), клас B - 26 (30,2%), 
клас C - 8 (9,3%); ВРВС (варикозно-розширені вени стравоходу) - 64 (74,4%), кровотеча з ВРВС - 28 (32,5%).
Комплексне лікування включало:
1. Базисну терапію - 86 хворих (β-адреноблокатори, плазмозамінні розчини, салуретики, 10% глюкозу, вітамін С, 
гепатопротектори, антиоксидантна терапія, лактулоза, сорбенти, гемостатики, зонд Блекмора – при триваючій 
кровотечі з ВРВС);
2. Препарати класу ербісол (отриманих із тваринної ембріональної тканини за методикою О.М. Ніколаєва) - 28 хворих 
3. Екстракорпоральні методи: асцитофільтрацій – 16, асцитосорбцій з наступними асцитотрансфузіями - 16, 
гемофільтрацій – 14, гемосорбція - 7, ентеросорбцій – 79. 
4. Хірургічні методи лікування: при рефрактерному асциті - спосіб асцитоексфузії, сорбції, фільтрації з прямою 
реасцитотрансфузією – 16; при кровотечах з варикозно розширених вен стравоходу та портальній гіпертензії 
ендоскопічне склерозування судин стравоходу та кардії -11, ендоскопічне кліпування судин стравоходу та кардії - 9, 
лапароскопічна асистована транссекція стравоходу з кліпуванням артерій селезінкової та лівої шлункової артерії та 
вени, коротких шлункових вен (порто-азігальні роз’єднанння ) - 4, спленектомія - 5. 
Результати та обговорення. 69 (80,3%) хворих виписано на амбулаторне лікування з ознаками печінкової компенсації 
та субкомпенсації, 17 (19,7%) хворих померло. Безпосередньою причиною смерті у 9 хворих була прогресуюча 
печінкова недостатність, у 4 пацієнтів профузна кровотеча з ВРВС на тлі печінкової декомпенсації, у 4 (інфекційні 
ускладнення, асцит-перитоніт, сепсис). За період лікування та спостереження виявлено зменшення розмірів селезінки 
в середньому на 3,2±1,5 см у 15 хворих, зменшення діаметру портальної вени на 2±0,6 мм у 8 хворих, зменшення 
кількості асцитичної рідини у 17 хворих, у 2-х пацієнтів декомпенсований асцит перейшов у компенсований. 
Лабораторні показники свідчили, що з третього тижня лікування у хворих на цироз печінки покращувалася синтетична 
та дезінтоксикаційна функції печінки.
На 15 добу лікування відзначали покращення порто-печінкового кровоплину за даними ультразвукової доплерографії. 
Висновки. Використання оптимізованого комплексного лікування хворих на цироз печінки індукує виражений 
гепатопротекторний ефект, стимулює детоксикаційну та білковосинтетичну функцію печінки та покращує порто 
печінковий кровоплин.

ОТИМІЗАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ
Сличко І.Й., Рощін Г.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 
Мета. Оцінити рівень знань лікарів-курсантів з військово-медичної підготовки (ВМП) та ефективність використання 
в навчальному процесі міжнародної програми тактичної військово-медичної допомоги (протокол Tactіcal Combat 
Casualty Care (ТССС)). 
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Матеріали та методи. Дослідження було проведене за допомогою вивчення фахової галузевої літератури та 
тестування лікарів-курсантів, циклів тематичного удосконалення, що проходили підготовку на кафедрі медицини 
катастроф та ВМП НМАПО імені П. Л. Шупика. Навчання проводили за двома напрямками. 
1. Надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій - уніфікованої програми післядипломного навчання 
лікарів та практичні навички відповідно до міжнародних навчальних програм (BLS, ALS, ACLS, ATLS, PALS) з оволодінням 
основ медичного сортування за системою START.
2. Тактична військово-медична допомога (ТССС). Даний протокол містить алгоритми надання медичної допомоги 
пораненим з бойовою травмою, яка загрожує життю.
В тестуванні брали участь 123 лікаря-курсанти, з яких складали 58 – лікарі-стоматологи, та 65 – лікарі-терапевти. 
Тестування проводили до початку проведення курсу навчання та після проведеного курсу. Було запропоновано 
відповісти на ряд запитань в 3-х блоках питань щодо надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) в умовах 
надзвичайних ситуацій (НС) та військово-медичної підготовки (ВМП). 1-й блок питань: надання ЕМД в зонах НС; 
2-й блок питань: первинний огляд та елементи медичного сортування за системою START; 3-й блок питань щодо 
тактичної військово-медичної допомоги (ТССС). Статистичну обробку результатів було проведено шляхом перевірки 
одноманітності груп респондентів.
Результати та обговорення. Оцінка ефективності запропонованої нами технології навчання по наданню медичної 
допомоги в зонах НС та тактичної військово-медичної підготовки (ВМП) за результатами повторного тестування 
курсантів показали: якщо лікарі-стоматологи до навчання мали рівень підготовленості по ВМП - 41,01%, то після 
навчання цей показник збільшився до 87,71% (р<0,001). Серед лікарів-терапевтів рівень підготовленості до навчання 
ВМП не перевищував 31,88%, а після навчання досягнув 84,28% (р<0,001). Таким чином, після навчання – приріст рівня 
знань по ВМП склав 46,70% (р<0,001) у лікарів-стоматологів та, відповідно, 53,72% у лікарів терапевтів. Результати 
тестування по блоку питань принципів надання медичної допомоги в зонах НС: лікарі-стоматологи до навчання 
мали рівень підготовленості 72,01%, а після навчання цей показник збільшився до 91,07% (р<0,001). Серед лікарів-
терапевтів рівень підготовленості до навчання не перевищував 61,01%, а після навчання досягнув 82,09% (р<0,001). 
Таким чином, приріст рівня знань у лікарів стоматологів 19,08% та відповідно 21,08% - у лікарів-терапевтів. Аналіз 
результатів визначив, що лікарі в певній мірі підготовлені до надання екстреної медичної допомоги постраждалим в 
зонах надзвичайних ситуацій і менш підготовлені з питань військово-медичної підготовки. 
Висновки. Проблеми підготовки медичних фахівців з питань ВМП залишаються актуальними на всіх етапах навчання 
(як додипломного так і післядипломного).
Необхідно більше уваги звертати на підготовку медичних фахівців в питаннях тактичної військово-медичної допомоги 
з використанням міжнародних навчальних програм, що забезпечить належний рівень знань та навичок в умовах 
бойових дій. 
Після проведеного нами курсу навчання, приріст рівня знань по військово-медичній підготовці, згідно проведеного 
тестування, складає майже 51%. Опитування лікарів-курсантів показало, що 97,7% позитивно оцінили запропоновану 
нами технологію навчання.

СПРИЯЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ДЕЛІРІЮ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ
1Соколов А.С., 2Ієвлєва В.І., 2Воронцов В.Л.

1Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 
2Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги 

ім. проф. О.І. Мещанінова, м. Харків 
Мета. Виявити фактори, що призводять до розвитку післяопераційного делірію.
Матеріали та методи. Вивчено історії хвороби 34 пацієнтів (з них жінок – 13, чоловіків - 21), оперованих в 
екстреному порядку з приводу гострої абдомінальної хірургічної патології в ХМКБЛШНМД ім проф. О.І. Мещанінова. 
Середній вік пацієнтів склав 69,6±5,1 року. Всі досліджувані пацієнти не зловживали алкоголем, не застосовували 
психоактивних речовин, не мали черепно-мозкової травми в анамнезі. На 2,1±0,3 добу післяопераційного періоду 
діагностовано психомоторне збудження з галлюцинозом, хворі переведені у відділення інтенсивної терапії. Пацієнти 
оглянуті психіатром, діагноз делірій - підтверджено. У 19 пацієнтів зареєстрований цукровий діабет 2 типу в стадії 
субкомпенсації, у 25 (73,5%) - артеріальна гіпотензія: систолічний тиск 104,6±3,6, діастолічний - 58,4±4,2 мм рт. ст. У 11 
хворих спостерігалась хронічна обструктивна хвороба легень, а у 7 - ХНН ІІ-ІІІ ст. Ішемічна хвороба серця спостерігалася 
у 34 пацієнтів. 
Результати та обговорення. Синдром системної запальної реакції (SIRS) спостерігався в 13 випадках. Крім того, 
субкомпенсована анемія в переопераційному періоді спостерігалася у 19 пацієнтів (55,9%) - Hb 83,63±8,27 г/л. 
Тривалість оперативного втручання у пацієнтів склала 142,4±17,3 хв. Тривалість перебування в ВІТ склала 5,2±1,1 доби.
Висновок. Таким чином наявність синдрому системної запальної реакції, анемії в до- та в ранньому післяопераційному 
періоді, відносна гипотензія у хворих, які страждали на гіпертонічну хворобу, субкомпенсований цукровий діабет, а 
також тривале оперативне втручання стають факторами, що підвищують ризик розвитку делірію у хворих похилого 
віку в ранньому післяопераційному періоді. 
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ПРОКАЛЬЦИТОНІН, ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ 
З СЕПСИСОМ

1Соколов А.С., 2Ієвлєва В.І., 3Півненко М.О.
1Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 

2Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги 
ім. проф. О.І. Мещанінова, м. Харків 

Мета. Оцінити інформативність РСТ для ранньої діагностики ефективності АТ у хворих з сепсисом.
Матеріали і методи. У дослідження увійшли 28 хворих у віці від 22 до 76 років (середній вік 52,3+2,7 роки) з 
діагностованим сепсисом бактеріальної етіології. Пацієнти перебували на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії 
(ВІТ) ХМКБЛШНМД ім проф. О.І. Мещанінова. Крім стандартних клініко-лабораторних тестів - термометрія, частота 
серцевих скорочень, клінічні та біохімічні аналізи крові і сечі, мікробіологічного дослідження крові, сечі, виділень ран 
з визначенням чутливості флори до антибіотиків, вимірювався рівень РСТ в сироватці крові на 2, 5, 10 добу лікування.
Результати та обговорення. На 2-5 добу захворювання, рівень РСТ більше 2 ng/ml у всіх випадках корелював з 
розвитком клінічної картини сепсису, у 11 хворих рівень РСТ був більше 10 ng/ml, була виявлена значна бактеріальна 
контамінація (>105 КУО/г), оцінка за шкалою SOFA складала 12-18 балів. Всі хворі на початковому етапі отримували 
емпіричну АТ препаратами широкого спектру дії з подальшою деескалацією і переходом на препарати залежно від 
чутливості. Відзначено, що у 23 пацієнтів РСТ яких знижувався на 70% і більше від початкових значень, оцінка за SOFA 
була <8 балів, спостерігалась нормалізація клінічної та бактеріологічної картини.
Висновки. Результати РСТ ймовірно можна використовувати як дзеркальне відображення ефективності 
антибактеріальної хіміотерапії та тяжкості сепсису. Це дозволяє більш раціонально підходити до антибіотикотерапії, 
підвищити якість лікування та знизити собівартість терапії.

ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ РОБОТИ ФЕЛЬДШЕРА З ІНФОРМУВАННЯ БРИГАД ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРО ВИКЛИК ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ДИСПЕТЧЕР) 

ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
Тихенко С.В.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, м. Київ 
Мета. Розробка критеріїв для оцінювання якості роботи Диспетчера.
Матеріали і методи. Нормативно-правові документи, посадові та спеціальні інструкції. Впровадження індикаторів 
якості можливе за результатами оцінки роботи Диспетчера відповідно до моделі кінцевих результатів роботи, на основі 
показників роботи, критеріїв обліку та коефіцієнтів оцінювання.
Результати та обговорення.
Забезпечення особистої безпеки, контроль безпеки членів бригади екстреної медичної допомоги (далі 
Бригади ЕМД), пацієнтів (постраждалих) на виклику:
- дотримання вимог єдиних методичних рекомендацій щодо організації робочого місця;
- робота із електронними приладами, засобами радіозв’язку та у закритому приміщенні; 
- Диспетчер має попередити членів бригади про можливі ризики під час виконання виклику, виходячи з наявної 
інформації про виклик, з метою запобігти/зменшити ризики для життя та здоров’я;
- Диспетчер має попередити Бригаду ЕМД про необхідність одягнути засоби індивідуального захисту, виходячи з 
наявної інформації про виклик;
- Диспетчер має надавати рекомендації пацієнту/постраждалому телефоном з наявної інформації на місці події з метою 
запобігти/зменшити ризики для життя та здоров’я постраждалого, оточуючих осіб; 
Забезпечення принципу безвідмовності під час звернення громадянина до служби екстреної медичної 
допомоги – «103»: 
- Диспетчер має право та можливості перенаправити непрофільний для служби екстреної медичної допомоги виклик 
іншим службам на виконання або рекомендувати, за згодою громадянина, в інший заклад охорони здоров’я, вжити 
заходів для виконання звернення в інший спосіб.
Виконання алгоритму реєстрації виклику: 
Привітання; назвати свою посаду; свій номер; дотримання часу від прийняття виклику до передачі його за належністю; 
чи вірно розподілено виклик; чи вірно/повністю передані дані по виклику Бригаді ЕМД; зворотній дзвінок диспетчера 
до особи, що зверталась по допомогу; чемність.
Вжиття заходів щодо виконання нормативу прибуття бригади ЕМД на виклик. 
Диспетчер за допомогою засобів телекомунікації (мобільний термінал бригади / GPS-навігації / радіозв’язку) контролює 
всі етапи виконання виклику, надає рекомендації щодо шляху слідування в режимі реального часу, у разі настання 
обставин непереборної сили в затримці попередньої бригади ЕМД направляє на виклик іншу найближчу до місця події 
Бригаду ЕМД із використанням засобів геоінформаційної системи.
Вжиття заходів щодо своєчасного виконання виклику: 
Диспетчер контролює роботу Бригади ЕМД через засоби телекомунікації, у разі затримки бригади ЕМД на виклику, 
вживає заходів щодо прискорення виконання виклику (комунікація з іншими рятувальними службами).
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Вжиття заходів щодо своєчасної госпіталізації пацієнта: 
- диспетчер інформує Бригаду ЕМД, яка планує госпіталізацію пацієнта про найближчий заклад охорони здоров’я, що є 
профільним для конкретного пацієнта. 
- диспетчер інформує заклад охорони здоров’я щодо забезпечення готовності до прийому конкретного пацієнта, який 
доставляється Бригадою ЕМД;
- у разі необґрунтованої затримки Бригади ЕМД в приймальному відділенні закладу охорони здоров’я, більше 15 
хвилин, Диспетчер вживає заходів щодо завершення госпіталізації пацієнта.
Виконання архівації даних та інформування про госпіталізованого пацієнта: 
- дані про звернення та пацієнта в повному обсязі архівуються Диспетчером в електронну форму картки «Картка 
виклику швидкої медичної допомоги» форма 109/о;
- дані про пацієнта та виконаний виклик в повному обсязі архівуються Диспетчером в електронну форму картки «Карта 
виїзду швидкої медичної допомоги» форма 110/о;
- у разі звернення громадян телефоном з питання розшуку госпіталізованого громадянина (в т.ч. невідомого) Диспетчер 
зобов’язаний надати вичерпну інформацію про такого пацієнта, окрім персональних даних.
Виконання комунікації при ліквідації медичних наслідків надзвичайної ситуації (НС) із:
- бригадами ЕМД що направлені до вогнища НС;
- диспетчерськими рятувальних служб інших відомств;
- керівництвом Центру ЕМД та МК;
- оперативно-штабною бригадою НС
- закладами охорони здоров’я;
- територіальним вузлом Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС.
Виконання комунікації щодо залучення додаткових формувань та ресурсів:
- за рішенням старшого медичного працівника на місті події Диспетчер реєструє виклик щодо:
- доставки сортувального майданчика до осередку НС.
- доставки регіонального медичного резерву до осередку НС;
- за рішенням медичного представника оперативного штабу з ліквідації наслідків НС Диспетчер інформує інші заклади 
охорони здоров’я про залучення бригад другої черги служби медицини катастроф (консультативних) та реєструє 
виклик про доставку необхідного консультанта;
Виконання своєчасного інформування:
- у режимі підвищеної готовності, Диспетчер надає до територіального вузла Урядової інформаційно-аналітичної 
системи з питань надзвичайних ситуацій МОЗ України (ТВ УІАС НС МОЗ України), інформацію про готовність закладів 
охорони здоров’я, мобільних медичних формувань та резерви служби медицини катастроф кожної доби о 05.30. год., 
11.30. год. та 17.30. год.
- у режимі надзвичайної ситуації, Диспетчер надає оперативну інформацію, передбачену Регламентом, про наслідки 
надзвичайної ситуації до ТВ УІАС НС МОЗ України та до місцевої адміністрації за встановленими формами («Термінове 
повідомлення про надання медичної допомоги при НС» - форма 155/о), («Термінове повідомлення про надання 
медичної допомоги при НС» уточнене або заключне - форма 155-1/о), кожної доби о 05.30. год., 11.30. год., 15.30. год., 
17.30. год. та 19.30. год.
- Диспетчер реєструє повідомлення про НС в Журналі обліку інформації про надання медичної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях, які надійшли з кожного лікувального закладу, який бере участь у наданні медичної допомоги 
постраждалим при НС - форма № 156/о. 
Контроль наступності в наданні медичної допомоги.
- диспетчер контролює про інформування закладу охорони здоров’я первинної ланки;
- щодо пацієнта з хронічним захворюванням, якому надана допомога Бригадою ЕМД;
- про повторний виклик протягом доби Бригади ЕМД до пацієнта з хронічним захворюванням.
Облік та контроль за раціональним використанням санітарного автотранспорту:
- диспетчер веде журнал обліку роботи спеціального санітарного автотранспорту, скріплює своїм підписом кількісні 
показники та час його роботи. 
Володіння технікою та технологіями на робочому місці:
- диспетчер зобов’язаний володіти порядком;
- ведення службових телефонних перемовин з абонентами за допомогою АТС цифрового зв’язку;
- введення затвердженої інформації про виклик ЕМД в ПЕОМ мережі автоматизованої інформаційно-диспетчерської 
системи;
- надання рекомендацій щодо організації постраждалому домедичної допомоги на місці виклику;
- роботи з мобільним терміналом Бригади ЕМД;
- роботи в геоінформаційній системі;
- ведення службових телефонних перемовин в системі оперативного радіозв’язку;
Задоволеність пацієнтів та населення роботою диспетчера виявляється шляхом:
- опитування пацієнтів;
- анкетування пацієнтів;
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- наявності подяк від пацієнтів;
- відсутності обґрунтованих скарг від пацієнтів.
Висновки. Індикатори якості роботи медичного працівника надають роботодавцю інформацію щодо удосконалення 
роботи закладу охорони здоров’я та підготовки до акредитації за стандартом міжнародної системи якості - ISO.

СТРУКТУРА ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД В УКРАЇНІ
Яровий Д.М., Знахарчук В.М., Соловйов О.С.

Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ 

Мета. Зменшення рівня первинної інвалідизації постраждалих, внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП), за 
рахунок оптимізації надання медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах лікування і на етапах 
реабілітації. 
Матеріали та методи. На базі Київського міського спеціалізованого травматологічного МСЕК проаналізовано 140 
випадків первинної інвалідності, що настала у результаті ДТП, з оцінкою статевої, вікової ознаки, розподілом за ознакою 
участі у русі, локалізацією ушкоджень, встановленою групою та тривалістю інвалідності. Дані оброблено за допомогою 
комп’ютерних технологій відповідно до критеріїв та вимог доказової медицини
Результати та обговорення. Встановлено, що серед постраждалих, інвалідизованих внаслідок ДТП, питома вага осіб 
чоловічої статі значно вища (70%). Найбільш часто мало місце встановлення 3-ї (55%) та 2-ї (39%) груп інвалідності. 
Дослідження за ознакою участі в русі дозволило встановити, що переважну кількість складають пішоходи (42%) та водії 
(41%), рідше зустрічалися інвалідизуючі травми серед пасажирів (17%). При розподілі за клініко-анатомічною формою 
пошкодження виявлено, що найчастіше група інвалідності встановлювалася внаслідок травми гомілки (28%), дещо 
рідше причиною були наслідки травм попереково-крижового відділу хребта (19%), таза (19%) та стегна (16%).
Висновки. Показник первинної інвалідності внаслідок ДТП є одним з критеріїв результативності медичної допомоги 
постраждалим на різних етапах лікування та може бути об’єктивним підґрунтям для розробки науково-обґрунтованих 
принципів, заходів та медичних технологій реабілітації постраждалих даної категорії.

ЗНАЧЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНОМУ КРИЗІ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ
Голдовский Б.М., Серіков К.В., Сідь Є.В., Лелюк Д.В.

Кафедра медицини невідкладних станів, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України», м. Запоріжжя 

У 2016 році екстреною медичною допомогою м. Запоріжжя було виконано 245448 викликів з наданням медичної 
допомоги, з яких 13,5% від загальної кількості склали гіпертонічні кризи (ГК). Гостре порушення мозкового кровообігу 
відмічалось у 2,3% хворих, гострий коронарний синдром склав 1,1% та інші ускладнення понад 18,4%. Ускладнений 
гіпертонічний криз супроводжується розвитком гострого клінічно значимого ушкодження органів-мішеней, що 
вимагає екстреної госпіталізації хворих.
Згідно сучасним уявленням, в патогенезі артеріальної гіпертензії та її ускладнень, велику роль відіграє дисбаланс ланок 
вегетативної нервової системи (ВНС). Останнім часом, великий розвиток отримав такий метод дослідження, як аналіз 
вариабельності серцевого ритму (ВСР).
Представляє певний клінічний інтерес стан ВНС при гіпертоничних кризах. Неінвазивна сучасна медична технологія 
аналізу ВСР дозволяє в лічені хвилини оцінити стан ВНС і прийняти рішення про корекції вегетативної дисфункції. 
Аналіз показників ВСР може використовуватися при виборі гіпотензивних препаратів для купірування ГК, а також 
допомогти в прогнозуванні ризику виникнення ускладнень з боку серцево-судинної системи після гіпертонічного 
кризу. Вітчизняна розробка ХАІ-Медіка електрокардіографічний комплекс КАРДіОЛАБ спроможний визначити 
показники ВСР безпосередньо біля ліжка хворого. Визначення ВСР на догоспітальному етапі надасть можливість не 
тільки оцінювати функціональний стан регуляторних систем організму і стежити за його динамікою, але і прогнозувати 
розвиток преморбідних станів.
Таким чином, потрібні подальші дослідження спрямовані на оцінку ВСР, так як на даний час відсутні дослідження 
присвячені динаміці показників ВСР при гіпертонічному кризі на догоспітальному етапі. Недостатньо даних, які свідчать 
про позитивний вплив антигіпертензивної фармакотерапії на варіабельність ритму серця у хворих з гіпертонічним 
кризом, не визначені можливості при цьому корекції вегетативної дисфункції.

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСТРОЇ НОРМОВОЛЕМІЧНОЇ ГЕМОДИЛЮЦІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ КРОВОВТРАТІ
Поталов С.О., Олексіна О.В.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя 
Мета. Оцінити ефективність методу гострої нормоволемічної гемодилюції у пацієнтів хірургічного профілю з великою 
інтраопераційною крововтратою.
Матеріали та методи. Дослідження проведене на підставі оцінки у використанні аллогенних гемотрансфузій у 150 
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хірургічних пацієнтів (79 чоловіків і 71 жінка). Залежно від використання, ГНГ хворі були ретроспективно розподілені 
на дві групи: основну (з ГНГ) групу (n=80) і групу порівняння (n=70) без ГНГ. Обсяги крововтрати й інтраопераційної 
інфузійно-трансфузійної підтримки між групами практично не відрізнялись. Реєстрували: об’єм крововтрати, 
концентрацію гемоглобіну й гематокриту, параметри центральної гемодинаміки на етапах анестезії та операції. 
Вірогідність відмінностей якісних показників у групах оцінювали за допомогою критерію χ2 (хі-квадрат).
Результати та обговорення. У групі контролю для усунення дефіциту глобулярного об’єму (ГО) 42 пацієнтам потрібно 
було переливання від 200 до 1800 мл донорської еритроцитарної маси, а в інших 28 хворих концентрація гемоглобіну 
й гематокрита при закінченні операції перевищували граничний критичний рівень. В основній групі у 64 пацієнтів 
для ліквідації небезпечного дефіциту ГО було досить трансфузії власної крові. Додаткові аллогенні гемотрансфузії 
знадобилися 16 пацієнтам основної групи, тому що у зв’язку із триваючою крововтратою трансфузії аутокрові не могли 
повністю ліквідувати дефіцит ГО. Середній обсяг аллогенної гемотрасфузії протягом операції в цих хворих склав 275±98 
мл (від 200 до 950 мл.) Число хворих, що одержали донорську еритроцитну масу в післяопераційному періоді з метою 
корекції дефіциту ГО також було меншим в основній групі, ніж у контрольної - 27 і 43 відповідно.
Висновки. Встановлено, що використання ГНГ при операціях на органах черевної порожнини, що супроводжуються 
великою крововтратою, зменшує відносний ризик трансфузій аллогенної еритроцитарної маси під час операції на 
20% і на 6% - у ранньому післяопераційному періоді. Застосування ГНГ дозволяє зменшити обсяг інтраопераційної 
гомологічної гемотрансфузії в 1,4 рази.

УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У КРИТИЧНИХ ХВОРИХ ІЗ ГЕМОРАГІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
Серіков К.В., Голдовський Б.М., Поталов С.О., Філімонова І.В.

Кафедра медицини невідкладних станів, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України», м. Запоріжжя 

Актуальність. Геморагічний інсульт являє собою найбільш руйнівний тип мозкового інсульту, який призводить до 
смертності та тяжкої інвалідизації. Смертність протягом 30 днів після геморагічного інсульту складає від 30% до 55%, 
при цьому до половини хворих помирає в гострому періоді, переважно протягом перших 48 годин.
Мета. Вдосконалити методи моніторингу та заходи інтенсивної терапії у критичних хворих із геморагічним інсультом.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективне, нерандомізоване дослідження 35 хворих із геморагічним 
інсультом. Середній вік хворих склав (64±2) років, з них чоловіків 19 (54,3%) – середній вік (65±3) років; жінок – 16 
(45,7%) – середній вік (64±3) років.
Результати та обговорення. Удосконалення моніторингу та інтенсивної терапії у критичних хворих із геморагічним 
інсультом відбувалося з урахуванням уніфікованого клінічного протоколу № 275 від 17.04.2014 року «Геморагічний 
інсульт».
Обговорення результатів. Визначення тяжкості геморагічного інсульту за шкалою National Institutes of Health Stroke 
Scale (NIHSS) ґрунтується на знанні неврологічної симптоматики лікарем, який проводить оцінку неврологічних 
порушень та адекватної поведінки хворого. У той час, як визначення виразності мультиорганних порушень за 
системою Mainz Emergency Evaluation Score (MEES) базується на клініко-лабораторній оцінці загального стану хворого, 
що дозволяє адекватно оцінити міру ушкодження функції життєво-важливих органів та систем і своєчасно скорегувати 
методи інтенсивної терапії.
Висновки. Летальність під час моніторингу та інтенсивної терапії у критичних хворих із геморагічним інсультом склала 31,4%.

ЧУТЛИВІСТЬ HFABP В ДІАГНОСТИЦІ НЕКРОЗУ МІОКАРДА ПРИ ГОСТРОМУ КОРОНАРНОМУ 
СИНДРОМІ ЗІ СТІЙКОЮ ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST

Фуштей І.М., Сідь Є.В., Єфіменко Н.Ф.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя 

Мета. Визначити чутливість heart fatty acid-binding protein (hFABP) при гострому коронарному синдромі зі стійкою 
елевацією сегмента ST при надходженні хворих до стаціонару.
Матеріали і методи. У першу групу увійшли 12 хворих з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента 
ST у середньому віці (59,3 ± 2,3 років), другу – 6 практично здорових осіб у середньому віці (56,8 ± 1,7 років), групи були 
зпівставні за віком та соціальним положенням. Середній час надходження хворих до стаціонару, від початку клінічних 
проявів, склав – (123,7 ± 24,8 хвилини). Рівень тропоніну I та hFABP визначали в плазмі крові імуноферментним методом 
за допомогою стандартних наборів («Вектор-Бест»). З метою визначення чутливості кардіальних маркерів щодо 
виявлення некрозу міокарда застосовували ROC-аналіз (ROC – Receiver Operating Characteristic curve analysis).
Результати та обговорення. У групі хворих на ГКС рівень nропоніну I склав 3,63 [0,75 ; 5,00] пг/мл і був достовірно 
вище рівня 0,78 [0,69 ; 0,93] пг/мл у групі практично здорових осіб (p < 0,05). Рівень hFABP у групі хворих на ГКС склав 
4,45 [1,77 ; 10,48] пг/мл та достовірно перевищував рівень 0,09 [0,02 ; 0,25] пг/мл у групі практично здорових осіб (p < 
0,05). Тропонін I виявив достовірну предикторну цінність щодо виявлення некрозу міокарда, площа під кривою (AUC = 
0,75, 95% ДІ 0,494-0,920), з чутливістю - 66,7% та специфічністю 100%. Тоді як hFABP при AUC = 0,94, 95% ДІ 0,727-0,999 
мав чутливість – 83,3% та специфічністю 100%. Результати закордонних досліджень показують високу діагностичну 
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ефективність hFABP в ранній діагностиці гострого інфаркту міокарда, перевершуючи за чутливістю (в перші 12 годин 
від початку захворювання) серцеві тропоніни.
Висновки. У hFABP є дуже суттєва діагностична цінність протягом перших годин після початку ознаки гострого 
інфаркту міокарда, особливо цінні такі результати, оскільки цей період може бути невидимим для тропонінів. Потребує 
подальшого дослідження визначення діагностичної цінності hFABP у хворих з гострим коронарним синдромом без 
елевації сегмента ST.

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ПАТТЕРНІВ КОЛИВАНЬ АТ ВНОЧІ ЗАЛЕЖНО ВІД СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Волосовець А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

Кафедра медицини невідкладних станів
Мета. Визначення розподілу паттернів коливання АТ в нічний період залежно від часу виникнення інсульту та впливу 
соціальних факторів ризику церебральної ішемії.
Матеріали і методи. Нами було обстежено 140 пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт віком від 45 до 84 років 
(середній вік 65,2±8,7 роки), використовувалися клініко-інструментальні методи (КТ, МРТ, УЗДГ МАГ, ЕКГ, моніторування 
АТ) і детальне клініко-анамнестичне опитування. Пацієнтів було розподілено на групи залежно від часу виникнення 
ішемічного інсульту: 1 група (8.00 – 15.59, n = 75), 2 група (16.00 – 22.59, n = 46) та 3 група (23.00 – 7.59, n = 19).
Результати та обговорення. Нами було виявлено, що для 1-ї групи характерним було превалювання в 78,7% (n = 
59) підтипу over-dipper (зниження АТ вночі > 20%), у 17,3% (n = 13) спостерігався підтип dipper (зниження АТ вночі на 
10-20%) і у 4% (n = 3) - підтип non-dipper (зниження АТ вночі < 10%). Соціальні фактори, що переважно впливали на 
групу: висока стресогенність оточення (n = 71), погане харчування (n = 62), паління (n = 59). Серед пацієнтів 2 групи у 
76,1% (n = 35) переважав підтип non-dipper, підтип dipper спостерігався у 8,6% (n = 4) і у 15,2% (n = 7) виявляли підтип 
night-peaker (підвищення АТ вночі вище денного значення). Соціальні фактори, що переважно впливали на 2-гу групу: 
стресогенність оточення (n = 34), довготривала робота з моніторами (n = 22), знижена фізична активність (n = 39). 
Спектр підтипів 3-ї групи виглядав наступним чином: 68,4% (n = 13) - night-peaker, 26,3% (n = 5) - non-dipper, 5,2% 
(n = 1) – підтип dipper. Соціальні фактори, що переважно впливали на 3-тю групу: порушення сну (n = 15), надмірна нічна 
активність (n = 7), вживання алкоголю (n = 17).
Висновки. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що для пацієнтів 1-ї групи, у яких інсульт стався в 
денний час і, як правило, на тлі підвищення АТ, характерним є тенденція до компенсаторного парасимпатичного 
впливу у вигляді зниження АТ в нічний час (over-dipper). В той же час 2 група з інсультами у вечірній час спостерігалися 
розлади парасимпатичної активності з превалюванням недостатнього зниження АТ у вечірній час та під час сну (non-
dipper). Для пацієнтів з нічним інсультом (3-я група) характерним було значне підвищення АТ вночі (night-peaker), що як 
правило і призводило до виникнення цереброваскулярної катастрофи.

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Кафедра медицини невідкладних станів

Мета. Проаналізувати стан роботи екстреної медичної допомоги в Україні.
Методи дослідження. Cистемний аналіз, бібліосемантичний, статистичний, соціологічний методи та метод експертних 
оцінок.
Об`єкт дослідження. Cистема екстреної медичної допомоги в Україні. 
Результати та обговорення. Першу станцію швидкої медичної допомоги (ШМД) було започатковано у Відні наприкінці 
ХІХ ст. Після Відня станцію ШМД було відкрито у Варшаві та Києві (1902 р.). Через рік подібна медична установа з’явилась 
у Одесі.
Нажаль сучасна робота ШМД в Україні є повною протилежністю щодо західних підходів. В столиці, як і у всій державі, 
немає повноцінної багатопрофільної клініки ШМД, відсутні інститути, які б за своїм потенціалом могли б зрівнятися з 
відомими європейськими лікувально-профілактичними закладами.
У нас частіше машину швидкої допомоги використовують в якості засобу перевезення, причому пацієнта транспортують 
не до чергового лікувального закладу, який ближче розташований, а до того, який відповідає місцю реєстрації пацієнтів, 
що призводить до затягування терміну початку госпітального етапу лікування. Про раціональне використання праці 
лікаря ШМД також говорити зарано. Автономність служби ШМД є однією з причин неузгодженостей між нею та 
стаціонарними ЛПЗ. Саме тому за кордоном виїзні бригади ШМД входять до штату тієї чи іншої ургентної клініки, яка 
обслуговує певну територію. На сьогодні є необхідність використання в роботі ШМД декількох видів спеціалізованих 
бригад, які зараз ліквідовані. Проблема полягає в їх кількості, дислокації та застосуванні за призначенням.
Висновки. Рекомендації щодо основних складових реформування української служби ШМД:
1. Створити інститут ШМД (ургентних багатопрофільних стаціонарів).
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2. Забезпечити бригади ШМД повноцінними спеціалістами: лікар, фельдшер, медична сестра, ввести до бригади водія.
3. Повернутись до інституту спеціалізованих бригад (кардіологічні, неврологічні, протишокові, токсикологічні, 
педіатричні, психіатричні).
4. Госпіталізовувати хворих до найближчої багатопрофільної лікарні.
5. В кожній ургентній клініці має бути потужне відділення невідкладної медичної допомоги зі своїми спеціалістами 
(мультидисциплінарною бригадою), лабораторією, підрозділом інструментальних обстежень, протишоковою палатою.
6. Режим роботи таких клінік та їх відділень має бути цілодобовим.

СУЧАСНА СТРУКТУРА ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ В МІСТІ КИЄВІ
Іващенко О.В., Курділь Н.В., Струк В.Ф., Богомол А.Г., Андрющенко В.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ 

Мета. Вивчити зміни в структурі гострих отруєнь в м. Києві за 2016 рік, згідно даних токсикологічного відділення 
Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
Матеріали і методи. Проаналізовано 1800 історій хвороби хворих з гострими отруєннями з оцінкою статевої, вікової 
ознаки, наявності відповідного токсидрома та даних токсикологічного дослідження. Дані оброблено за допомогою 
комп’ютерних технологій відповідно до критеріїв та вимог доказової медицини.
Результати та обговорення. Встановлено, що серед пацієнтів з гострими отруєннями питома вага осіб чоловічої 
статі вища (59%), та найбільша в віці від 30 до 50 років (37,5%). Найбільш часто спостерігались отруєння речовинами 
психотропної дії (41,2%), алкоголем і сурогатами (20,8%), сумішшю медикаментів (7,8%). Велику частку складали 
отруєння не ідентифікованими речовинами (9,4%). Серед речовин психотропної дії значно виросла частка отруєнь 
опіоїдами (метадоном). Ці отрути викликають важкі ускладнення в соматогенній фазі отруєння (гостра ниркова 
недостатність), що потребує використання екстракорпоральної детоксикації. 
Висновки. Проаналізувавши отримані результати, встановлене зростання отруєнь психотропними речовинами з 
важкими ускладненнями та значно зменшилась кількість отруєнь речовинами побутової хімії та кардіотоксичними 
медикаментами. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНЬОСЕРДЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 
IНФАРКТ МIОКАРДУ

Фуштей I.М., Мохамед Мохамед Федi
Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринологі ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної 

освіти МОЗ україни», м. Запоріжжя
Мета. Визначити особливості змін показників внутрішньосердцевої гемодинаміки у хворих на ІХС в поєднанні з 
гострим iнфарктом мiокарда (ГІМ).
Матеріали і методи. Було обстежено 82 особи, з яких 51 хворий на ІХС в поєднанні з ГІМ та 31 практично здорова 
особа. Отримані дані були представлені у вигляді середнього ± стандартної помилки середнього (М ± m).
Результати та обговорення. У групі обстежених хворих на ІХС в поєднанні з ГІМ мало місце достовірне збільшення 
показника лінійного розміру лівого передсердя (ЛП), що становило (3,73 ± 0,06) см у порівнянні із групою здорових осіб, 
де лінійний розмір ЛП становив (3,15 ± 0,06) см, (р < 0,05). Показник кінцевого діастолічного об’єму (КДО) недостовірно 
підвищився у групі хворих на ІХС у поєднанні з ГКС (135,27 ± 4,24) мл проти групи здорових осіб, де становив (131,01 ± 
9,16) мл, (р > 0,05).
На відміну від рівня КДО, рівень кінцевого систолічного об’єму (КСО) достовірно став вищим у групі хворих на ІХС у 
поєднанні з ГІМ і становив (58,93 ± 3,05) мл проти групи здорових осіб, до цього рівень був (41,40 ± 3,80) мл, (р < 0,05). 
Рівень ударного об’єму (УО) у хворих на ІХС у поєднанні з ГІМ був достовірно нищим у порівнянні з групою здорових 
осіб, що становив відповідно (76,33 ± 2,72) мл проти (89,61 ± 6,14) мл, (р < 0,05). Достовірно знизився також рівень 
фракції викиду (ФВ) у осіб, хворих на ІХС у поєднанні з ГІМ і становив (56,88 ± 1,36)%, порівняно зі здоровими особами, 
де ФВ дорівнювала (69,17 ± 1,25)%, (р < 0,05).
Висновок. У хворих на ІХС у поєднанні з ГІМ достовірно визначалось виражене порушення систолічної функції ЛШ у 
порівнянні зі здоровими особами.

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ІХС ПОСТІНФАРКТНИЙ КАРДІОСКЛЕРОЗ ПІСЛЯ 
ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА СЕРЦІ

Філімонова І.В., Олексіна О.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя

Кафедра медицини невідкладних станів, м. Запоріжжя
Мета. Визначити рівень катехоламінів у хворих на ішемічну хворобу серця з постінфарктним кардіосклерозом, 
в поєднанні з тривожними та депресивними розладами, після реваскуляризації міокарда; як важливий 
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прогностичний критерій погіршення якості життя та виникнення несприятливих серцевих подій.
Матеріал та методи. В проведеному дослідженні, в якому приймали участь 95 хворих на ІХС після реваскуляризації. 
Визначення тривожно-депресивних розладів проводили за шкалами HADS и Бека. Наявність депресивного стану було 
виявлено у 56 хворих, 39 пацієнтів були без депресії.
Результати та обговорення. За допомогою порівняльного аналізу виявлено взаємозв’язок між добовим рівнем 
катехоламінів у хворих на ІХС після реваскуляризації в залежності від наявності депресивного розладу. Таким 
чином виявлено, що рівень добової екскреції адреналіну і дофаміну був достовірно вище у хворих на ІХС після 
реваскуляризації в поєднанні з депресивним розладом у порівняні з групою хворих без депресивного розладу, що 
може мати прогностичне значення зазначених показників у повторному виникненні інфаркту міокарду, серцевої 
недостатності та летальних ісходів.
Висновки. Оцінка рівня катехоламінів у хворих на ішемічну хворобу серця з постінфарктним кардіосклерозом, в 
поєднанні з тривожними та депресивними розладами, після реваскуляризації міокарда є важливим прогностичним 
критерієм погіршення якості життя та виникнення несприятливих серцевих подій (повторні інфаркти, вітальні 
порушення ритму, посилення проявів серцевої недостатності) в післяопераційному періоді, якщо не проводити 
медикаментозну корекцію психо-емоційного стану.

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОАДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ МОЗКУ НА ФОНІ 
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Боброва В.І.1, Демченко А.В.2, Боброва О.В.1

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
2 Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Мета. Оцінити клінічну ефективність методу біоадаптивного управління у хворих на хронічну ішемію мозку (ХІМ).
Матеріали і методи. Обстежено 35 пацієнтів на ХІМ (основна група) на фоні артеріальної гіпертензії, серед них 20 
жінок та 15 чоловіків. Середній вік - 55,32±7,23 років. Психоемоційний стан хворих оцінювали за тестом тривожності 
Спілбергера, шкалою депресії Бека. Тривожний синдром діагностували у 34,3% хворих та тривожно-депресивний - у 
65,7% пацієнтів.
В комплексному лікуванні хворих на ХІМ використовували біоадаптивне управління у вигляді температурно-
міографічних тренінгів на фоні традиційної терапії антигіпертензивними, вазоактивними та метаболічними 
препаратами. Пацієнти не приймали препарати з психотропною та вегетотропною діями. Тренінги біоадаптивного 
управління проводилися індивідуально з кожним пацієнтом тривалістю 15-20 хвилин з використанням програмно-
апаратного комплексу «БОСЛАБ-професійний+» (Російська Федерація). Курс складав 10 сеансів. 
Результати та обговорення. Після проведених температурно-міографічних тренінгів суттєво покращився 
психоемоційний стан пацієнтів: знизились рівні як реактивної (Δ -9,5%; р<0,01), так і особистісної тривожності (Δ -7,8%; 
р<0,05) за тестом Спілбергера, зменшився загальний бал за шкалою депресії Бека (Δ -19,3%; р<0,01), регресували 
депресивні симптоми у 31,4% хворих на ХІМ та головний біль - у 37,1%. На фоні нормалізації цифр артеріального 
тиску змогли знизити дозу антигіпертензивних препаратів 28,6% хворих на ХІМ. Більшість (71,4%) пацієнтів навчилися 
підвищувати температуру кінчика пальця домінантної руки до 900F, що свідчило про покращення периферичної 
вазодилятації судин, навчилися знижувати рівень напруги фронтального м’яза, що приводило до розслаблення 
перикраніальних м’язів і загальної релаксації організму людини. 
Висновки. В клінічній практиці біоадаптивне управління потенціює ефект традиційних методів лікування, в яких 
пацієнт «грає» пасивну роль, дозволяє поліпшити адаптаційні можливості хворих, що допомагає досягти більш 
вираженого і стійкого клінічного ефекту.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ, 
ЕНДОСКОПІЯ, КОМБУСТІОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЕКСТРЕНА КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ЖИТТЄЗАГРОЗЛИВІ АРИТМІЇ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10:00-15:00
Організатор: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

ПРОГРАМА
Секція «ЕКСТРЕНА КАРДІОХІРУРГІЯ»

Тема: Сучасна екстрена та невідкладна кардіохірургія в Україні
Доповідач: Лазоришинець В.В.
Тема: Концепція надання екстреної кардіохірургічної допомоги
Доповідач: Сіромаха С.О.
Тема: Раптова серцева смерть при ГКМП. Заходи з профілактики та лікування
Доповідач: Руденко К.В.
Тема: Ургентна хірургічна допомога при інфекційному ендокардиті
Доповідач: Крикунов О.А.
Тема: Невідкладна мультидисциплінарна допомога вагітним з кардіальною патологією: український досвід
Доповідач: Давидова Ю.В.
Тема: Досвід екстреної хірургії аорти
Доповідач: Кравченко В.І.

Секція «АРИТМІЇ»
Тема: Екстрена допомога при суправентрикулярних аритміях
Доповідач: Стичинський О.С.
Тема: Кардіовертери-дефібрилятори у лікуванні життєзагрозливих аритмій
Доповідач: Парацій О.З.
Тема: Лікування аритмій у дітей першого року життя
Доповідач: Залевський В.П.
Тема: Фетальні аритмії 
Доповідач: Лук'янова І.С.
Тема: Екстрена допомога вагітним з порушеннями ритму серця.
Доповідач: Кравчук Б.Б.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ І ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ КІНЦІВОК»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10:00-18:00
Організатори: кафедра комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика; Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ); Асоціація 
комбустіологів України; Громадське об’єднання з лікування ран

ПРОГРАМА
Тема: Організаційні принципи надання допомоги хворим з опіками та відмороженнями та інноваційні технології їх 
лікування
Головують: проф. Козинець Г.П., проф. Олійник Г.А., Комаров М.П.
Тема: Стан надання комбустіологічної допомоги хворим з опіками та їх наслідками в Україні та впровадження 
інноваційних технологій в практику їх лікування
Доповідачі: проф. Козинець Г.П., к.м.н. Комаров М.П.
Тема: Організаційні принципи надання допомоги постраждалим АТО та сучасні технології їх хірургічного лікування в 
Дніпропетровській області
Доповідач: проф. Слєсаренко С.В.
Тема: Організаційні принципи надання допомоги хворим з холодовою травмою в Харківській області та сучасні 
технології їх хірургічного лікування
Доповідач: проф. Олійник Г.А.



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

62  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Тема: Організація надання допомоги хворим з опіками дорослих та дітей в Вінницькій області та інноваційні технології 
їх хірургічного лікування
Доповідач: д.м.н. Нагайчук В.І.
Тема: Фіксовані виступи (5-7 хв.)
Доповідачі: проф. Перцов В.І., к.м.н. Савчин В.С., к.м.н. Тацюк А.Й., к.м.н. Погореляк А.Й.
Тема: Проблема діагностики та лікування опікового сепсису, септичного шоку
Головують: проф. Слєсаренко С.В., проф. Сорокіна О.Ю., проф. Коваленко О.М.
Тема: Сучасне визначення сепсису та септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками
Доповідачі: проф. Козинець Г.П., проф. Сорокіна О.Ю., проф. Слєсаренко С.В.
Тема: Основні напрями інтенсивної терапії сепсису і септичного шоку у хворих з тяжкими опіками
Доповідачі: проф. Сорокіна О.Ю., проф. Козинець Г.П.
Тема: Діагностика розвитку ранньої та пізньої поліорганної дисфункції у хворих з опіками
Доповідач: к.б.н. Осадча О.І.
Тема: Оцінка різних форм системної запальної відповіді як предиктора розвитку сепсису
Доповідач: к.б.н. Боярська Г.М.
Тема: Програма хірургічного лікування опікового сепсису, септичного шоку
Головують: проф. Перцов В.І., д.м.н. Жернов О.А., д.м.н Нагайчук В.І.
Тема: Принципи хірургічного лікування постраждалих з сепсисом
Доповідач: проф. Коваленко О.М.
Тема: Основні напрями та інноваційні технології хірургічного лікування хворих з ранами різної етіології та розвитком 
септичних ускладнень
Доповідач: проф. Слєсаренко С.В.
Тема: Інноваційні технології хірургічного лікування поширених гнійно-некротичних ран голови
Доповідачі: д.м.н. Жернов О.А., к.м.н. Жернов А.О., Стаскевич С.В.
Тема: Інноваційні технології хірургічного лікування хворих з поширеними глибокими опіками. Профілактика 
септичних ускладнень
Доповідач: д.м.н. Нагайчук В.І.
Тема: Ефективність комплексного лікування довго незагоюваних ран нижніх кінцівок
Доповідачі: проф. Слєсаренко С.В., к.м.н. Бадюл П.О., к.м.н. Нор Н.М., Слєсаренко К.С., Корпусенко О.І.
Тема: Компенсація еритроцитарного і білкового обсягів у хворих з опіковим сепсисом при хірургічному лікуванні
Доповідач: доц. Циганков В.П.
Тема: Нові напрями в лікуванні патологічних рубців
Доповідачі: к.м.н. Коркунда С.В., проф. Олійник Г.А.
Тема: Аутоліпографтінг у лікуванні рубців
Доповідач: Баранов І.В.
Тема: Фіксовані виступи (5-7 хв.)
Доповідачі: Цапенко В.І., Нікітенко Б.М., Мороз В.І., Крисько С.Ю, Гольберт З.О.
Тема: Вироблення консенсусу комбустіологів України з проблеми діагностики та лікування опікового сепсису, 
септичного шоку. Обговорення та затвердження уніфікованого клінічного протоколу «Надання медичної допомоги 
хворим з опіками та їх наслідками» та постановка завдання зі створення локальних протоколів
Доповідач: проф. Козинець Г.П., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Комбустіологія» 

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ КАРДІОХІРУРГІЇ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 14:30-18:00
Організатор: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Симультанні втручання у хворих з мультифокальним атеросклерозом
Доповідач: Белейович В.В., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН 
України», відділ трансплантації та хірургії серця
Тема: Гібридні операції у пацієнтів з атеросклеротичним ураженням коронарних судин
Доповідач: Доманський Т.М., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН 
України», відділ трансплантації та хірургії серця
Тема: Анатомічна реконструкція аортального клапана
Доповідач: Габрієлян А.В., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН 
України», відділ трансплантації та хірургії серця
Тема: Результати ендопротезування інфраренального відділу аорти
Доповідач: Власенко О.А., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН 
України», відділ трансплантації та хірургії серця
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Тема: Оцінка ефективності трансплантації стовбурових клітин кордової крові при хронічному ураженні міокарду 
(експериментальне дослідження)
Доповідач: Доманський Т.М., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН 
України», відділ трансплантації та хірургії серця
Тема: Застосування стовбурових клітин пуповинної крові в комплексному лікуванні серцевої недостатності
Доповідач: Кудлай І.В., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», 
відділ трансплантації та хірургії серця
Тема: Хірургічна реконструкція лівого шлуночка у хворих з ішемічною кардіоміопатією
Доповідач: Габрієлян А.В., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН 
України», відділ трансплантації та хірургії серця
Тема: Вибір режиму дозування транексамової кислоти при операціях зі штучним кровообігом
Доповідач: Гурін П.В., ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СЕРЦЕВО-СУДИННА ПАТОЛОГІЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ»

25 квітня 2017 року  •  Час проведення: 14:00-17:00
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
Співорганізатор: ДУ «Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Сучасні підходи до профілактики та лікування судинних катастроф ЦНС у жінок репродуктивного віку
Доповідачі: Цимбалюк В.І., Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В.
Тема: Акушерська кардіологія та кардіохірургія
Доповідачі: Антипкін Ю.Г., Лазоришинець В.В., Давидова Ю.В., Сіромаха С.О., Руденко К.В., Крікунов А.А., 
Кравченко В.І.
Тема: Профілактика тромбогеморагічних ускладнень у вагітних групи високого ризику
Доповідач: Нетяженко В.З.
Тема: Гіпертензивні розлади вагітності та асоційована з ними серцево-судинна патологія
Доповідачі: Давидова Ю.В., Двуліт М.П., Огородник А.О., Бутенко Л.П.
Тема: Профілактика акушерських, кардіальних та перинатальних ускладнень при аутоімунній патології
Доповідачі: Ліманська А.Ю., Гарміш О.О., Шевчук Є.В., Мокрик А.М.
Тема: Застосування новітніх технологій діагностики стану таргетних органів та плода у вагітних групи високого ризику
Доповідачі: Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІНТЕРВЕНЦІЙНА І НЕЙРОІНТЕРВЕНЦІЙНА РАДІОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ»

27 квітня • Час проведення: 10:00-13:00
Організатор: ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Вітання учасників конференції та огляд сучасних досягнень інтервенційної та нейроінтервенційної радіології у 
сучасній медицині
Доповідач: Щеглов Д.В.
Тема: Історія розвитку інтервенційної радіології у світі та в Україні
Доповідач: Альтман І.В.
Тема: Ефективність ендоваскулярної оклюзії складних церебральних артеріальних аневризм із застосуванням різних 
технік койлінгу в операційному періоді спостереження
Доповідач: Конотопчик С.В.
Тема: Результати лікування хворих з артеріальними аневризмами судин головного мозку складної будови з 
використанням балон-ремоделюючої техніки
Доповідач: Загородній В.М.
Тема: Досвід лікування хворих з артеріовенозними співустями поперечного та сигмовидного синусів
Доповідач: Свиридюк О.Є.
Тема: Особливості застосування перфузійної комп’ютерної томографії при лікуванні хворих з порушенням мозкового 
кровообігу за ішемічним типом з використанням ендоваскулярних методів
Доповідач: Коваленко О.П.
Тема: Ендоваскулярне лікування хворих з артеріовенозними мальформаціями спинного мозку
Доповідач: Найда А.В.
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Тема: Порівняння емболізації селезінкової артерії з ендоскопічними втручаннями для профілактики рецидивів 
стравоходно-шлункових кровотеч у хворих з ускладненою портальною гіпертензією
Доповідач: Нікішин О.Л.
Тема: Техніка і методи ендоваскулярної оклюзії церебральних аневризм складної рентгеноанатомічної будови
Доповідач: Аль-Кашкиш I.І.

НАУКОВО−ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНТЕРВЕНЦІЙНА БРОНХОСКОПІЯ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 10:00-13:00
Організатор: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Основи інтервенційної бронхоскопії
Доповідач: Шпак О.І., к.м.н.
Тема: Анестезіологічне забезпечення інтервенційної бронхоскопії 
Доповідачі: Шпак О.І., к.м.н., Новицький О.В., Демидова Р.С. 
Тема: Ендобронхіальна електрокоагуляція, кріодеструкція
Доповідачі: Шпак О.І., к.м.н., Бичковський В.Б., к.м.н.
Тема: Морфологічні аспекти сучасної ендобронхіальної хірургії новоутворень
Доповідачі: Ліскіна І.В., к.м.н., Загаба Л.М., к.м.н.
Тема: Клапанна бронхоблокація в пульмонології і фтизіатрії
Доповідач: Рандюк О.Б.
Тема: Невдачі та удосконалення при проведенні інтервенційної бронхоскопії 
Доповідачі: Шпак О.І., к.м.н., Бичковський В.Б., к.м.н., Рандюк О.Б.
Тема: Сторонні тіла трахеї та бронхів
Доповідачі: Шпак О.І., к.м.н., Венгерова О.О. к.м.н.
Тема: Штучна вентиляція легенів: синхронізація з активним пацієнтом
Доповідачі: Плугару А.Л. (ЮТАС), Пересунько П.В.

ЕНДОВАСКУЛЯРНЕ ЛІКУВАННЯ СИМПТОМАТИЧНИХ ГЕМАНГІОМ ПЕЧІНКИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ
Щеглов Д.В., Альтман І.В., Нікішин О.Л., Коваленко О.П., Чебанюк С.В., Аль-Кашкиш І.І., Кібиш І.С.
ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», м. Київ 

Гемангіома печінки (ГП) є найбільш розповсюдженою доброякісною судинною пухлиною печінки. Гемангіому знаходять 
у 2-7% населення. Незважаючи на ефективність резекції ГП, летальність оперативного лікування сягає 3%. При 
тотальному ураженні печінки, при локалізації ГП біля крупних судин, при важких супутніх станах хірургічне втручання 
неможливо. В цих випадках методом вибору є ендоваскулярна емболізація ГП.
Мета. Проаналізувати безпосередні та віддалені результати ендоваскулярного лікування симптоматичних ГП великих 
розмірів. 
Матеріали і методи. 11 пацієнтам (5 чоловіків, 6 жінок, середній вік 37.35 +/- 8.67 р. з великою ГП була виконана 
трансартеріальна емболізація (ТЕ) гемангіоми печінки. За даними КТ, УЗД, ангіографії встановлений діагноз кавернозної 
гемангіоми печінки. Розмір гемангіоми від 11,24 до 31,57 см. (середній розмір 18.86 +/- 6.67 см). Локалізація ГП: права 
доля – 8 пацієнтів, ліва доля – 1, права та ліва доля – 2. Показанням до ТЕ були: біль, швидке збільшення розміру ГП. Двоє 
хворих з Касабаши-Мерит синдромом. Емболізація виконана трансартеріально з стегнового доступа, під місцевою 
анестезією, шляхом катетеризації печінкової артерії під контролем рентгеноскопії. У двох хворих з локалізацією ГП в 
обох долях емболізація виконана в два етапи. Спочатку правої долі, а через два тижні лівої долі печінки. Емболізація ГП 
здійснена емболами з полівінілалкоголю (PVA) розміром 500 – 900 мікрон. 
Результати та обговорення. Емболізація була єдиним методом лікування у всіх пацієнтів. Ускладнень в ході операції 
не було. Післяопераційна летальність відсутня. Тромбозів та некрозів печінки не відмічено. В післяемболізаційному 
періоді виникали незначна біль, підвищення температури, помірний лейкоцитоз у 7 пацієнтів на 1 – 4 день після ТЕ, та 
зникли на 3 – 7 добу після консервативного лікування. Зникнення симптомів ГП відмічено у всіх пацієнтів. Гематологічні 
порушення нормалізувались у обох пацієнтів з Касабаши-Мерит синдромом протягом 1 – 3 місяців після ТЕ. Статистично 
значного зменшення розмірів гемангіоми після ТЕ не відмічено, однак у 2 пацієнтів відмічено регрес розмірів ГП за 
даними КТ. Протягом двох років повернення симптомів ГП не відмічено у всіх пацієнтів.
Висновки. Трансартеріальна емболізація є ефективним способом лікування симптоматичних гемангіом печінки 
великих розмірів, та може розглядатися як самостійний мініінвазивний метод, який характеризується низькими 
показниками ускладнень та є альтернативою до хірургічного видалення гемангіоми печінки.
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СИМУЛЬТАННІ ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ З МУЛЬТИФОКАЛЬНИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
 Белейович В.В.

Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ 
Мета. Покращити результати симультанних оперативних втручань у хворих з важким захворюванням серця та 
магістральних судин.
Матеріали та методи. У відділі трансплантації та хірургії серця спільно з відділом хірургії магістральних судин НІХТ 
ім. О.О. Шалімова за період 2012-2016 рр. володіє досвідом симультанного лікування 86 хворих. Операції виконані з 
приводу ішемічної хвороби серця (ІХС) та стенозу сонних артерій (СА) – 56, ураженні клапанів серця та стенозу СА - 3,
оклюзії магістральних артерій аорто-здухвинного та стегно-підколінного сегментів - 27. В протокол обстеження 
пацієнтів входили, окрім загально-клінічних методів, також спеціалізовані - КТ головного мозку з дослідженням 
перфузії.
При КВГ дослідженні у всіх пацієнтів було виявлено багатосудинне ураження коронарних артерій. При обстеженні СА у 
більшості хворих – 49 (57%) виявлені стенози гирла внутрішньої СА. У 27 (31.4%) хворих при обстеженні аорти та артерій 
нижніх кінцівок відмічалися значимі стенози аорти та стегно-підколінних сегментів. У хворих з приводу стенозу СА та 
ІХС першим етапом виконувалася еверсійна каротидна ендартектомія та послідовно за нею коронарне шунтування 
(КШ) на серці, що працює, за виключенням 3-х пацієнтів, яким також було виконано протезування клапанів серця. У 
пацієнтів з ІХС, ураженням аорти, магістральних судин нижніх кінцівок, КШ без штучного кровообігу виконувалося 
першочергово.
Результати та обговорення. Гладке протікання післяопераційного періоду відмічене у 98.8% (85) хворих. У 22 (69%) 
хворих спостерігався регрес до операційної неврологічної симптоматики. Післяопераційний період протікав без 
ускладнень, на 7-9-у добу після операції хворі виписувались у задовільному стані. Один (1.1%) летальний випадок, 
причиною якого став інтраопераційний ішемічний інсульт.
Висновки. Симультанні операції у пацієнтів з ураженням коронарних артерій і поширеним атеросклерозом 
магістральних судин можуть виконуватися при адекватному хірургічному забезпеченні та високоспеціалізованими 
хірургічними бригадами. Досягнення хороших результатів можливо тільки при тісній інтеграції представників всіх 
хірургічних спеціальностей.

TECHNOLOGY OF PREVENTIVE AND TREATMENT OF ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISORDERS IN DIFFERENT 
PERIODS OF THE DISEASE WITH ENDOVASCULAR INTERVENTIONS USING 

D.V. Scheglov 1, S.V. Chebanyuk 1, M.Yu. Mamonova 2

1 SO “Scientifi c-practical Centre of Endovascular Neuroradiology of NAMS of Ukraine”, Kyiv
2 National Medical University named after O.O. Bogomolets, Kyiv

The objective. To increase the eff ectiveness of ischemic stroke treatment by improving the cerebral blood fl ow and reducing 
the probability of the disease complications.
 Materials and methods. 6520 patients with ischemic stroke in diff erent periods of disease were examined and endovascular 
treated. Based on the results of clinical and instrumental examination, they were carried out by various endovascular 
interventions: thrombus extraction, angioplasty, stenting, selective and super selective pharmacological dilatation. The 
average age of the patients - 61,4 ± 1,9 years. Brain CT, MRA, vessels duplex scanning, Cerebral Angiography, ECG and 
Echocardiography, neurological status assessment and monitoring of laboratory parameters were done for all patients. To 
use the described technology are necessary: angiographic installation, special tools for endovascular interventions: stents-
retrievers, operating guidewire catheters, micro catheters 0.017”-0.021” micro guidewires 0.014’,’ syringes with locking plunger 
60 ml, y-shaped adapters, introducer 8 French, J-guidewires 0,035 inches, micro catheters 1.7-2.8F, protection systems from 
distal embolism, dilatation balloons, self-opened nitinol stents.
Results and discussion. The main essence of technology – cerebral arteries endovascular angioplasty and stenting, thrombus 
extraction using or intra-arterial infusion of vasoactive drugs in to the area of ischemic brain damage for the minimization of 
pathological disorders and restoring or improving of cerebral circulation. We make pathogenetic treatment of cerebrovascular 
ischemic disorders - drugs are delivered directly to the center of the brain vascular lesions. This technology is diff erent 
from existing methods by intra-arterial selective or super selective direct drug administration to the focus of the ischemic 
injury. “Address” delivery of drugs to the focus of the brain damage more quickly creates their required concentration in the 
lesions, which increases the eff ectiveness of treatment. The analysis of remote (follow up period 5 years) results showed that 
endovascular treatment has a prophylactic value: no any new cases of ischemic stroke have been registered in patients under 
dynamic observation after the primary treatment. The priority of this technology is in the creation, using and distribution 
within Ukraine advanced high-tech treatment methods in patients with acute ischemic stroke and chronic ischemic attacks.
Conclusions. This technique improved the eff ectiveness of stroke treatment, allowed to conduct the prevention of ischemic 
stroke and cognitive disorders, which further has reduced the material costs for treating, decreased the hospitalization period 
in 50%, disability and mortality, improved the quality of life in the posttreatment period. Social eff ect – it’s reduced the load on 
society by decreasing the number of disabled people and service personnel to severe this people after acute stroke, increased 
physical and intellectual abilities of patients adaptation to society after carrying of severe cerebral accidents. 
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ГІБРИДНІ ОПЕРАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ КОРОНАРНИХ СУДИН
Доманський Т.М., Береговий О.В.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ 
Мета. Покращити результати реваскуляризації міокарду у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та багатосудинним 
ураженням коронарного русла шляхом поєднання різних методик.
Матеріали і методи. Проведений ретроспективний аналіз результатів лікування 26 пацієнтів з ішемічною хворобою 
серця та багатосудинним ураженням вінцевих артерій. Першим етапом виконувалась операція шунтування коронарних 
артерій на працюючому серці (off -pump КШ). Наступним етапом у ранньому післяопераційному періоді виконувалось 
стентування коронарної артерії (PCI).
Результати та обговорення. Операція коронарного шунтування на працюючому серці більш фізіологічна, 
менш травматична, вимагає високої кваліфікації та досвідченості кардіохірургічної бригади. Гібридна методика 
реваскуляризації – це раціональне поєднання хірургії та інтервенції. Досягається повна реваскуляризація міокарда. 
У випадку поєднання коронарного шунтування на працюючому серці з міні доступу (лівосторонньої торакотомії) 
та рентгендоваскулярної інтервенції, зменшується травматизація та можливий розвиток ускладнень зі сторони 
рани. Прооперовано 26 пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Жінки 14, чоловіки 12. Середній вік складав 61.0 
± 9.6. Цукровий діабет ІІ тип у 30.8%. ФВ 40±4.1 Перший етап – off -pump КШ 1-єї, 2-ох чи 3-ох вінцевих артерій. 
Наступний етап – PCI 1 стент. Ранній післяопераційний період, а саме до 30 діб, не виявили у групі жодних ускладнень. 
Середня тривалість перебування у клініці становила 9±2 діб. Протягом першого року після операції у даній групі не 
спостерігалося ускладнень, що потребували б повторної госпіталізації чи проведення коронарографії. Отримані дані 
корелюють з даними літератури.
Висновки. Поєднання операції off -pump КШ і PCI дозволяє виконати повну реваскуляризацію міокарда з максимальним 
ефектом при мінімальному втручанні і являє собою альтернативний метод лікування пацієнтів з багатосудинним 
ураженням. Отримані перспективні ранні та середньострокові результати показали достатню ефективність і безпеку 
такого підходу. Покази, терміни, послідовність і техніка виконання процедур вимагають подальшого дослідження.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ 
УРАЖЕННІ МІОКАРДУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Доманський Т.М., Сморжевський В.Й.
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімлва НАМН України, м. Київ 

Мета. Визначення ефективності трансплантації стовбурових клітин кордової крові (СК КК) на ушкодження міокарду та 
оцінки відновлення його порушених функцій в експерименті.
Матеріали і методи. Дослідження проводились на лабораторних мишах з дотриманням принципів біоетики та 
норм біологічної безпеки. Для кількісної оцінки донорських СК КК в міокарді використовували методику проточної 
цитометрії на лазерному проточному цитофлуориметрі-сортері. Для визначення локалізації стовбурових клітин 
кордової крові, в міокарді проводили флуоресцентну мікроскопію та дослідження в фазовому контрасті на лазерному 
скануючому конфокальному мікроскопі.
Результати та обговорення. Перебіг відновлення функціональних та морфологічних змін в групі «модель+СК КК» 
порівнювали з природнім перебігом обраної базової моделі ураження міокарда. Трансплантація СК КК через 4 та 8 
тижнів після трансплантації призводить до зменшення набряку ядер кардіоміоцитів та периваскулярного простору, 
суттєво зменшується міграція лімфоцитів та фібробластів до периваскулярного простору. На ЕКГ зникла тахікардія 
та екстрасистолія. На 4 тижні спостереження зниження вольтажу зубців зменшилось, а на 7 та 11 тижнях зникло. В 
групі, після трансплантації стовбурових клітин кордової крові, швидше зменшувалась депресія та елевація сегмента 
ST, суттєво зменшувалась альтернація комплексу QRS. Відновлення морфологічної структури, функції збудження та 
проведення міокарду привели до підвищення толерантності до фізичного навантаження. 
Методом імуногістохімї було встановлено, що в органі мішені відбувається накопичення стовбурових клітин.
Висновки. Проведене експериментальне дослідження продемонструвало, що трансплантація стовбурових клітин 
кордової крові прискорює процеси регенерації. Отримані експериментальні результати можуть слугувати підґрунтям 
для проведення подальших клінічних випробувань у пацієнтів з хронічними захворюваннями серця.

АНАТОМІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Габрієлян А.В.

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантологіі ім. О.О. Шалімова»
 НАМН України, відділ трансплантації та хірургії серця, м. Київ 

Мета. Оцінити ефективність нового методу хірургічного лікування вад аортального клапана за допомогою анатомічної 
його реконструкції з використанням аутоперікарда.
Матеріал і методи. У дослідження включені результати хірургічного лікування 3 хворих з вадами аортального 
клапана, яким вперше в Україні виконана операція реконструкції аортального клапана за методом Ш. Озакі. Всі 
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пацієнти були чоловічої статі, середній вік 55 ± 5,1р. У всіх був переважний аортальний стеноз III-IVст. У всіх пацієнтів 
клапан був тристулковий, середній градієнт на клапані - 83 ± 23,6 мм. рт. ст., середній діаметр клапанного кільця, 21 ± 
3,2 мм. Хірургічна процедура полягала у відновленні всіх трьох стулок аортального клапана, відстань між комісурами 
вимірювалася оригінальними пристроями (сайзер), за допомогою яких викроювалися стулки з аутоперікарда. В 
подальшому ці стулки пришивались до клапанного кільця.
Результати та обговорення. У всіх пацієнтів виконано відновлення всіх трьох стулок аортального клапана з 
використанням аутоперікарада. У зв’язку з аневрізматичним розширенням висхідної аорти, у двох пацієнтів додатково 
виконано супракоронарне протезування висхідної аорти синтетичним протезом, у одного - редукція і пластика аорти. 
Післяопераційний період протікав без ускладнень. Середній час затискання аорти 97 ± 12,5 хв, середній час перфузії 
114,5 ± 28,6 хв. За даними післяопераційної ехокардіографії, середній піковий градієнт 12,0 ± 3,8 мм. рт. ст., зворотний 
потік на клапані не виявлявся. Через 3 місяці після операції функція клапана не порушена. Хворі приймають тільки 
антиагреганти.
Висновки. Анатомічна реконструкція з використанням аутоперікарда можлива у пацієнтів з різними захворюваннями 
аортального клапана і дає хороші безпосередні результати. Віддалені результати вимагають подальшого вивчення.

ХІРУРГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ 
Габрієлян А.В., Кудлай І.В.

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова»
 НАМН України, відділ трансплантації та хірургії серця, м. Київ 

Мета. Покращити результати хірургічного лікування хворих з ішемічною кардіопатією, які знаходяться на листі 
очікування шляхом застосування нетрансплантаційних методів.
Матеріали і методи. Проаналізовано результат хірургічного лікування 14 пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю, 
3-4 клас по NYHA, середня фракція викиду (ФВ) - 22 ± 4,5%. Всі пацієнти у зв’язку з тяжкою дисфункцією ЛШ перебували 
на листі очікування трансплантації серця. Всім пацієнтам була виконана операція хірургічної реконструкції лівого 
шлуночка (ЛШ). В 4 випадках з використанням синтетичної латки, у 10-х - з використанням власних тканин. У 7 пацієнтів 
операція була доповнена пластикою мітрального клапана, у 11 пацієнтів виконано коронарне шунтування.
Результати та обговорення. Трансплантація серця залишається золотим стандартом хірургічного лікування 
при тяжкій дисфункції ЛШ при ішемічній кардіоміопатії. Дефіцит донорських органів призводить до пошуку 
нетрансплантаційних підходів для лікування. У нашому дослідженні операційної та 30-ти денної летальності не було. 
Відзначалося поліпшення систолічної функції ЛШ протягом 1 року після операції, - ФВ зросла з 22 ± 4,5% до 35,7 ± 9%; 
кінцево-діастолічний і кінцево-систолічний об’єми зменшилися з 224 ± 70 до 138 ± 48 мл., і з 139 ± 61 до 85 ± 35 мл 
відповідно (p <0,05). Найбільш частим ускладненням в післяопераційному періоді була аритмія - 30,8%. В період 
спостереження 1 рік великих серцевих подій зареєстровано не було.
Висновки. Результати дослідження показують, що хірургічна реконструкція лівого шлуночка у пацієнтів з тяжкою 
дисфункцією ЛШ на даний час є перспективним хірургічним підходом, з низькою післяопераційною летальністю і 
обнадійливими проміжними результатами.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ОКЛЮЗІЇ СКЛАДНИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ ТЕХНІК КОЙЛІНГУ У ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 Конотопчик С.В., Щеглов Д.В., Бортнік І.М., Свиридюк О.Є., Гудим М.С.
ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 

НАМН України», м. Київ 
Мета. Проведення порівняльного аналізу ефективності технік койлінгу складних церебральних артеріальних аневризм 
(АА) у періопераційному періоді спостереження.
Матеріали та методи. Робота базується на результатах обстеження і лікування 1345 хворих з церебральними АА, які 
знаходились на лікування в ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» 
у 2002 - 2016 рр., серед яких виділена група з 214 пацієнтів з аневризмами, які мали рентгеноанатомічні або хірургічні 
критерії складності. Останні визначались згідно основних характеристик ангіоархітектоніки, розмірів аневризми та 
виходячи з особливостей проведення ендоваскулярних операцій. Оклюзію всіх АА проводили з використанням 
відокремлюваних спіралей різними техніками койлінгу, в залежності від якої хворих розподілили на три групи: 
1-ша група (n=82) — моноспірального койлінгу, 2-га група (n=68) — балонного ремоделювання, 3-тя група (n=64) 
— стент-асистенції при койлінгу. Ступінь оклюзії АА оцінювали за шкалою Raymond. Ефективною вважали ступінь 
оклюзії Raymond І–ІІ. Функціональні зміни після операції оцінювали за шкалою наслідків Глазго (Glasgow Outcome 
Scale (GOS)).
Результати та обговорення. Хороші результати за GOS (4 і 5 балів) після лікування мали 77 (93,9%) хворих 1-ї групи, 63 
(92,6%) хворих 2-ї та 60 (93,8%) хворих 3-ї групи. Не виявлено відмінностей між групами щодо ефективності первинної 
оклюзії. У 1-й групі прогностична оцінка вірогідності досягнення «ефективної» первинної оклюзії залежала від ширини 
шийки, співвідношення ширини шийки АА до діаметра материнської артерії, від співвідношення ширини купола АА до 
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шийки і від форми купола АА, у 2-й групі не залежала від жодного з критеріїв складності, а у 3-й групі — від ширини 
шийки та співвідношення ширини шийки АА до діаметра материнської артерії.
Висновки. Технічні особливості методів виключення аневризм з кровообігу суттєво не впливають на кінцевий 
результат лікування, а саме на кількість інтраопераційних ускладнень та ступінь первинної оклюзії.

НОВІ НАПРЯМКИ В ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ
 Коркунда С.В., Олійник Г.А.

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра комбустіології, реконструктивної 
та пластичної хірургії, м. Харків 

Мета. Проблема лікування пацієнтів з патологічними рубцями є дуже актуальною, особливо в аспекті втілення 
страхової медицини. Саме лікування рубців можливо за рахунок видалення патологічної сполучної тканини та 
відновлення нормотрофічних тканин. Вивчення дії ферментних препаратів та гіалуронової кислоти безпосередньо в 
рубцях у пацієнтів з рубцями різного генезу та строку давнини стало метою дослідження.
Матеріали і методи. В травні-серпні 2016 р. на лікуванні в ХОЦ перебувало 9 пацієнтів з патологічними рубцями віку 
25-54 р., з гіпертрофічними рубцями (ГР) - 5, з атрофічними (АР) – 4. Рубці в активній фазі розвитку у 5, в неактивній 
фазі – у 4 пацієнтів. Курс лікування складався з ін’єкцій препаратів колагенази, гіалуронідази та гіалуронової 
кислоти Regenera (ліофізат в стерільних флаконах, розчинений в 6-10 мл 0,9% натрію хлориду). Введення препарату 
здійснювалося безпосередньо в рубцеву тканину. Процедури проведено з інтервалом 2 тижні, усього 6 разів у кожного 
пацієнта. Оцінка результатів лікування проведена з допомогою Шкали оцінки наглядачами (PSOAS) для суб’єктивних 
результатів спостереження та об’єктивної Ванкуверської шкали оцінки рубців (VSS) – до початку лікування, перед 
кожною процедурою та після закінчення лікування.
Результати та обговорення. Статистична обробка даних лікування приведена в таблицях:

Табл. 1. Результати лікування по PSOAS – покращення в відсотках

Види рубців Вегетативна реакція Пігментація Щільність  Висота рубців
ГР 81,3 38,7 19,9 60,3
АР 78,8 62,1 38,6 78.9

Табл. 2. Результати лікування по VSS – покращення в відсотках

Види рубців Біль Зуд Відрізнення по кольору Щільність Неоднорідність 
ГР 63,4 68,2 58,3 58,7 70,1
АР 50,9 71,2 39,1 54,5 62.5

Висновки. Клінічні результати та статистична обробка оцінювання лікування доводять високу ефективність 
запропонованого ін’єкційного методу лікування рубців комбінованим препаратом ферментів та гіалуронової кислоти 
Regenera. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРФУЗІЙНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З 
ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ІШЕМІЧНИМ ТИПОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ 

МЕТОДІВ
Щеглов Д.В., Коваленко О.П., Чебанюк С.В., Загородній В.М., Конотопчик С.В., Терницька Ю.П., Свиридюк О.Є., 

Сидоренко О.Ф., Рибальченко С.В., Найда А.В., Пастушин О.А., Бортнік І.М., Сельванюк Л.С.
ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», м. Київ 

Мета. Визначити ефективність ендоваскулярних методів лікування хворих на ішемічні патологічні стани головного 
мозку з дослідженням мозкового кровообігу на капілярному рівні з застосуванням перфузійної комп’ютерної 
томографії (ПКТ).
Матеріал і методи. Обстежено 18 хворих з ішемічними станами головного мозку, яким застосовували ендоваскулярні 
методи лікування. Перша група (I) з гострими порушеннями мозкового кровообігу за ішемічним типом складала 8 
хворих, ІІ – 10 хворих з хронічним ішемічним порушенням мозкового кровообігу. Всім хворим виконувалося ПКТ до 
ендоваскулярних втручань та після них. Контрольна група складала 23 особи. Дослідження перфузії головного мозку 
проводили за допомогою високоякісної КТ-системи Optima CT660 (General Electric, США). При виконанні ПКТ, оцінювався 
мозковий кровообіг, а саме виконували кількісні виміри кровообігу шляхом оцінки змін рентгенівської щільності 
тканини під час проходження контрастної речовини по церебральній низці капілярів з подальшим моделюванням 
графіку залежності щільності від часу. Оцінювали найбільш показові характеристики: церебральний кровообіг (CBF), 
церебральний об’єм крові (CBV) та середній час транзиту контрасту (MTT). 
Результати та обговорення. У всіх хворих І групи при госпіталізації спостерігали виражені патологічні зміни 
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показників церебральної перфузії зі зниженням CBF, CBV та підвищенням МТТ. При контрольному проведенні ПКТ 
після ендоваскулярного лікування через 3 доби та більше спостерігали позитивні зміни на КТ- перфузіограмах, що 
виражалися певними кольоровими патернами кровообігу у зонах ішемії та покращеннями показників CBF, CBV та МТТ. 
У хворих II групи спостерігали помірні патологічні зміни порушення кровопостачання мозкової речовини та відповідні 
зміни показників перфузійного КТ у вигляді легких незначних змін CBF, але CBV та МТТ мали помірні патологічні зміни. 
Після проведення ендоваскулярної фармакоінфузії вазоактивними препаратами хворі відмічали помітне покращення 
самовідчуття, а на ПКТ зареєстровано покращення CBF, CBV та МТТ показників.
Висновки. Стійкість ішемічних порушень залежить не тільки від часу виникнення ішемічного інсульту, а також 
від ступеню зниження кровоплину. Найважливішою серед інноваційних технологій, що дозволяють об’єктивно 
охарактеризувати мозковий кровообіг на капілярному рівні, вважається перфузійна комп’ютерна томографія. 
У поєднанні з іншими сучасними методами нейровізуалізації (КТ, МРТ, церебральна ангіографія) вона доводить 
ефективність застосування ендоваскулярних втручань при лікуванні хворих з порушеннями мозкового кровообігу за 
ішемічним типом у різні періоди захворювання.

ВИЗНАЧЕННЯ СЕПСИСУ ТА СЕПТИЧНОГО ШОКУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З 
ГЛИБОКИМИ ПОШИРЕНИМИ ОПІКАМИ

 Козинець Г.П.1, Сорокіна О.Ю.2, Слєсаренко С.В.2, Філіп Ж.В.2 
1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро 
Мета. Розробка патогенетично обґрунтованого протоколу ранньої діагностики та інтенсивної терапії сепсису хворих з 
тяжкою термічною травмою під час етапного хірургічного лікування опіків.
Результати та обговорення. До факторів ризику розвитку сепсису відносять пацієнтів із різним порушенням цілісності 
шкіри – ранами, опіками, шкірними інфекціями, тощо.
Є загальновизнаним факт складності проведення диференційованого діагнозу між синдромом системної запальної 
відповіді у пацієнтів з тяжкими опіками та розвитком сепсису. Безліч визначень і термінів, які використовуються в даний 
час для сепсису, септичного шоку і дисфункції органів, призводить до розбіжності між захворюваністю і летальністю. 
Надані нові визначення сепсису і септичного шоку. Сепсис - загрозлива для життя органна дисфункція, що викликана 
порушенням регуляції реакції організму пацієнта на інфекцію. Клінічні критерії: підозрювана або документована 
інфекція та виявлені ≥2 критеріїв SOFA, що обумовлює підвищення госпітальної летальності більш ніж на 10%. 
Септичний шок пов’язаний з сепсисом – стан, який проявляється крайнім ступенем вираженості циркуляторними, 
клітинними та метаболічними порушеннями з великим ризиком смерті в порівнянні з самим сепсисом.
Клінічні критерії: необхідність у вазопрессорній підтримці для досягнення середнього артеріального тиску 
≥65 мм рт. ст., збільшення рівня лактату сироватки крові >2 ммоль/л після адекватної рідинної ресусцитації. 
Визначені основні напрямки діагностики та терапії сепсису і септичного шоку.
Висновки. Ефективність профілактики та лікування опікового сепсису визначається можливістю виявлення його 
ранніх прогностичних діагностичних ознак. 

ЗАСТОСУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВОЇ 
НЕДОСТАТНОСТІ 

Кудлай І.В., Романова С.В.
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, 

відділ трансплантації та хірургії серця, м. Київ 
Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на ІХС з порушеною скорочувальною функцією міокарда шляхом 
розробки та вдосконалення методів корекції насосної функції серця.
Матеріали та методи. Проведено дослідження 18 пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) та серцевою 
недостатністю (СН) ІІА-ІІБ стадії віком 41-57 років (чоловіків 100%) з функціональним класом (ФК) за NYHA III-IV, 
фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) 22,0±5,0%. Схема традиційної терапії СН у даної групи хворих була не 
ефективна. Методи дослідження включали визначення рівня попередника мозкового натрій-уретичного пептиду 
(NT-proBNP), розрахунок ризиків 1- та 3-річної серцево-судинної смерті за шкалою MAGGIC, тест із 6-хвилинною 
ходьбою (ШХ) та ехокардіоскопію (ЕхоКС) з оцінкою ФВ, кінцево-діастолічного індекса (КДІ), кінцево-систолічного 
індекса (КСІ), середнього ударного індексу (УІ), сегментарної скорочуваності міокарду ЛШ. 
Результати та обговорення. Через 6 місяців після трансплантації стовбурових клітин (ТСК) пуповинної крові ФВ 
збільшилася на 34%, а УІ на 27,8%, знизився КСІ, який складав 66,8±8,4 мл/м2, а також КДІ 100,4±11,1 мл/м2, відмічалися 
позитивні зміни скоротливості базальних та середніх сегментів ЛШ. При аналізі проб із ШХ середній ФК по NYHA 
змінився з 3,2 на 2,1. Оцінка динаміки рівня NT-proBNP з 2370,3±448,9 пг\мл до 1198,6±396,3 пг\мл корелює із зниженням 
1-річного з 9,9±6,6 до 6,2±4,5 та 3-річного ризику смерті за шкалою MAGGIC (%) із 27,4±10,6 до 15,8±8,9. Через 6 місяців 
після ТСК зменшилась потреба у застосуванні петльових діуретиків.
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Висновки. ТСК в комбінації з медикаментозним лікуванням призвела до зменшення проявів СН, збільшення ФВ, мала 
позитивний вплив на якість життя хворих, призвела до покращення внутрішньосерцевої гемодинаміки, зменшення 
необхідності застосування петльових діуретиків. ТСК в комплексі лікування пацієнтів СН є перспективним методом, 
який в поєднанні з традиційними засобами дозволить досягти кращих результатів в лікуванні хворих з вираженою СН 
та продовжити термін очікування трансплантації серця. 

ЕНДОВАСКУЛЯРНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АРТЕРІОВЕНОЗНИМИ МАЛЬФОРМАЦІЯМИ СПИННОГО МОЗКУ
Щеглов Д.В., Найда А.В., Пастушин О.А., Аль-Кашкіш І.І.

ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейроретгенохірургії НАМН України», м. Київ 
Артеріовенозні мальформації (АВМ) спинного мозку (СМ) складають 20% всіх судинних мальформацій, які 
зустрічаються в межах центральної нервової системи. Частота спінальних артеріовенозних мальформацій складає 4% 
первинних інтравертебральних утворень, 80% випадків спостерігаються у віці між 20 і 60 роками. Цей тип судинної 
патології найбільш частіше викликає розвиток грубої неврологічної симптоматики та приводить до високого ступеню 
інвалідізації хворих.
Мета. Покращити ефективність ендоваскулярного лікування АВМ спинного мозку з використанням різних методів.
Матеріали та методи. В період з 1980 по 2016 рік обстежено 94 хворих, з яких прооперовано 83; за допомогою 
спінальної ангіографії не виявлено ознак АВМ у 11-ти пацієнтів, у яких первинно був встановлений діагноз за даними 
МРТ. Вік хворих складав від 11 до 62 років, середній вік - 35 років. Обстежено 59 чоловіків та 35 жінок. 
На початку 80-х років операції проводились з використанням відокремлюючих балонів для стаціонарної оклюзії 
аферента або в якості вільних емболів (у 42-х випадках), з 1992 року почали застосовувати рідкий емболізант Емболін 
(12 хворих), з 2005 - гістоакрил (27 хворих), комбінована методика – 6 спостережень (1 комбінація методів: гістоакрил + 
відокремлюючи спіралі), 1 хворий оперований після попереднього мікрохірургічного втручання.
Результати та обговорення. Летальних випадків та значного поглиблення неврологічного стану не зафіксовано, 
тимчасові порушення з наступним повним регресом відмічено у 9 хворих, стійке наростання неврологічних порушень 
зафіксовано у 3 хворих. Радикальне виключення АВМ з кровотоку досягнуто у хворих з АВМ переважно дурального 
типу, які мали прямі артеріовенозні шунти.
Висновки. Ангіографія є основним методом обстеження хворих з АВМ спинного мозку, щоб встановити покази та 
визначити тактику операції.
На радикальність емболізації спінальних АВМ впливає їх ангіоархітектоніка та можливість здійснення дистальної 
катетеризації аферентної артерії. Удосконалення ендоваскулярного інструментарію в інтервенційній нейрохірургії 
дозволяє більш активно і з більшим ефектом використовувати внутрішньосудинні методи в лікуванні АВМ спинного 
мозку.

ПОРІВНЯННЯ ЕМБОЛІЗАЦІЇ СЕЛЕЗІНКОВОЇ АРТЕРІЇ З ЕНДОСКОПІЧНИМИ ВТРУЧАННЯМИ ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВІВ СТРАВОХОДНО-ШЛУНКОВИХ КРОВОТЕЧ У ХВОРИХ З УСКЛАДНЕНОЮ 

ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Нікішин О.Л.1, Альтман І.В.1, Козлов С.М.2, Саволюк С.І.3

1ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», м. Київ 
2Київська міська лікарня №12, м. Київ 

3Кафедра хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика, м. Київ 

Мета. Покращення результатів вторинної профілактики стравохідно-шлункових кровотеч у пацієнтів з ускладненою 
портальною гіпертензією.
Матеріали і методи. В основну групу увійшли 75 хворих з ускладненою портальною гіпертензією, яким була виконана 
ЕСА (емболізація селезінкової артерії) з метою профілактики повторної кровотечі. Контрольна група складала 117 
пацієнтів, яким проводили ендоскопічні втручання (склеротерапія, перев`язка, кліпування) з метою вторинної 
профілактики рецидивів стравохідно-шлункових кровотеч. «Задовільним» вважався результат, коли за 12 місяців не 
було жодного епізоду повторної кровотечі. «Стабільним» - 1 епізод, «Нестабільним» - 2 епізоди кровотечі або зміни 
методу профілактики, «незадовільний» - кровотеча з летальним кінцем.
Результати та обговорення. Аналіз результатів через 12 місяців проводився 69 хворим у основній та 103 - у 
контрольній групі (6 та 14 пацієнтів відповідно втрачені для спостереження). «Задовільний» та «стабільний» результати 
були у 52 (75,4%) хворих у основній групі та у 37 (35,92%) - у контрольній. «Нестабільний» результат спостерігався у 5 
(7,2%) та 38 (36,9%) хворих відповідно. Рецидив кровотечі з летальним кінцем був в 11 (15,9%) випадках у основній групі 
та 27 (26,2%) – у контрольній. Смерть, не пов`язана зі стравохідно-шлунковою кровотечею, зафіксована у 2 (2,9%) та 1 
(0,97%) пацієнта відповідно.
Висновки. Результати ЕСА свідчить про її ефективність для вторинної профілактики стравохідно-шлункових кровотеч 
у хворих з ускладненою портальною гіпертензією. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДОВГО НЕЗАЖИВАЮЧИХ РАН НИЖНІХ КІНЦІВОК
Слєсаренко С.В., Бадюл П.О., Нор Н.М., Слєсаренко К.С., Корпусенко О.І.

Дніпровська медична академія, м. Дніпро 
Центр термічної травми і пластичної хірургії, м. Дніпро 

Мета. Покращити результати лікування пацієнтів з довго незаживаючими ранами нижніх кінцівок. 
Матеріали і методи. В період з 2014 по 2017 рік у відділенні термічної травми і пластичної хірургії  м. Дніпро було 
проліковано 20 жінок у віці від 35 до 83 років з хронічними ранами гомілки. Причиною виникнення послужило:  механічні 
травми - 12, укуси тварин - 3; флегмона - 2; хронічна венозна недостатність - 1; пролежень - 1;  рак шкіри - 1. Тривалість 
захворювання від 1 місяця до 8 років. Площа ран коливалась від 2 до 20 см в діаметрі. Комплексне лікування складалось 
із застосування антибактеріальної терапії, ВАК-терапії, препаратів гіалуронової кислоти та аутодермопластики. Оцінку 
ефективності лікування проводили на підставі вивчення клінічних показників приживлення skin grafts та строків 
загоєння ран, бактеріологічного дослідження ран і контролю перфузії  за допомогою  лазерної допплерівської 
флуометрії. 
Результати та обговорення. У 12 пацієнток спостерігалось 100% приживлення skin grafts, у 7 - приживлення 75%. Цим 
хворим через 7-8 діб після операції застосовували пов’язки з Ialuset - крем на протязі  2-3 тижднів - у 3 хворих рани 
загоїлись на протязі 14-20 діб  курсу ВАК-терапії без оперативного втручання. 
При визначенні якісного складу ранової флори до початку ВАК-терапії виявлено, що в більшості випадків переважали: 
Staphylococcus aureus (45%); Klebsiella (27%); Pseudomonas aeruginosa (18%); Proteus mirabilis (10%). Після закінчення 
лікування негативним тиском посіви з рани росту не давали. Контролювали інфекцію шляхом призначення 
системної антибіотикотерапії. Моніторинг перфузії тканин проводився методом лазерної допплерівської флоуметрії 
до підключення вакуум-апарату і відразу після  відключення. Датчик приєднувався до поверхні здорової шкіри 
проксимально, відступивши від краю рани на 4-6 см, при цьому негативний тиск був на рівні від -90 до -130 мм рт. 
ст. Оцінювалися  наступні показники: рівень перфузії об’єма тканин за одиницю часу,  в перфузійних одиницях 
(РU);  кількість еритроцитів в одиниці тканин, в довільних одиницях (АU); температура шкіри (°С). У 16 (72%) хворих  
спостерігалось незначне короткочасне, від 2 до 6 годин, підвищення рівня перфузії. До вакуум-терапії: перфузія - 
17,2±3,1РU; температура - 27,6±0,1°С; еритроцити – 72,0±3,3 (р<0,05). Після вакуум-терапії: перфузія - 26,5±1,4 РU; 
температура - 27,7±0,1°С; еритроцити – 78±1,3 (р<0,05), у 4 (28%)  показники залишались незмінними  і  навіть  була 
тенденція до зниження. До вакуум-терапії: перфузія - 10,2±2,4РU; температура - 27,6±0,1°С; еритроцити – 72,0±3,3 
(р<0,05). Після вакуум-терапії  перфузія - 8,7±0,3 РU; температура -28,1±0,1°С; еритроцити – 20,2±3,6 (р<0,05).
Висновки. Завдяки  застосуванню комплексного лікування довго незаживаючих ран нижніх кінцівок, що включало 
використання ВАК-терапії, аутодермопластики та препаратів гіалуронової кислоти вдалося досягти повного загоєння 
ран у всіх пацієнтів у термін від 2 до 6 тижнів без виникнення рецидиву на протязі 12 місяців.

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ НЕЙРО-ІШЕМІЧНИХ ВИРАЗОК НИЖНIХ КІНЦІВОК НЕДІАБЕТИЧНОГО ГЕНЕЗУ
Самойленко Г.Є., Гмошинський М.В., Жаріков С.О.

Донецький національний медичний університет, м. Краматорськ 
 (каф. хірургії, ендоскопії та реконструктивно-відновної хірургії ФІПО)

Мета. Оцінити перспективи загоєння довгоіснуючих нейро-ішемічних виразок (НІВ) недіабетичного генезу методами 
органозберігаючих втручань.
Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів лікування 12 хворих (3 чоловіки, 9 жінок - середній вік 56,6+/-2,2 
роки). Термін існування НІВ більше 2 років без тенденції до загоєння. Дефект тканин 1 - 2 ступеню за МКБ-10 був у 8 
хворих, 3 ступеню - у 4 пацієнтів. При НІВ 1-2 ступеню після дебрідмента і некретомії разом з автодермопластикою (АП) 
застосовували покриття UrgoStar і UrgoCell-Ag із вакуум-асистовавною пов’язкою (ВАП) аплікаційно.
При 3 ступені деструкції після некректомії заповнювали дефект імпрегнованою антибіотиком поролоновою губкою 
з проведеним через неї поліхлорвініловою трубкою і ВАП. Виконували АП місцевими тканинами в тому числі 
острівцевими клаптями на перфорантних живлячих судинах.
Результати та обговорення. Середня тривалість стаціонарного лікування склала 21,9+/-3,2 і 29,3+/-2,6 діб. У всіх 
пролікованих хворих в термін від 3 до 6 місяців не було виявлено рецидивів НІВ. У 2 групі при клаптевій АП в 3 випадках 
у 2 хворих внаслідок компресійного пошкодження передніх рогів спинного мозку при спинномозкових грижах 
відзначали відсутність приживлення життєздатних кровозабезпечених клаптів, що потребувало вільної АП. Решта 
хворих потребували використання комбінованої клаптевої АП - в 2 випадках і вільної АП в 8 випадках.
Обговорення. Майже у половини пацієнтів із НІВ, рановий процес ускладнюється розвитком гнійно-некротичних 
змін, які мають вкрай тривалий перебіг без тенденції до регенерації і загоєння, поступово ведуть до деструкції тканин 
із ураженням субфасціальних структур і супроводжуються вираженим больовим синдромом, за винятком хворих з 
явищами парезів і паралічів. Пролонговане використання ВАП і гуморальних аутотканевих стимуляторів в поєднанні з 
методами аутологічного закриття рани після висічення НІВ висвітлило обнадійливі результати.
Висновки. Описані методи є перспективними в лікуванні хворих з НІВ недіабетичного генезу.
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ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АРТЕРІОВЕНОЗНИМИ СПІВУСТЯМИ ПОПЕРЕЧНОГО 
ТА СИГМОВИДНОГО СИНУСІВ

 Щеглов Д.В., Свиридюк О.Є., Конотопчик С.В., Пастушин О.А., Бортник І.М.
ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейроретгенохірургії НАМН України», м. Київ 

Артеріосинусні співустя поперечного та сигмовидного синусів є гетерогенними утвореннями як за своєю агіографічною 
будовою, структурою клінічних проявів захворювання, так і підходами в лікуванні. При лікуванні застосовуються 
трансартеріальний та трансвенозний доступи. 
Мета. Вивчити результати лікування хворих з артеріосинусними співустями поперечного та сигмовидного синусів.
Матеріали та методи. Дослідження побудоване на аналізі результатів лікування 16 хворих з артеріосинусними 
співустями поперечного та сигмовидного синусів. Вік хворих коливався від 26 до 63 років, чоловіків було 16, жінок - 8. 
Для обстеження використовувався стандартний клініко-неврологічний огляд, основним методом верифікації 
артеріосинусного співустя була селективна церебральна ангіографія по Сельдінгеру.
Результати та обговорення. Проведений аналіз встановив, що з 16 хворих з артеріо-синусними співустями поперечного 
та сигмовидного синусів захворювання дебютувало інтракраніальною геморагією у 2 хворих, у 8 хворих – пульсуючий 
шум в голові, у 4-х випадках – цефалгія, у 1 хворого – як об’ємне утворення і в 1 - епілептичними нападами. З 16 хворих з 
застосуванням ізольованого трансартерільного доступу оперовано 11 хворих, усі інші хворі оперовані із застосуванням 
комбінованих доступів. У 7 хворих використано емболізацію в «потоці» і в 4 - застосовано ONYX. В трьох випадках досягли 
тотальне виключення співустя з кровотоку, в чотирьох – частково або субтотально. У 8 хворих втручання проводилось 
односесійно, троє хворих оперовані двічі. Покращення стану хворих відмічали у всіх випадках, ускладнень не було.
З застосуванням трансвенозного доступу 5 хворих було з артеріосинусним співустям поперечного та сигмовидного 
синусів, при цьому у 2 хворих виконано деконструктивні втручання з застосуванням відокремлюваних мікроспіралей, в 
2 випадках виконано реконструктивні втручання з використанням комбінованої методики: імплантація стента в просвіт 
синуса+мікроспіралі та клеюча композиція. В 2 випадках досягнуто тотальне виключення співустя і в 2 - субтотальне, 
зі стійким довготривалим ефектом в віддаленому періоді. В одному випадку втручання провести не вдалось із-за 
анатомічних особливостей будови синусної системи.
Висновки. Вибір диференційованого підходу із застосуванням трансартеріального або трансвенозного доступів 
дозволяє підвищити якість лікування хворих з артеріосинусними співустями, збільшивши радикальність оперативних 
втручань, та дозволяє досягти стабільного клінічного ефекту лікування.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ІНФРАРЕНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ
Власенко О.А.

ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ 
Мета. Аналіз результатів ендоваскулярного ендопротезування інфраренального відділу аорти за 11 років.
Матеріали і методи. З 2005 по 2017 рік виконано 120 операцій ендоваскулярного ендопротезування інфраренального 
відділу. Вік пацієнтів від 50 до 80 років. Більшість з наших пацієнтів (84,5%) мали супутню патологію та високий 
хірургічний ризик. Показником, що визначав необхідність втручання, був діаметр аневризми від 5,0 до 8,0 см. Потреба 
у гемотрансфузії була в двох випадках. Тривалість перебування в стаціонарі в середньому 6,2 доби. 
Результати та обговорення. В ранні терміни спостереження летальності та великих кардіоваскулярних подій не було. 
При спостереженні у віддаленому періоді з 111 пацієнтів збільшення аневризматичного мішку було в трьох випадках. 
У двох випадках причиною було ендопротекання I типу, в зв’язку з чим були виконані повторні втручання. В одному з 
них - ендопротекання II типу призвело до значного його зростання через 10 років після первинного ендопротезування. 
Хворому успішно було виконане відкрите втручання - резекція аневризми разом з ендопротезом та біфуркаційне 
алопротезування аорти. У п’ятьох пацієнтів у віддаленому періоді спостереження проводилися повторні втручання, 
результати яких у всіх випадках були позитивними. У одного хворого через 8 років після ендопротезування черевного 
відділу аорти була діагностована аневризма низхідного відділу грудної аорти, з приводу якої нами успішно було 
виконано її ендопротезування. 
Висновки. Наш досвід свідчить про високу ефективність та безпеку операції ендоваскулярного ендопротезування 
інфраренального відділу аорти, що є більш безпечною альтернативою лікування аневризм інфраренального відділу 
аорти, особливо у пацієнтів похилого віку, при наявності супутньої соматичної патології та раніше перенесених 
хірургічних втручань. 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНИМИ АНЕВРИЗМАМИ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ СКЛАДНОЇ 
БУДОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ БАЛОН- РЕМОДЕЛЮЮЧОЇ ТЕХНІКИ

Щеглов Д.В., Загородній В.М., Конотопчик С.В., Коваленко О.П.
ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», м. Київ

В загальній популяції розповсюдженість артеріальних аневризм (АА) головного мозку коливається в межах 1–10%. 
Серед всіх церебральних аневризм, аневризми з широкою шийкою зустрічаються в 20 – 45% випадків. Подібні 
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аневризми на етапі становлення інтервенційної радіології вважалися вкрай складними, або неможливими для 
ендоваскулярного лікування. В останні роки ендоваскулярні хірурги стали застосовувати ремоделюючі балони, які 
підвищили радикальність лікування цієї патології.
Мета. Вивчити результати лікування хворих з АА судин головного мозку складної будови з використанням балон-
асистуючої техніки.
Матеріали та методи. Обстежено 80 хворих, які були оперовані в Центрі з приводу АА з використанням балон-
асистуючої техніки. Результати оцінювали за шкалою Raymond-Roy.
Результати та обговорення. При використанні балон-асистенції, первинно було досягнуто у 57,5% виключення І типу 
за шкалою Raymond-Roy, ІІ тип – 20%, ІІІа – 20%, ІІІб – 2,5%. Контрольне обстеження було проведено у 44 хворих, що 
склало 55%. При контрольному обстеженні виключення І типу за шкалою Raymond-Roy виявлено у 65,9%, ІІ тип – 20,5%, 
ІІІа – 2,3%, ІІІб – 11,4%. Реканалізація аневризми виявлена при контрольному обстеженні у 9 (20,5%) хворих. 
Висновки. Використання балон-ремоделюючої техніки при ендоваскулярному виключенні АА головного мозку 
складної будови є безпечним та ефективним методом оклюзії аневризм, який значно підвищує ефективність та 
розширює покази до ендоваскулярного лікування хворих з цією патологією.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКИХ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ М’ЯКИХ ТКАНИН СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА
Жернов О.А., Жернов А.О., Стаскевич С.В.

Вступ. Ураження м’яких тканин склепіння черепа з утворенням дефектів виникають після глибоких опіків полум’ям, 
електричних і термомеханічних впливів, а також після механічних травм та інфекційних уражень. Хірургічне лікування 
цієї категорії хворих вимагає нестандартного підходу при виборі хірургічної тактики та методів лікування.
Мета. Покращення результатів лікування хворих з великими дефектами м’яких тканин склепіння черепа щляхом 
використання нових технологій реконструкції склепіння черепа.
Матеріал і методи. Під нашим спостереженням перебувало 18 хворих, в тому числі 10 дітей з ураженням склепіння 
черепа. У 6 (33,3%) дефекти виникли в результаті високовольтних (5) і низьковольтних уражень (1), у 4 (22,2%) – 
після механічних травм, у 3 (16,7%) – після укушених ран і у 5 (27,8%) - в результаті гнійно-запальних процесів. 
Залежно від глибини ураження виділили 7 пацієнтів із збереженим окістям та 11 постраждалих з оголенням і (або) 
некрозом кісток склепіння черепа. Всім хворим здійснено хірургічне відновлення покривних тканин із застосуванням 
комбінованих методів пластики. Клаптева пластика місцевими шкірно-апоневротичними клаптями (9), віддаленими 
шкірно - фасціальними (2) та шкірно - м’язовими (5) клаптями супроводжувалася вільною аутодермопластикою. 
Аутодермопластика вільними розщепленими, як окреме втручання, здійснено у 2 постраждалих. При ураженні окістя 
та кісток склепіння у 4 пацієнтів виконали остеонекректомії і у 7 – фрезерування кісток.
Результати та обговорення. У зв’язку з різним поширенням гнійно - некротичного процесу по глибині і площі, 
проведена розробка методологічного підходу і тактики хірургічного лікування хворих з ураженням склепіння черепа. 
Постраждалим без ураження окістя після видалення некротичних тканин здійснювали закриття дефекту місцевим 
клаптями у поєднанні з вільною аутодермопластикою. Постраждалим з ураженням окістя та кісток були потрібні 
реваскулярізуючі втручання для збереження кісток склепіння черепа. Здійснювали закриття непошкоджених кісток або 
глибокого дефекту після видалення некрозу до внутрішньої кортикальної пластинки складними шкірно-складовими 
клаптями з осьовим кровообігом або шкірно-апоневротичних клаптів із суміжних областей. При дефіциті шкірних 
ресурсів і важкому стані пацієнтів проводили фрезерування ураженої кістки до появи точкової кровотечі з отвору. Після 
формування грануляційної тканини з фрезевих отворів рану закривали вільним аутодермотрансплантатом. У двох 
випадках після видалення омертвілої тім’яної кістки і оголення твердої мозкової оболонки для усунення пролабування 
мозкової речовини в рановий дефект вшили поліпропіленову сітку і, після формування грануляцій, дефект закрили 
вільним аутодермотрансплантатом.
У післяопераційному періоді у 7 постраждалих без ураження глибоких структур відбулося повне приживлення клаптів. 
Після підготовки ран оголені ділянки знову були закриті вільними трансплантатами. У хворих з ураженням окістя та 
кісток повне приживлення складних клаптів спостерігали у 9 пацієнтів, у 2 виник частковий дистальний некроз, після 
видалення якого рани закрили вільними трансплантатами.
Висновки. Пошкодження тільки м’яких тканин склепіння черепа із збереженням життєздатності окістя дозволяє 
закрити дефект методом аутодермопластики. При ураженні тканин глибше окістя потрібні реваскулярізовані втручання 
з використанням складних клаптів, фрезерування кісток або їх видалення. Використання диференційованого підходу 
при лікуванні дефектів склепіння черепа дозволяє досягти позитивних результатів лікування постраждалих.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ОПІКОВИМ СЕПСИСОМ
Коваленко О.М., Коваленко А.О., Осадча О.І., Боярська Г.М.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ 

Сепсис і септичний шок – головні причини летальності у хворих з тяжкою термічною травмою.
Мета. Поліпшення лікування хворих з опіковим сепсисом.



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

74  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилося 62 хворих віком 18-65 років із загальною площею термічних 
уражень 25-60%, які знаходилися на лікуванні у Київському центрі термічної травми і пластичної хірургії протягом 
2013-2016 рр. Всі пацієнти були поділені на дві групи: основна група (40 хворих), яким протягом 10 діб висічено 
70% некротичних тканин. Група порівняння – 22 постраждалих, яким висічення некротичного струпу виконувалося 
відстрочено, поетапно і на 10 добу висічено до 30% некрозу. Перебіг опікової хвороби оцінювався за шкалою органних 
дисфункцій.
Результати та обговорення. На 13-14 добу після травми у хворих основної групи було визначено рівень прокальцитоніну 
(РКТ) ≤ 2 нг/мл, С-реактивного білка (CРБ) ≤ 100 мг / л, кількість мікроорганізмів в опікових ранах ≤104 /г, лактату в плазмі 
до 2,7 ммоль/л.
Відзначено чітку кореляцію між рівнями лактату та розвитком РДС і ПОН. Дисфункція органів знизилася до 3,6 
пункту SOFA. У контрольній групі хворих визначається велика кількість мікроорганізмів в опікових ранах ≥ 106 /г, що 
корелювало із тяжкістю стану пацієнтів (8,95±3,15 за шкалою SOFA), рівень СРБ перевищував 200 мг/л, показник ПКТ 
в цієї групи хворих сягнув ≥10 нг/мл. Показник CРБ вищий від норми, був у 70,0 ± 10,2% хворих. Підвищення лактату 
плазми від 2,7 до 4,0 ммоль/л вказувало на хворих, що знаходяться в зоні ризику, більше 4 ммоль/л - на розвиток 
тяжкого сепсису.
Висновки. Колонізація рани в 105 /г, рівень РСТ ≥ 2 нг/мл, CРБ≥100, лактату ≥ 4 ммоль/л є маркерами опікового 
сепсису. Результат лікування хворих з опіковим сепсисом залежить від хірургічної тактики. Висічення 70% некротичних 
тканин до 10 доби після травми попереджає розвиток сепсису у хворих з тяжкими опіками.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГЛИБОКИМИ РАНАМИ ГОЛОВИ
Савчин В.С.

Міська клінічна лікарня №8, м. Львів 
Актуальність. Лікування хворих з ранами голови є важливою медичною та соціальною проблемою.
Мета. Проаналізувати результати лікування хворих з ранами голови, в лікуванні яких застосовували некректомію, 
методику дермотензії, протезування кісткових дефектів черепа.
Матеріали і методи. Клінічний матеріал склали 14 хворих з ранами волосистої частини голови. З них опіки 3 ст. - у 7 
хворих, пухлини шкіри - у 2 хворих, пухлини мозку – у 5 хворих, віком від 24 до 66 років, які знаходились на лікуванні в 
Львівському опіковому центрі протягом 2010 -2016 років.
Результати та обговорення. Тактику лікування хворих визначали масштабами травми - площею та глибиною, 
наявними поєднаними та комбінованими пошкодженнями, особливостями розвитку ранового пронесу, характером 
та важкістю ускладнень. Проблема вибору активної тактики в лікуванні цієї патології зводиться до визначення глибини 
пошкоджених тканин. Для визначення глибини користувалися клінічними спостереженнями і методом комп’ютерної 
рентгендіагностики. Вивчали розміри рани колір і щільність навколишніх тканин, колір некротичного струпу. Раннє 
хірургічне втручання при глибоких опіках волосистої частини голови проводили на 3-8 добу з моменту травми, після 
стабілізації загального стану хворого і визначення глибини опіку. Під загальним знеболенням проводили пошарове 
видалення некротизованих тканин до візуально життєздатних. Рани обробляли розчинами антисептиків (розчин 
бетадину, нітрату срібла). Одночасно вживляли силіконові експандери під здорову шкіру волосистої частини голови. 
Наповнення експандера проводили кожних 7 днів, вводячи І\І0 його об’єму. Після наповнення експандера його 
видаляли та розтягнутою шкірою заміщали дефект тканин.
В пацієнтів, оперованих з приводу пухлини мозку (гемангіоми), після видалення утвору і протезування кісткового 
дефекту перебіг захворювання ускладнився частковим некрозом шкіри і оголенням протезу. Проводилася дермотензія 
тканин волосистої частини голови і пластика розтягнутими тканинами, за допомогою яких вдалося відновити шкірний 
покрив в усіх пацієнтів.
Висновки. Проведення некректомії з одночасним застосуванням методу експадерної дермотензії у лікуванні хворих з 
глибокими раневими дефектами голови дало змогу значно покращити результати лікування та досягнути відповідного 
естетичного ефекту.

АУТОЛІПОГРАФТІНГ У ЛІКУВАННІ РУБЦІВ
Баранов І.В.

Комунальний заклад «Міська клінічна лікарня №2» при Державній обласній раді»
Центр термічної травми та пластичної хірургії

Мета. Дослідити вплив аутоадипозної тканини людині на посилення репаративних властивостей рубцевих тканин 
Матеріали та методи. В нашому центрі з 2007 року впроваджене та досліджується лікування «старих» рубців 
методом імплантації аутоадипозної тканини. Операція проводиться під місцевою анестезією чи з використанням 
загального наркозу. Після введеня розчину Кляйна через канюлі проводиться забір жирової тканини. Далі, 
проводиться пуріфікація та відокремлення аутоадипозної тканини від розчину та геморагічної фракції. За цей час у 
дослідженні взяли участь 44 людини (20 чоловіків та 24 жінки). Для визначення відсотка приживлення аутоадипозної 
тканини пацієнти були розділені на групи: 1 група – використовувалася вся фракція аутоліпотрансплантату; 2 група – 
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використовувалася тільки нижня, більш щільна, фракція аутоадипозної тканини. Для оцінки змін рубцевої тканини 
пацієнти розділені ще на 2 підгрупи: 1 підгрупі пацієнтів проведена процедура, 2 підгрупа – це пацієнти, котрі пройшли 
реабілітаційне лікування, згідно до прийнятих стандартів в Україні. У дослідженні використовувалися такі методи: УЗД 
рубців до та після операції, Ванкуверська шкала оцінки властивостей рубцевої тканини, пинч-тест для оцінки змін 
еластичних властивостей рубців, визначення якості життя пацієнта за шкалою SF-36. Також, проведене відокремлення 
пацієнтів за атрофічними (24 пацієнта) та гіпертрофічними (20 пацієнтів) рубцями. 
Результати та обговорення. За даними УЗД рубцевої тканини пацієнтів найвищий відсоток приживлення (81%) 
спостерігався у 2 групі, найнижчий (48%) у першій групі. Середній відсоток приживлення аутоадипозної тканини 
склав 71,97% та 56,31% відповідно. За допомогою шкали Вассермана було виявлено покращення таких показників, 
як: покращення пігментації на 41%, зменшення гіперпігментації (колір) на 76,3%; покрашення еластичності на 56%, 
зменшення гіпертрофії на 61% та загальний показник покращився на 56,3%. 
Висновок. Процедура аутоліпографтінг являє собою простий та доступний метод, котрий впливає на репаративні 
процеси у сформованих рубцях, покращує властивості «старих» рубців та рубцевих деформацій, котрий здатен не 
тільки покращити естетичний вигляд пацієнта, та покращити еластичні властивості тканин. Також, нами доведено, що 
більш щільна фракція аутоліпотрансплантату має більший відсоток приживлення, ніж вся фракція. Це дає здатність для 
прогнозування результату лікування та корекції дефектів м’яких тканин.

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КРІОЛІОФІЛІЗОВАНИХ КСЕНОГЕННИХ ТКАНИН В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
 Бігуняк В.В., Цимбалюк А.В., Савчин В.С., Головатий Я.І.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль 
Упродовж тривалого часу науковий колектив Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 
Горбачевського, ТОВ «Інститут біомедичних технологій», м. Тернопіль, працює над проблемою використання 
кріоліофілізованих ксеногенних тканин в медичній практиці.
 Головним здобутком у вказаній науково-медичній сфері стало розроблення технології виробництва і впровадження в 
медичну практику ксенодермоімплантату, як виробу медичного призначення. Зареєстрований в Україні (Реєстраційне 
посвідчення № 1967\2003), ксенодермоімплантат широко використовується в лікувальних закладах України для 
лікування хворих із дефектами шкірного покриву, головним чином після опікової травми (щороку лікувально-
профілактичні установи України використовують до одного млн. кв. см кріоліофілізованої ксеношкіри).
Наступним напрямком у зазначеній галузі стало створення високоефективних лікарських засобів на основі природної 
сировини тваринного походження. 
До інноваційно спроможних виробів слід віднести новостворений подрібнений субстрат ксеношкіри – 
кріоліофілізований препарат «Ксенодерм» для лікування ран різної етіології, особливо гнійних у хворих з опіками, 
трофічними виразками та ранами діабетичної стопи. 
Визначені і кількісно охарактеризовані біологічні властивості подрібненого субстрату кріоліофілізованої шкіри свині в 
реакціях in vivo та in vitro, такі як гетерогенність, дисперсність, пористість, адсорбційна спроможність, біотропність та 
антигенність адсорбують токсичні речовини з ран та стабілізують клітинні мембрани, посилюють процеси регенерації 
тканин. 
Аналіз біологічної активності та результатів практичного застосування новоствореного продукту проведено із 
врахуванням встановленого спектру амінокислот, мікроелементів та інших біологічно активних речовин, зокрема 
факторів росту та низькомолекулярних пептидів. 
До перспективного напряму розвитку біотехнологій слід віднести створення принципово нового виробу медичного 
призначення – кератоксеноімплантату для лікування хворих з патологічним ураженням рогівки. Ці роботи проведені 
у співдружності з Одеським науково-дослідним інститутом очних хвороб ім. акад. В.П. Філатова НАМН України. 
Особливого значення набирає вивчення можливостей лікування ран різної етіології (зокрема, в стоматології) з 
використанням ксеногенних кріоліофілізованих тканин очеревини та перикарду.
З їх розробленням і наступним впровадженням медична практика отримає дійовий лікарський засіб для здійснення 
керованої регенерації тканин, конкретні сфери застосування якого будуть визначені при подальших дослідженнях. 
 

КОМПЛЕКСНА НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНА ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ 
У ПРАЦІВНИКІВ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ НА ФОНІ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Чеботарьова Л.Л., Глоба М.В., Третьякова А.І., Сулій Л.М., Ващенко В.В.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ 

Актуальність. В структурі цереброваскулярних захворювань більше 90% припадає на хронічні порушення мозкового 
кровообігу, які безпосередньо провокують виникнення когнітивних розладів (КР) та тісно з ними пов’язані порушення 
соціально-професійного функціонування, що проявляються у вигляді професійного вигорання (ПВ) та професійної 
дезадаптації (ПД). Ці процеси потребують удосконалення методів індивідуалізованої кількісної оцінки. 
Мета. Розробити комплексну методику діагностики когнітивних розладів і ПД у працівників розумової праці на тлі 
хронічної ішемії головного мозку (ХІМ).
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Матеріал та методи. У 110 пацієнтів з ХІМ, що знаходились на реабілітаційному лікуванні в ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» та Лікарні для вчених НАМН України, проведено клініко-неврологічне 
обстеження, комплекс нейропсихологічного тестування з використанням шкал: госпітальної шкали тривоги та депресії 
(HADS), Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій (MоСА), оцінці професійної дезадаптації (ПД), шкали на 
«вигорання» (МВІ); променеві методи діагностики – МРТ головного мозку, ультрасонографічне дослідження (УСД) 
судин голови та шиї; когнітивні викликані потенціали (КВП) Р 300; цифрова електроенцефалографія (ЕЕГ) з картуванням; 
статистична обробка даних. 
Середній вік хворих становив 60±12 роки (від 40 до 77 років), жінок 58,2% (n=64), чоловіків – 41,8% (n=46). З урахуванням 
даних УСД стосовно наявності стенозуючого атеросклерозу брахіоцефальних артерій (БЦА) обстежені пацієнти були 
поділені на дві групи: ті що мають стенотично-оклюзуючі ураження БЦА – 56 пацієнтів (І клінічна група) та без ознак 
стенозуючого атеросклерозу за даними УСД – 54 (ІІ група).
Для раннього виявлення КП використовували DSM-5 (2013), яка містить модифіковану класифікацію КП і оптимізовані 
діагностичні критерії у шести доменах вищих психічних функцій.
Результати та обговорення. При клініко-неврологічному огляді виявлені легкі пірамідні знаки (46), екстрапірамідні 
порушення (10), вестибуло-мозочкові розлади (36), цефалічний (64), астенічний (48), тривожний (41) синдроми. 
Встановлено, що суб’єктивні розлади пам’яті були присутні у всіх пацієнтів. При нейропсихологічному тестуванні 
об’єктивно підтверджені за допомогою шкали МоСА порушення короткочасної пам’яті зареєстровано у 37 (33,6%) 
пацієнтів, зміни переважали в І клінічній групі (12). За даними шкали HADS у обстежених пацієнтів відмічалось вірогідне 
збільшення випадків прояву тривоги: в І групі переважали клінічні її прояви (19), а в ІІ групі – субклінічні (29) (р<0,05). 
Ознаки клінічно вираженої депресії переважали у пацієнтів І групи (15). 
Прояви професійного вигорання та професійної дезадаптації у осіб розумової праці з ХІМ мали місце у 82 (74,6%) 
пацієнтів, з переважанням частоти змін у пацієнтів зі стенозуючим атеросклерозом.
Висновки. Впроваджена комплексна методика діагностики когнітивних порушень на основі нейропсихологічного та 
нейрофізіологічного обстеження дозволяє кількісно оцінити ступінь виразності недементних когнітивних розладів, 
зокрема, уваги та об’єму оперативної пам’яті у пацієнтів з ХІМ, контролювати ефективність їх відновлення в динаміці 
лікування.
 

ТЕХНИКА И МЕТОДЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ СЛОЖНОГО 
РЕНТГЕНОАНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

 Щеглов Д.В., Аль-Кашкиш И.И., Альтман И.В., Загородний В.Н., Конотопчик С.В., Найда А.В.
ГУ «Научно-практический Центр эндоваскулярной 
нейрорентгенохирургии НАМН Украины», г. Киев

Церебральная артериальная аневризма (АА) представляет собой крайне опасную патологию, которая в условиях 
поздней диагностики или некорректного лечения сопряжена с довольно высоким уровнем смертности и инвалидизации. 
В разработке новых стратегий в эндоваскулярном лечении пациентов с АА сложного рентгеноанатомического 
строения особое значение приобретает использование ассистирующих протекционных техник, открывающих новые 
возможности в лечении данной группы пациентов.
Цель. Изучить эффективность эндоваскулярного метода окклюзии церебральных аневризм со сложной 
рентгеноанатомией.
Материалы и методы. За 2015 - 2017 гг. в Центре в исследование были включены 40 пациентов (15 мужчин, 25 
женщин в возрасте от 20 до 75 лет), у которых по данным церебральной ангиографии диагностированы АА со 
сложной рентгеноанатомией. Особенность строения аневризм оценивалась так же по данным нейровизуализации в 
сосудистых режимах. Нами были использованы такие методы эндоваскулярной окклюзии: моноспиральная техника у 
14 пациентов (30%), баллон – ремоделирующая техника (БРТ) у 18 пациентов (47%), стент - ассистирующая техника у 8 
пациентов (23%). 
Результаты и обсуждение. Радикальность окклюзии АА оценивались по шкале Raymond. Окклюзия Raymond - I 
достигнута у 15 пациентов (40%). Первичной окклюзии Raymond - II удалось достичь у 14 пациентов (30%), Raymond – 
IIIа - у 6 пациентов (18%), Raymond - IIIb у 5 (12%).
Выводы. Дополнение моноспиральной техники окклюзии ассистирующими системами расширило показания к 
применению ендоваскулярного метода, увеличило эффективность операций за счет снижения интраоперационных 
осложнений, повышения радикальности первичной окклюзии аневризм сложной рентгенанатомии. 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАНОВИХ ДЕФЕКТІВ НИЖНЬОЇ ТРЕТИНИ ГОМІЛКИ І СТОПИ 
Савчин В.С., Стояновський І.В., Тузюк Н.В., Фармага Т.І.

Комунальна міська клінічна лікарня №8, м. Львів 
Вступ. Лікування ранових дефектів гомілок і стоп є однією з актуальних проблем медичної науки. 
Мета. Покращити результати лікування хворих з глибокими рановими дефектами нижньої третини гомілки і стопи 
шляхом удосконалення методів шкірної пластики для відновлення форми і функції цієї частини тіла.
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Матеріали та методи. Дослідженням охоплено 65 пацієнтів, які лікувалися в опіковому центрі 8-ї комунальної міської 
клінічної лікарні м. Львова в період 2006 по 2016 рік з рановими дефектами та захворюваннями ділянки нижньої третини 
гомілки та стопи. Серед них діти віком від 3 до 18 років і дорослі від 18 до 67 років. Дівчат і жінок було 8, хлопчиків 
і чоловіків – 57. Структура пацієнтів: гнійно-некротичні захворювання - 4 хворих, рвано-скальповані та розчавлені
рани – 11 хворих; відкриті переломи кісток гомілки та стопи з некрозом м’яких тканин - 28 хворих; ампутаційні кукси 
після травм – 5 хворих; ампутаційні кукси після відмороження - 8 хворих; пухлини шкіри в ділянці стопи - 2 хворих; 
налижки в ділянці п’ятки - 3 хворих; глибокі опіки гомілки і стопи - 4 хворих.
Результати та обговорення. При госпіталізації, хворих обстежували клінічно, лабораторно, проводилися 
бактеріологічні та рентгенологічні дослідження, доплерометрія, комп’ютерна ангіографія у частини пацієнтів (2012- 
2016 роки). Вільну аутодермопластику застосовували у 3 пацієнтів при закритті гранулюючих ран площею до 250 см2, 
коли немає оголених глибоких анатомічних структур. Для лікування дефектів шкіри та м’яких тканин в ділянці нижньої 
третини гомілки та стопи використовували пластику клаптями на тимчасовій харчуючій ніжці з другої кінцівки у 17 
хворих. Ця методика дала добрий косметичний і функціональний результат, дозволила закрити великі площі ураження, 
проста у виконанні. У 4 хворих використовували методику закриття ранових дефектів гомілки та стопи кругле стебло 
Філатова з віддалених частин тіла. У 3 пацієнтів з глибокими налижками розміром до 12-18 см2 в ділянці п’ятки ми 
використовували острівцеві клапті стопи на глибоких гілках медіальної підошвенної судини. Глибокі відмороження 
стопи часто закінчуються високими ампутаціями. Впровадження методики ранніх операцій (декомпресивні некротомії 
на протязі першої доби) дозволили нам в окремих випадках обмежитися тільки частковою ампутацією стоп, некрозом 
шкірних покривів і формуванням гранулюючих ран на куксах стоп. У 8 хворих з відмороженням стоп виконали закриття 
гранулюючих ран підошвенної поверхні стоп суральними клаптями площею від 30 см2 до 120 см2. Рвано-скальповані 
та розчавлені рани стопи і гомілки, глибокі локальні опіки, пухлини шкіри після видалення утвору в межах здорових 
тканин закривали шкірно-фасціальними клаптями на суральній артерії площею від 50 см2 до 100 см2. У 32 хворих 
проведено закриття рани клаптями на перфорантних судинах. При використанні клаптів на суральній судинній ніжці у 
2-х випадках ми отримали повний некроз клаптя. Частковий некроз клаптя (до 2-4 см2) ми отримали у 4 хворих.
Висновки. Лікування дефектів шкіри та м’яких тканин нижньої третини гомілки та стопи при оголених глибоких 
структурах в першу чергу повинно бути спрямоване на закриття рани шкірними клаптями і реваскуляризацію оголених 
глибоких структур.

ПРОДОВЖЕННЯ
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МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ І ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МАГНІЄВА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-14.30
Організатор: ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»

ПРОГРАМА*
Тема: Реабілітація і терапія магнійасоційованими препаратами коморбідних станів
Доповідач: Сокрут Валерій Миколайович, д.м.н., проф., завідувач кафедрою фізіотерапії, лікувальної фізкультури та 
нетрадиційної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Тема: Роль магнію в метафілактиці уролітіазу
Доповідач: Яцюк Володимир Михайлович, к.м.н., ас. кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Д. 
Галицького
Тема: «Магнієва олія/Magnesiumoil» – ефективний інструмент в реабілітаційній та відновній програмі хворих 
неврологічного профілю
Доповідач: Титаренко В’ячеслав Іванович, реабілітолог, викладач кафедри реабілітації ЧНТУ, засновник і керівник 
Школи Масажної Майстерності
Тема: Оцінка ефективності застосування препарату «Магнієва олія/Magnesiumoil» в лікуванні ревматологічних хворих
Доповідач: Сидоренко Марина Ігорівна, магістр кафедри сімейної медицини і терапії ВДНЗ «Українська медична 
стоматологічна академія»
Тема: Досвід застосування препаратів магнію в галузі внутрішніх хвороб
Доповідач: Янчук Олександр Аркадійович, начальник медичного відділу компанії «Екобіз»
Тема: Результати клінічного дослідження та переносимості магнієвого полімінерального комплексу «BETICMAG» у 
пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
Доповідач: Хайменова Галина Сергіївна, лікар-терапевт, аспірант і ас. кафедри сімейної медицини і терапії ВДНЗ 
«Українська медична стоматологічна академія»

III МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: АВТОРСЬКА ШКОЛА 
СЕРГІЯ КАПРАЛОВА «ФОРУМ МАСАЖНИХ І SPA-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

25 квітня 2017 року • Час проведення:12.30-15.30
Організатор: «Центр Капралова»

ПРОГРАМА*
Тема: Особливості психологічної, фізичної та SPA-реабілітації військовослужбовців, які пройшли «гарячі точки» 
на прикладі табору «KAPRALOV сamp - 2016» в рамках Всеукраїнських змагань з «CrossFit» серед параспортсменів-
ветеранів «Ігри Героїв»
Доповідачі: Капралов С.Ю., Кирилюк В.А., Роговська В.Л., Галдецька І.В. – 27 кратний номінант, призер і переможець 
чемпіонатів України, країн СНД, Прибалтики та світу, Кирилюк В.А. – абсолютний переможець I чемпіонату Східного 
регіону України і II чемпіонату України з класичного і SРА-масажу, Роговська В.Л. – переможець I Конкурсу Ukrainian SPA & 
Wellness Professional AWARDS-2009 в номінації «Кращий SPA-масажист»
Тема: Корекція психоемоційного стану у спортсменів і військовослужбовців, які брали участь в бойових операціях за 
допомогою гармонізуючого SPA-масажу шийно-комірцевої зони і волосистої частини голови
Доповідачі: Капралов С.Ю., Кирилюк В.А.
Тема: Музикотерапія в естет-психологічній реабілітації військовослужбовців, які пройшли «гарячі точки»
Доповідач: Чеченя К.А. – заслужений діяч мистецтв України, проф. інституту мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова
Тема: Практичні поради з техніки оздоровчого плавання від олімпійського чемпіона Федини О.М.
Доповідач: Федина О.М. – з.м.с. України, п’ятиразовий чемпіон та восьмикратний призер літніх Параолімпійських ігор 
з плавання (2008-2016)
Тема: Авторська програма SPA-реабілітації після хірургічного лікування розриву ахіллового сухожилля на прикладі 
офіцера елітного спецпідрозділу
Доповідач: Капралов С.Ю.
Тема: Як за один крок завоювати довіру клієнта. Важливі ритуали для досягнення мети
Доповідач: Гонтар О.В. – керівник напрямку «Розвиток бізнесу в масажі та SPA-реабілітації» в «Центр Капралова», 
директор компанії «Гонтар Маркетинг»
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II НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: АВТОРСЬКА ШКОЛА СЕРГІЯ КАПРАЛОВА 
«СУЧАСНІ, ЕТНІЧНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В МАСАЖІ, 

ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНІЙ МЕДИЦИНІ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-12.30
Організатор: «Центр Капралова»

ПРОГРАМА*
Тема: Фізична і реабілітаційна медицина в Україні – виклики сьогодення
Доповідач: Владимиров О.А. - д.м.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар 
України
Тема: Результати впровадження фотонних технологій в збірні команди України на базі реабілітаційного відділення ДП 
«Олімпійський навчально-спортивний центр»
Доповідачі: Капралов С.Ю., Коробов А.М. - кандидат фіз.-мат. наук, академік Інженерної академії України, автор 3 
монографій, майже 500 статей і тез.
Тема: Результати впровадження авторських методик Капралова в реабілітаційне відділення МВЦ «Олімпійський 
навчально-спортивний центр» в період підготовки збірних команд України до чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських 
ігор (2004-2008)
Доповідачі: Капралов С.Ю., Кирилюк В.А., Роговська В.Л., Галдецька І.В. – викладач курсів підвищення кваліфікації зі 
спортивного та лікувального масажу для масажистів ФФУ під керівництвом Капралова С.Ю., Кирилюк В.А. – доповідач 
найбільших всеукраїнських та міжнародних наукових, SPA і Wellness форумів, конференцій, з’їздів в Україні та в країнах 
СНД та Прибалтики, Роговська В.Л. – доповідач найбільших всеукраїнських та міжнародних наукових, SPA і Wellness 
форумів, конференцій, з’їздів в Україні та в країнах СНД.
Тема: Вдосконалення професійної підготовки реабілітологів на прикладі впровадження авторських SPA-реабілітаційних 
методик «Центр Капралова» до ВНЗ України
Доповідачі: Капралов С.Ю., Галдецька І.В., Кирилюк В.А., Роговська В.Л., Копочинська Ю.В. – кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри «Фізична реабілітація» МНТУ ім. акад. Юрія Бугая
Тема: Музикотерапія в спорті
Доповідачі: Капралов С.Ю., Чеченя К.А. – шеф-редактор журналу «Гітара в Україні», арт-директор Міжнародного 
конкурсу гітарного мистецтва «ГітАс»
Тема: Бойові прийоми тайського боксу, що застосовуються в оздоровчих практиках, від чемпіона Євразії з Муай Тай 
(WFA) С. Войтенка
Доповідач: Войтенко С.А. – переможець клубного чемпіонату світу з таїландського боксу (IFMA), чемпіон Євразії з 
Муай Тай (WFA) і світу з кікбоксингу K1 (IFEF)

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: 
АВТОРСЬКА ШКОЛА СЕРГІЯ КАПРАЛОВА «СУЧАСНІ ЛАЗНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 16.00-18.00
Організатор: «Центр Капралова»

ПРОГРАМА*
Тема: Теплові процедури як засіб детоксикації та SPA-реабілітації в посттравматичному періоді на прикладі відновлення 
офіцера елітного спецпідрозділу і чемпіона Євразії з Муай Тай (WFA)
Доповідачі: Капралов С.Ю., Галдецька І.В. – «SPA-реабілітолог в хамам», керівник напряму «SPA та реабілітація 
в хамам» в «Центр Капралова», Кирилюк В.А. – «Лазневий SPA-реабілітолог», керівник напряму «Лазні світу в SPA та 
реабілітації» в «Центр Капралова»
Тема: SPA-ритуали на основі органічного меду при фізичній і психологічній реабілітації
Доповідачі: Капралов С.Ю., Роговська В.Л. – «Медовий SPA-реабілітолог», керівник напряму «Медовий масаж в SPA та 
реабілітації» в «Центр Капралова»
Тема: Хамам (турецька лазня) як засіб відновлення спортсменів після фізичних тренувань і змагань, а також 
військовослужбовців, які брали участь в бойових операціях. Масаж мильною бульбашкою
Доповідачі: Галдецька І.В., Капралов С.Ю.
Тема: Ефективні техніки продаж в масажному та лазневому бізнесі
Доповідач: Гонтарь О.В. – керівник напрямку «Розвиток бізнесу в масажі та SPA-реабілітації» в «Центр Капралова», 
директор компанії «Гонтар Маркетинг»
Тема: Авторська шоу-програма «Правильна лазня» від «Центр Капралова» – демонстрація більш ніж 20-ти ексклюзивних 
елементів лазневих методик під музичний супровід
Доповідачі: Капралов С.Ю., Кирилюк В.А., Чеченя К.А. – кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
України
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ОСТАННІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ. 
ПЕРЕВАГИ СФОКУСОВАНИХ УДАРНИХ ХВИЛЬ

26 квітня 2017 року
Організатор: ТОВ «РЕХАФЛЕКС» (екс «Медімекс-Україна») за підтримки Storz Medical AG (Швейцарія)

ПРОГРАМА
Тема: Огляд нових показань, важливих публікацій та новинок для лінійки апаратів радіальної УХТ
Доповідач: К. Регенер, Німеччина
Тема: Огляд нових показань, важливих публікацій та новинок для лінійки апаратів фокусованої УХТ Duolith
Доповідач: К. Регенер, Німеччина
Тема: Наш досвід ЕУВТ в урології
Доповідач: ЗаболотнийР.В., Україна
Тема: Ортопедична стоматологія (нові дані досліджень )
Доповідачі: Макарова О.М., Курило В.М., Україна
Тема: Практичне застосування АХТ в естетичній медицині
Доповідач: К. Регенер, Німеччина

КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-11.00
Організатор: Українська Академія Реабілітації і здоров’я людини

«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 11.00-16.00
Організатори: ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства 
охорони здоров’я України», ГО «Українська Академія Реабілітації та Здоров’я Людини»

ПРОГРАМА
Тема: Концепція реабілітаційної медицини
Доповідач: Козявкін В.І., д.м.н., проф. та чл.-к. НАМН України, генеральний директор Міжнародної клініки 
відновлювального лікування та Реабілітаційного центру «Еліта»
Тема: Актуальні питання організації послідовної реабілітації: модель Польщі
Доповідач: Валерій Жуков, доцент університету Казімєж Велькі, відділ фізичної культури, охорони здоров’я та 
туризму, м. Бидгощі, Польща
Тема: Реабілітація як основна складова медичного туризму
Доповідачі: Бабова І.К., д.м.н., с.н.с., головн.н.с. відділу медичної реабілітації ДУ «Український НДІ медичної реабілітації 
та курортології МОЗ»; Биков І.Г., директор ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та 
реабілітації МОЗ»
Тема: Впровадження систем управління якістю в реабілітаційній медицині: існуючий стан та перспективи
Доповідач: Котуза А.С., д.м.н., проф., керівник центру науки, медичних інновацій та моніторингу клінічної лікарні 
«Феофанія» Державного управління справами
Тема: Особливості підготовки локальних протоколів у реабілітаційних закладах. Маршрут пацієнта як складова 
ефективної роботи закладу
Доповідач: Гоженко О.А., д.м.н., проф. кафедри фізичної реабілітації Міжнародного університету «Миколаївська 
Політехніка»
Тема: Рання та послідовна реабілітація пацієнтів після протезування кінцівок
Доповідач: Салеєва А.Д., к.тех.н., «Український НДІ протезування, протезостворення та відновлення 
працездатності»
Тема: Комплексні програми медичної реабілітації пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату в умовах 
поліклініки 
Доповідач: Бучинський С.Н.
Тема: Технології транскраніальної стимуляції: сучасні можливості з позицій нейрофізіології
Доповідач: Зубов П.Г., к.мед.н, с.н.с., «Український НДІ медицини транспорту МОЗ», зав. лабораторії клінічної 
нейрофізіології, президент Української асоціації клінічних нейрофізіологів
Тема: Нейрореабілітація тяжкопоранених бійців АТО — приклад державно-приватного партнерства, або Чому вдома 
і стіни лікують?
Доповідач: Олександр Кулик, к.м.н., директор Науково-практичного центру нейрореабілітації «Нодус»
Тема: Реабілітація після хірургічної реваскулярізації міокарда
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Доповідач: Колоденко О.В., к.м.н., с.н.с., ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ», санаторій 
«Біла акація»
Тема: Адаптивна кінезітерапія 
Доповідач: Лукашевич В.А., к.м.н., доцент кафедри рефлексотерапії, «Білоруська медична академія післядипломної 
освіти»
Тема: Можливості активаційних кінезіотерапевтичних методик в реабілітації із застосуванням SET
Доповідач: Штанько О.І., Український центр реабілітації спортсменів
Тема: Сучасна малоінвазивна хірургія і рання післяопераційна реабілітація у хворих на сечокам’яну хворобу у 
Трускавці
Доповідачі: Деркач І.А., к.м.н., Прийма О.Б., к.м.н., Трускавецька міська лікарня, урологічне відділення
Тема: Модель групової психотерапії в комплексній медичній реабілітації
Доповідач: Дмитро Гарюшкін, с.н.с., «Український НДІ медицини транспорту МОЗ», лабораторія психофізіології
Тема: Результативна модель реабілітації після інсульту в умовах мультидисциплінарного інсультного центру
Доповідач: Гуляєва М.В., керівник науково-організаційного відділу МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», Інсультний 
центр

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
Копочинська Ю.В., Капралов С.Ю., Галдецька І.В.

Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая
Міжнародний науково-практичний навчальний центр з фізичної і SPA-реабілітації, лазневим та спортивним 

технологіям «Центр Капралова»
Постановка проблеми. За останній час з’являється багато нових методик, які ефективно відновлюють працездатність 
людини, покращують її психоемоційний стан, але до цього часу більшість з них офіційно не впроваджені в навчальний 
процес ВНЗ України з підготовки фахівців фізичної реабілітації. 
Проблема у тому, що за даною спеціальністю в Україні розроблені, але на сьогодні не затверджені, стандарти вищої 
освіти з підготовки бакалаврів та магістрів. 
Аналізуючи навчальні плани ВНЗ з підготовки фахівців з фізичної реабілітації освітнього ступеня бакалавра та магістра, 
ми відзначаємо відсутність нових сучасних напрямків, які з’явилися на ринку послуг. Під час аналізу нормативної 
та варіативної складової навчальних планів професійно-прикладних дисциплін з підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації були визначені окремі теми, що стосуються вивчення засобів сучасних методик фізичної реабілітації, обсяг 
яких недостатній для якісного опанування та формування у студентів професійних вмінь та навичок.
Враховуючи зазначене, оздоровчі, відновлювальні та SPA-реабілітаційні методики «Центр Капралова» стали основою 
розробки тем проведення практичних семінарів для студентів за спеціальністю «Фізична реабілітація» на базі ПВНЗ 
«Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая». Ці методики базуються на авторському спецкурсі 
Капралова «Фізична реабілітація спортсменів високого класу» в ІФК СумДПУ ім. Макаренко А.С. та розробленій ним 
авторській програмі курсів підвищення кваліфікації зі спортивного та лікувального масажу для масажистів футбольних 
команд під егідою Федерації футболу України.
Мета. Розроблення та впровадження в освітній процес підготовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, науково-
методичних семінарів-практикумів з метою удосконалення практичних навичок та покращення якості освіти студентів.
Завдання роботи.
1. Розробити нові програми для студентів за спеціальністю «Фізична реабілітація» на базі ПВНЗ «Міжнародний науково-
технічний університет ім. акад. Ю. Бугая» спільно з Міжнародним науково-практичним навчальним центром з фізичної 
і SPA-реабілітації, лазневих та спортивних технологій «Центр Капралова» на основі використання авторських методик 
останнього.
2. Впровадити авторські методики у навчальний процес підготовки фахівців на базі ПВНЗ «Міжнародний науково-
технічний університет ім. акад. Ю. Бугая». 
3. Створити умови для організації виробничої практики студентів-реабілітологів ПВНЗ «Міжнародний науково-
технічний університет ім. акад. Ю. Бугая» на базі «Центр Капралова».
Методи і організація. Дослідження проводяться на базі факультету психолого-фізичної реабілітації ПВНЗ 
«Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая» під керівництвом к.н.ф.в.с., доцента Копочинскої Ю.В. 
та генерального директора «Центр Капралова» к.н.ф.в.с. Капралова С.Ю.
У дослідженні беруть участь студенти I-IV курсів (заочної та денної форми навчання). Авторські методики «Центр 
Капралова» розробляються і впроваджуються у навчальний процес протягом останніх чотирьох років. Під час 
експерименту використовуються педагогічні методи дослідження: спостереження, опитування, бесіда, анкетування.
Результати та обговорення. Практично у всіх країнах світу, попри постійне збільшення фінансування охорони 
здоров’я, значні досягнення у діагностиці та лікуванні, зростання числа медичного персоналу, кінцевий результат 
комплексу загальнодержавних і медичних зусиль, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я населення, 
продовжує залишатися незадовільним і малоефективним.
Поширення різноманітних захворювань, порушень роботи органів і систем багато у чому зумовлено патогенним стилем 
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життя сучасних людей. У зв’язку з цим, все гостріше стає проблема підготовки кваліфікованих фахівців, які б могли 
реалізувати комплекс оздоровчо-відновлювальних заходів, спрямованих на оздоровлення населення, адаптацію його 
до проживання у сучасних умовах. 
Згідно зі змінами постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 01.02.2017 року констатовано, що фізична терапія в 
сучасному тлумаченні відноситься до галузі знань: 22 – Охорона здоров’я, 227 – Фізична терапія, ерготерапія. 
Саме тому необхідно впровадити новий підхід до процесу професійної підготовки фахівців, які б в повній мірі 
відповідали не тільки за боротьбу з патологічними станами, але й несли відповідальність за формування якісного 
оздоровлення населення, популяризації та формування навичок профілактики захворювань та філософії здорового 
способу життя. 
Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії – це тривалий, цілеспрямований системний педагогічний процес, 
який охоплює комплекс взаємопов`язаних компонентів і заходів, реалізація яких спрямована на формування 
конкурентноспроможного мобільного фахівця-професіонала, готового до якісного виконання своїх професійних 
функцій.
На базі ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая» спільно з Міжнародним науково-
практичним навчальним центром з фізичної і SPA-реабілітації, лазневих та спортивних технологій «Центр Капралова» 
погоджено та затверджено проведення 39 науково-методичних семінарів-практикумів. 
Головною метою семінарів є підвищення кваліфікації студентів на організованих «Центр Капралова» заходах: 
київському «PROFISPACLUB», міжнародних науково-методичних практикумах: «Авторська школа Сергія Капралова», 
«Сучасні лазневі технології»», «Форум масажних і SPA-реабілітаційних технологій», «Сучасні, етнічні та нетрадиційні 
методи, що застосовуються в масажі, фізичній реабілітації та спортивній медицині», «Масажні, банні та реабілітаційні 
SPA-технології» та на чемпіонатах з масажу, лазні, хамам та SPA-реабілітаційних технологій.
При формуванні теоретичної бази для здійснення професійно-реабілітаційної діяльності студенти мають змогу 
ознайомитись з максимально широким спектром масажних, лазневих, спортивних та SPA-реабілітаційних засобів 
і технологій. Кожному студенту надається можливість вибору тих реабілітаційних технологій, які найбільше 
відповідають його психологічним, інтелектуальним, емоційним та іншим особливостям. Тобто, створюються умови 
для якісного формування основних професійних умінь і навичок в поєднанні з індивідуальним стилем творчої 
професійної діяльності викладача. Навчальний процес забезпечується таким чином, щоб кожен студент зміг 
опанувати цілісним досвідом професійної діяльності.
Висновки. Отримані теоретичні знання та практичні навички в процесі навчальних занять дозволяють на якісно новому 
рівні вирішувати питання професійної підготовки студентів. Співпраця різних фахівців створює додаткові можливості 
для отримання професійних знань і умінь, які необхідно розвивати на усіх рівнях із залученням до навчального процесу 
висококваліфікованих фахівців, впровадженням авторських спецкурсів.
Наступний етап удосконалення професійної підготовки фізичних реабілітологів після впровадження науково-
методичних семінарів-практикумів полягатиме в розробці, організації та проведенні трьох авторських курсів по 72 
години з «Базового рівня», «Спеціаліст» та «Професіонал», а також і отриманням кваліфікації «Масажист-реабілітолог 
вищої категорії» після опанування 216 годин навчання за сімома різними напрямками, серед яких: класичний масаж, 
спортивний масаж, дитячий масаж, корекція фігури, етнічний масаж, лазневий масаж, хамам та SPA-реабілітаційний 
масаж.

МЕД ТА ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА В SPA-РЕАБІЛІТАЦІЇ
Роговська В.Л., Капралов С.Ю.

Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая
Міжнародний науково-практичний навчальний центр з фізичної і SPA-реабілітації, лазневим та спортивним 

технологіям «Центр Капралова»
Постановка проблеми. Корисні властивості меду та іншої продукції бджільництва відомі з давніх часів, але лише в наш 
час вивчення цих властивостей сформувалося як наука, а пізніше з’явився новий напрямок в медицині та косметології 
– апітерапія. 
Мета. Охарактеризувати основні методи та засоби фізичної реабілітації, які використовуються для відновлення людей 
з різними видами порушень, за допомогою меду та продуктів бджільництва. Розкрити теоретико-методологічні основи 
використання меду та продуктів бджільництва для лікування та фізичної реабілітації на основі сучасних літературних 
джерел. Проаналізувати засоби фізичної реабілітації, що використовуються при реабілітації хворих різного профілю з 
використанням меду та продуктів бджільництва, та методики їх застосування в SPA-салонах. Обґрунтувати ефективність 
найбільш доступних методів та засобів фізичної реабілітації з використанням меду та інших продуктів бджільництва. 
Розробити та впровадити нові програми з технологій використання меду та продуктів бджільництва у масаж та SPA-
реабілітацію для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» на основі використання авторських методик «Центр 
Капралова» на базі «Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая» спільно з Міжнародним науково-
практичним навчальним центром з фізичної і SPA-реабілітації, лазневих та спортивних технологій «Центр Капралова».
Актуальним є розгляд можливостей та технології застосування меду і продуктів бджільництва у фізичній реабілітації 
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на основі SPA-центрів.
Вітчизняними та закордонними дослідниками науково обґрунтовано ряд переваг апіпрепаратів у порівнянні з деякими 
синтетичними препаратами офіційної медицини. До переваг відносять: 
– природне походження, що на відміну від синтетичних лікувальних засобів є безпечним для організму людини; 
– унікальність хімічного складу із біохімічною та фізіологічною збалансованістю, що дає можливість безпосереднього їх 
включення до метаболічних процесів в організмі; 
– значну кількість фенольних сполук, які обумовлюють антимікробний ефект при інфекційних захворюваннях; 
– відсутність, як правило, протипоказань до вживання, розвитку негативних наслідків при довготривалому вживанні; 
– сумісність апітерапевтичних препаратів практично з усіма лікувальними засобами.
Засвоюваність меду організмом – 97-98%, у той час, як засвоюваність молока – 90%, чорного хліба – 85%, м’яса – 95%, 
картоплі – 85%.
Результати та обговорення. Апітерапія є напрямом SPA-індустрії, в якому використовується мед і продукти 
бджільництва. Неповторність ефекту апітерапії на організм людини і естетичне тактильне задоволення від проведення 
SPA-процедур з використанням меду зумовлюють популярність цього напряму у SPA. У апітерапевтичних процедурах в 
основному використовується мед, бджолине маточне молочко та віск. Програми і процедури апітерапії застосовуються 
для корекції соматоформних розладів і депресій, синдрому хронічної втоми, лікуванні захворювань периферичної 
нервової системи, ожиріння, з метою омолоджування і поліпшення властивостей шкіри.
Вплив медового масажу на організм людини не має собі рівних. Адже він очищує шкіру і робить її еластичною, 
виводить токсини з організму, знімає набряки, позбавляє від болю в суглобах і м’язах, запобігає виникненню фізичної 
та розумової втоми.
Для кожного захворювання існує своя методика масажу, що залежить від причини, патогенезу, клінічних форм його 
прояву, специфіки дії тих або інших прийомів масажу на організм. Крім того, потрібно враховувати, що методика 
масажу змінюється на різних стадіях одного й того ж захворювання. Але це ще не все. Одне і те ж захворювання у різних 
людей протікає по-різному, тому методика виконання масажу повинна розроблятися не тільки з урахуванням самого 
захворювання, а й індивідуально для кожного пацієнта. 
На основі меду та продуктів бджільництва розроблено ряд фітокомплексів та косметологічно-лікувальних препаратів. 
Мед та його продукція входять до ряду кремів, масок, настоянок та інших засобів. Медові маски та водні розчини 
меду усувають сухість шкіри, роблять її оксамитовою, еластичною. Поліпшене живлення клітин шкіри зумовлено дією 
фітогормональних і біоактивних речовин меду, які активізують процеси периферійного (місцевого) кровообігу. 
Висновки. Таким чином, використання SPA-процедур з медом та продуктами бджільництва є важливим засобом 
реабілітації хворих різного профілю, а також косметологічно-лікувальним засобом для корекції різних недоліків шкіри 
та фігури. Тому подальше дослідження можливостей та технологій їх використання в косметичних та реабілітаційних 
цілях є підґрунтям для нових наукових досліджень. Успішне впровадження семінарів-практикумів з технологій 
використання меду та продуктів бджільництва в масажі та SPA-реабілітації для студентів спеціальності «Фізична 
реабілітація» на базі «Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая» спільно з Міжнародним 
науково-практичним навчальним центром з фізичної і SPA-реабілітації, лазневим та спортивним технологіям «Центр 
Капралова», є основою для наступного етапу. А саме – удосконалення професійної підготовки фізичних реабілітологів, 
що полягатиме в розробці, організації та проведенні трьох авторських курсів по 72 години з «Базового рівня», 
«Спеціаліст» та «Професіонал» з отриманням кваліфікації «Масажист-реабілітолог вищої категорії» після опанування 
216 годин навчання для студентів вищезгаданого університету.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 
ВОЇНІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ 

РОЗЛАДІ ТА ТРАВМАХ
Капралов С.Ю., Іванцова Г.В.

Міжнародний науково-практичний навчальний центр з фізичної і SPA-реабілітації, 
лазневим та спортивним технологіям «Центр Капралова» 

Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая 
Постановка проблеми. Україна довгий час була державою, що не воює, у зв’язку з чим має проблему із нестачею 
підготовлених спеціалістів з реабілітації учасників бойових дій, антитерористичної операції (надалі АТО) та членів їх 
родин. Майже немає розроблених реабілітаційних програм для постраждалих із специфічними (бойовими) травмами 
та програм по боротьбі із посттравматичними стресовими розладами (надалі ПТСР). Найбільш гострою проблема ПТСР 
стане в найближчі 3-5 років, адже наслідки таких розладів посилюються із часом. Це, в свою чергу, може призвести до 
збільшення числа самогубств серед військовослужбовців, підвищення рівня неконтрольованої агресії та збільшенню 
кількості розлучень.
Мета. Потрібно звернути увагу на необхідність систематичної реабілітації військовослужбовців, учасників АТО та 
членів їх родин. Оцінити методи та підходи до реабілітації вищевказаних категорій людей. Покращити їх стан здоров’я 
та дати базові навички з самореабілітації.
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Матеріали і методи. Більше десяти років «Центр Капралова» під керівництвом к.н.ф.в.с. Капралова С.Ю. займається 
реабілітацією військових різних рівнів, а також реабілітацією цивільних із черепно-мозковими травмами (надалі ЧМТ), 
травмами хребта та іншими складними порушеннями. Саме завдяки цьому, перепрофілювавши свої знання на навички, 
спеціалісти «Центр Капралова» можуть ефективно надавати кваліфіковану допомогу військовослужбовцям, воїнам АТО 
та членам їх родин. 
Тільки у 2016-2017 р.р. спеціалістами «Центр Капралова» у рамках соціальних проектів було проведено реабілітацію 
ветерана спецпідрозділу СБУ «Альфа», який звернувся до центру із травмою – розрив ахілового сухожилля; учасникам 
АТО, що отримали фізичні та психологічні травми, у тому числі втратили кінцівки.
Базуючись на науково-методичних матеріалах, які використовувались під час авторських психофізичних та 
SPA-реабілітаційних процедурах, що зібрали у собі багаторічний практичний досвід к.н.ф.в.с. Капралова С.Ю. та 
використовувались для його дисертації на тему «Фізична реабілітація хворих нейроциркуляторною дистонією в 
наслідок черепно-мозкової травми» (отриманих під час бойових дій в Афганістані), командою «Центр Капралова» 
програма реабілітації військових розроблялась індивідуально для кожного пацієнта в залежності від отриманих травм 
та психологічного стану. 
Досвід к.н.ф.в.с. Капралова С.Ю. у навчанні та реабілітації елітного спеціального підрозділу «Бізнес охорона керівництво 
країни» (Україна) значно допоміг у розробці та впровадженні реабілітаційних програм для найшвидшого одужання 
постраждалих під час бойових дій.
Програми реабілітації розроблялись індивідуально для кожного пацієнта в залежності від отриманих травм та 
психологічного стану. У реабілітації застосовувався комплексний підхід: масаж (елементи класичного, лікувального, 
спортивного, «Wellness-інструментальний масаж», SPA-реабілітаційних програм), тракційний релакс-мат, використання 
голчастих аплікаторів Капралова та Ляпко, «Су-Джок» терапія, дихальні практики за методом Бутейко, аромашатер, 
кольоро- та звукотерапія, фізичні навантаження (комплекс вправ, підібраний окремо для кожного пацієнта, який 
виконується під наглядом реабілітолога, але надалі може використовуватися самостійно в домашніх умовах для 
підтримки досягнутих результатів), рекомендації щодо харчування та ін.
Використовуючи модифіковану методику реабілітації наслідків ЧМТ к.н.ф.в.с. Капралова С.Ю, що була впроваджена ним 
в період з 2000 по 2003 р.р. під час підготовки та реабілітаційного супроводу змагань студентської збірної команди 
України з футболу на ХХІІ Універсіаді в м. Дегу (Південна Корея, 2003), спеціалістам «Центр Капралова» вдається 
ефективно долати наслідки мінно-вибухових травм, контузій та ЧМТ серед військових.
Враховуючи необхідность адаптації військовослужбовців до мирного життя та необхідності занять спортом задля їх 
стабілізації та реабілітації були використані результати напрацювань к.н.ф.с.в. Капралова С.Ю з 2004 р. у «Олімпійському 
учбово-спортивному центрі». Елементи розробленої програми психо-фізичної реабілітації, адаптовані з урахуванням 
специфіки видів спорту та впроваджених у збірних командах України по вільній та греко-римській боротьбі, боксу, 
дзюдо, джіу-джитсу, тхеквондо, спортивній гімнастиці, фехтуванню, футболу та інших видах спорту, з урахуванням ЧМТ 
спортсменів стали вагомим внеском у розробці програм для реабілітації травмованих воїнів АТО.
Результати та обговорення. За короткий проміжок часу в усіх вищевказаних випадках були досягнуті значні результати. 
Такі як: зняття больового синдрому, поліпшення рухливості, загальне покращення самопочуття, покращення сну, 
зняття психосоматичних проявів, фантомних болей, покращення морально-психологічного стану.
Після проведеної роботи із сім’ями військовослужбовців було відмічено покращення стосунків у родині, зняття 
загальної напруги, поліпшення взаєморозуміння між членами родини. В свою чергу, хороша, доброзичлива атмосфера 
у родинному колі суттєво впливає на швидкість реабілітації фізичного та психологічного стану людини. 
Обговорення. Наразі дуже актуальною в Україні є проблема із систематичним підходом до реабілітації 
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх родин. Військовослужбовці та учасники 
АТО потребують обов’язкової як фізичної реабілітації (пов’язаної з отриманими травмами, перенавантаженням, 
травмами хребта в зв’язку із постійним носінням бронежилетів і важкого взуття), так і психологічної реабілітації 
(пов’язаної з отриманими психологічними травмами, психологічною непідготовленістю воїнів до бойових дій, 
відірваності від звичного та комфортного середовища життя та спілкування, постійних стресових ситуацій). 
Особливої уваги заслуговують родини учасників АТО, адже психологічне навантаження, яке отримують їх 
батьки, дружини та діти, залишають по собі не тільки психологічні, а і фізичні порушення. Наразі програм, 
які були б орієнтовані на цю категорію населення майже немає. Варто також звернути увагу на атмосферу в 
родині після повернення військовослужбовця із зони бойових дій. Адже дружини, що довго перебувають сам 
на сам із побутовими проблемами, а одночасно переживають за своїх чоловіків, також отримують серйозну 
психотравму. Надалі, без втручання реабілітологів або психологів, дуже збільшується імовірність виникнення 
конфліктних ситуацій в родині та взагалі розпаду сім’ї. Це ланцюговою реакцією наносить шкоду дітям 
військових.
Висновки. Правильний, системний підхід до реабілітації значно покращує як фізичний, так і психологічний стан 
вище перерахованих категорій населення, допомагає адаптуватися до мирного життя учасникам бойових дій, 
зменшує прояви посттравматичного стресового розладу, впливає на кількість збережених сімей шляхом покращення 
атмосфери в родині військовослужбовців. Всі ці фактори безпосередньо впливають на якість життя та продуктивність 
праці військовослужбовців, воїнів АТО та їх родин.
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ФІЗИЧНА І РЕАБІЛІТАЦІЙНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ – ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Владимиров О.А., Лазарева Л.Б., Владимирова Н.І., Капралов С.Ю.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Міжнародний науково-практичний навчальний центр з фізичної і SPA-реабілітації, лазневим та спортивним 
технологіям «Центр Капралова»

Постановка проблеми. Проблеми, які ще невирішені у сфері підготовки фахівців для фізичної реабілітаційної 
медицини наступні:
1. Недостатня кількість кадрів, які зможуть здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація», 
«Ерготерапія» відповідно до міжнародних вимог і стандартів.
2. Неготовність викладачів, що працюють та які можуть бути залучені до підготовки фахівців з фізичної реабілітації, 
змінитися відповідно до викликів сьогодення.
3. Низький рівень інформаційного, методичного та матеріального забезпечення навчального процесу для підготовки 
фахівців з фізичної реабілітації різних освітніх рівнів.
4. Недостатність спеціалізованих підрозділів з висококваліфікованими профільними фахівцями для забезпечення 
клінічної практики.
Мета. Для покращення здоров’я, функціонального стану та якості життя осіб з обмеженнями життєдіяльності в Україні 
мають бути вжиті наступні дії:
1. Забезпечення висококваліфікованим кадровим складом.
2. Запровадження міжнародних визначень та навчальних програм з реабілітаційних спеціальностей (лікарі, фізичні 
терапевти, ерготерапевти, медсестри, соціальні працівники, психотерапевти та ін.) та нової системи освіти. Тривалість 
підготовки має зрости з 5 (4+1) чи (3+2) до 6 (4+2) років.
Сучасні вимоги: бакалавр – до 4 років, магістр – до 2 років з тенденцією до збільшення тривалості навчання. 
При підготовці клінічного фахівця недоцільно орієнтуватися на мінімальний термін у 5 років, що найближчим часом 
приведе вітчизняну фахову освіту до неконкурентоспроможності.
Фахові компетенції мають бути сформульовані відповідно до сучасних вимог та рекомендацій міжнародних 
професійних організацій (WCPT, WFOT). У підготовці стандарту мають використовуватися канадські та австралійські 
курикулуми, які визнані найкращими у світі.
3. Втричі має зрости обсяг клінічного навчання (клінічних практик).
Завдяки зростанню тривалості навчання обсяг практик сягне рівня країн-лідерів у сфері реабілітації (Канада, США, 
Великобританія, Голландія).
4. Оптимізування структури підготовки.
На рівні «Бакалавр фізичної реабілітації» передбачити обов’язкову підготовку за напрямами «Фізична реабілітація 
при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем». Інші системи 
мають вивчатися на вибір навчальними закладами. Це буде відповідати сучасній структурі підготовки фахівців у 
економічно розвинутих країнах.
5. Оптимізування змісту підготовки, а саме: передбачити скорочення обсягу дисциплін педагогічного та збільшити 
обсяг дисциплін медико-біологічного і соціального спрямування.
Висновки. За останні 2 роки у нашій державі відбулися суттєві позитивні зміни у сфері фізичної реабілітаційної 
медицини та поставлено ряд завдань для змін галузі відповідно до Європейських стандартів. Головними здобутками 
стали – введення до національного Класифікатора спеціальностей фахів «Лікаря фізичної і реабілітаційної медицини», 
«Фізичного терапевта», «Ерготерапевта», підготовка освітніх навчальних програм та програм перепідготовки вказаних 
фахівців, почалася реорганізація реабілітації первинного (гострого) та вторинного (підгострого) етапів у лікарнях, 
санаторіях. 
На цьому етапі важливо зберегти позитивні наслідки теоретичної та практичної вітчизняної реабілітаційної школи та 
вписати їх в Європейські стандарти відновлення хворих.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР У ПРАКТИЦІ СКЛАДАННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОПЕРАБЕЛЬНИХ ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ ДЦП (НА ПРИКЛАДІ 

ПОМІРНО ВИРАЖЕНОГО ЛІВОБІЧНОГО ГЕМІПАРЕЗУ ПІЗНЬОЇ РЕЗИДУАЛЬНОЇ СТАДІЇ)
Капралов С.Ю., Роджерс І.О.

Міжнародний науково-практичний навчальний центр з фізичної і SPA-реабілітації, лазневим 
та спортивним технологіям «Центр Капралова»

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть питання реабілітації хворих з наслідками 
ДЦП пізньої резидуальної стадії. Ця проблема набула значущої актуальності під час глобальної перебудови 
систем охорони здоров’я та соціального захисту на фоні гострої економічної та політичної кризи. Проведеній 
реабілітаційній роботі сприяло докладне теоретичне та практичне вивчення реабілітаційних методик під 
керівництвом Капралова С.Ю. на базі міжнародного науково-практичного навчального центру з фізичної та SPA-
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реабілітації, лазневим та спортивним технологіям «Центр Капралова» та проведення консультацій з практичного 
застосування методик.
Ціль. 
1. Підготовка хворої М. до планової ахілотеномії, проведення реабілітації в ранньому післяопераційному періоді, 
подальша реабілітація хворої в пізньому та віддаленому післяопераційному періодах.
2. Розробка в співавторстві з Капраловим С.Ю. індивідуальної програми реабілітації для хворої М. на основі впровадженої 
ним у практику в період 2000-2006 р.р. в Одеський центр реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» авторських методик 
масажу, застосування голчастих аплікаторів, спеціальних масажерів у комплексній фізичній реабілітації для дітей з ДЦП.
Матеріали та методи. Пацієнтка М., 15 років, діагноз: ДЦП, лівобічний геміпарез, пізня резидуальна стадія, еквінусна 
деформація стопи, контрактура гомілковостопного суглобу.
У передопераційному періоді комплекс реабілітаційних процедур був спрямований на підготовку нервово-м’язового, 
серцево-судинного, дихального апаратів пацієнтки до оперативного втручання (загальна та часткові методики масажу, 
теплові процедури – озокеритно-парафінові аплікації на сегментарні зони хребта та ділянку гомілковостопного 
суглобу, лікувальна фізкультура).
20.07.2016 р. пацієнтка М. прооперована з метою усунення контрактури та еквінусної деформації стопи: ахілотеномія з 
наступним накладанням дистракційно-компресійного апарату Ілізарова.
У ранньому післяопераційному періоді проводилися наступні реабілітаційні заходи: масаж поперекової ділянки, 
верхніх кінцівок, живота, нижньої кінцівки. Ці методики реабілітаційного масажу застосовувалися 2-3 рази на добу. 
Також нічному сну передував комплекс часткових методик масажу, що включав у себе масаж спини та шийно-
комірцевої ділянки, голови та її волосистої частини.
Для профілактики післяопераційних ускладнень застосовувався масаж живота та елементи дихальної гімнастики, а 
також голчасті аплікатори за методиками Капралова С.Ю.
До програми реабілітаціі у ранньому післяопераційному періоді було додане ідеомоторне тренування з наступними 
фізичними вправами для відновлення рухових функцій та м’язового відчуття гомілковостопного суглобу та стопи.
Через 10 днів у задовільному стані хвора була виписана додому з наступними контрольними явками у стаціонар.
Вдома проводилися реабілітаційні процедури (програми SPA-реабілітаційного масажу у вигляді часткових методик: 
масаж спини, живота, шийно-комірцевої ділянки, нижніх кінцівок та кистей, голови та її волосистої частини, 
поперекової ділянки, верхніх кінцівок з акцентом на суглоби та стопи, пасивні та активні рухи в оперованій стопі, 
гомілковостопному суглобі, лікувальна фізкультура та застосування голчастих аплікаторів для підтримання загального 
тонусу організму).
За 3 тижні після операції частоту сеансів масажу було знижено до 1-2 разів на добу, збільшилось навантаження на 
оперовану ногу у вигляді дозованого ходіння у дистракційно-компресійному апараті (далі – ДКА) Ілізарова за допомогою 
рамкових ходунків. Вищезазначені засоби реабілітації застосовувалися впродовж всього пізнього післяопераційного 
періоду, а також після зняття ДКА та подальшою фіксацією гомілковостопного суглобу гіпсовою пов’язкою (8 тижнів), а 
після – еластичною бандажною пов’язкою (4 тижні).
Самостійне ходіння стало можливим після зняття гіпсової пов’язки.
У віддаленому післяопераційному періоді збільшилася доля активної лікувальної гімнастики поряд із застосованими 
масажно-реабілітаційними методиками.
Також для усунення постімобілізаційної контрактури застосовувалися парафіно-озокеритні аплікації.
Результати та обговорення. Застосування вищевказаних SPA-реабілітаційних процедур у ранньому післяопераційному 
періоді дало можливість запобігти післяопераційних ускладнень.
Як було зазначено вище, застосування часткових методик масажу перед сном призвело до зменшення дози 
знеболюючого в 2 рази. Наступного ранку після операції та вдень знеболююче не застосовувалося за непотрібністю. 
Завдяки проведеним системним масажним маніпуляціям, на третій день після операції пацієнтка припинила прийом 
знеболюючих препаратів також і на ніч. Масаж шийно-комірцевої ділянки та голови надав можливість зняти у хворої 
збільшену тривожність та поліпшити якість сну. У наступні дні дівчинка стала більш врівноваженою, зникло почуття 
тривоги, зміцнилася віра у правильності вибраних дій.
Для профілактики післяопераційних ускладнень також проводився масаж живота та елементи дихальної гімнастики. 
Видільні функції повністю відновилися на другий ранок після операції.
Застосування відновних методик масажу, лікувальної фізкультури, використання голчастих аплікаторів скоротило 
терміни фіксації ноги та відновного післяопераційного періоду, що надало можливість ранньої активізації пацієнтки.
Реабілітаційні заходи, що проводилися, благотворно позначилися не тільки на збереженні, але й на наступному 
формуванню нових навичок ходіння та малюнка ходи.
Висновки. На основі авторських методик Капралова з використання голчастих аплікаторів, спеціальних 
масажерів, лікувальної гімнастики, масажу та ін. для дітей з ДЦП та завдяки розробленій індивідуальній 
комплексній SPA-реабілітаційній програмі, пацієнтка М. була функціонально підготовлена до оперативного 
втручання, ранній та пізній післяопераційний період пройшли без ускладнень, був скорочений час імобілізації 
кінцівки, завдяки чому дівчинка отримала можливість ранньої активізації, максимальному поліпшенню навичок 
самостійного ходіння. 
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ФОТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
1Коробов А.М., 2Коробов В.А., Капралов С.Ю.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 
НИ лаборатория квантовой биологии и квантовой медицины

Научно-производственная медико-биологическая корпорация «Лазер и Здоровье»
Международный научно-практический учебный центр по физической и SPA-реабилитации, банным и 

спортивным технологиям «Центр Капралова»
Введение. Спортивная медицина, являясь специфической областью медицинской науки и практики, предъявляет 
повышенные требования к арсеналу аппаратов, факторов, методов, технологий, приемов поддержания высокого 
уровня здоровья и реабилитации спортсменов, позволяющего переносить большие физические нагрузки 
современного спорта высоких достижений.
Цель. Краткое ознакомление специалистов спортивной медицины с возможностями фотонных технологий в 
профилактике и лечении наиболее распространенных заболеваний человека, в безмедикаментозном повышении 
спортивной работоспособности, а также в посттравматической реабилитации спортсменов.
Материалы и методы. Под фотонными понимаем технологии медицинской реабилитации, профилактики и 
лечения заболеваний человека, в которых в качестве действующего фактора используется свет – электромагнитное 
излучение оптического диапазона спектра. Причем источниками света могут быть устройства, генерирующие как 
вынужденное (лазерное, т. е. когерентное, монохроматическое, поляризованное), так и спонтанное (некогерентное, 
немонохроматическое, неполяризованное) излучение. В данной работе ограничимся рассмотрением только таких 
аппаратов и технологий, в которых используется низкоинтенсивное (не повреждающее) излучение светодиодов 
видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра.
Результаты и их обсуждение. Почти двадцать лет в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина 
разрабатывается и около пятнадцати лет Научно-производственной медико-биологической корпорацией «Лазер и 
Здоровье» производится фототерапевтический аппаратный комплекс Коробова А. – Коробова В. «Барва-Терапевт», 
состоящий сегодня из более чем девяноста типов аппаратов и их модификаций.
Аппаратный комплекс предназначен для лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний человека 
(инфаркт миокарда, инсульт, грипп, туберкулез, пневмония, астма, язва желудка и 12-перстной кишки, остеохондроз, 
невралгии, ДЦП, простатит, эректильная дисфункция, аднексит, мастопатия, синдром диабетической стопы, артроз, 
геморрой, ожоги, травмы и т. д.).
Основу аппаратного комплекса «Барва-Терапевт» составляют фотонные и фотонно-магнитные матрицы (одномерные, 
двумерные, трехмерные) со светодиодами, излучающими в одном, двух или нескольких спектральных диапазонах. 
Все большее число специалистов во всем мире признает тот факт, что самым универсальным и безопасным 
«лекарством» от большинства болезней является свет, т. е. электромагнитное излучение оптического диапазона 
спектра. А о том, что свет находится вне конкуренции как профилактическое средство, люди знали давно и умело этим 
пользовались еще сотни и тысячи лет тому назад. 
Универсальность терапевтического действия света основана на его способности оказывать мощное регулирующее 
действие на главное физиологическое звено жизнедеятельности организма – микроциркуляцию крови и лимфы.
Лауреат Нобелевской премии А. Крог считал, что физиология органа такова, каково его кровоснабжение. 
Научно доказанным фактом является также утверждение, что практически все патологические процессы в организме 
человека начинаются с первой, неспецифической фазы – с нарушения микроциркуляции крови.
Естественно предположить, что процесс лечения должен начинаться с восстановления микроциркуляции крови не 
только в зоне патологии, но и во всем организме, чтобы предупредить формирование новой ишемизированной, а, 
следовательно, патологической зоны.
Эту задачу идеально решает свет.
На основании многовековых наблюдений и многочисленных исследований по изучению действия света на организм 
человека, проведенных в последние десятилетия ведущими учеными всего мира, можно сформулировать следующие 
выводы. 
1. Свет видимого и инфракрасного диапазонов спектра нормализует работу регуляторных систем организма человека 
(иммунной, эндокринной и центральной нервной), усиливает микроциркуляцию крови и лимфы.
Настоящий факт позволяет констатировать, что свет оказывает терапевтическое действие на весь организм в целом, а 
не на конкретную болезнь, патологию. Это очень весомый аргумент в пользу фотототерапии.
2. Под действием света видимого и инфракрасного диапазонов спектра повышается эластичность стенок кровеносных 
сосудов, повышается эластичность эритроцитов, возрастает кислородтранспортная функция крови, повышается 
активность клеточных мембран, ускоряются процессы регенерации тканей, уменьшается перекисное окисление 
липидов, нормализуются реологические показатели крови, стимулируется образование АТФ в митохондриях, что 
повышает биоэнергетический потенциал клеток. 
3. Свет видимого и инфракрасного диапазонов спектра оказывает противовоспалительное, противоотечное, 
заживляющее и анальгезирующее, радиопротекторное и фотореактивирующее действие, нормализует артериальное 
давление, нормализует сон.



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

88  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Свет видимого диапазона спектра способствует профилактике онкозаболеваний.
Свет видимого и инфракрасного диапазонов спектра не имеет противопоказаний к применению в качестве 
терапевтического фактора.
Лечение светом видимого и инфракрасного диапазонов спектра не приводит к негативным побочным эффектам.
При фототерапии не повреждающими потоками света видимого и инфракрасного диапазонов спектра практически 
отсутствуют передозировки. 
В течении нескольких лет, на основе предоставленных Коробовым А.М. различных модификаций фотонных приборов, 
заведующим отделением реабилитации ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр», к.н.ф.в.с. Капраловым С.Ю. были 
апробированы и проведены исследования. В рамках эксперимента принимали участие спортсмены сборных команд 
Украины, проходившие подготовку к чемпионатам и Кубкам Украины, Европы, мира и Олимпийским играм в Пекине 
(Китай, 2008).  
Результатом этого стало успешное внедрение аппаратуры Коробова А.М. в авторский спецкурс Капралова «Физическая 
реабилитация спортсменов высокого класса» в институте физической культуры Сумского ГПУ им. Макаренко А.С., а 
также в семинары, практикумы, форумы и чемпионаты «Центр Капралова». 
Капралов С.Ю., как научный руководитель производственной практики студентов Сумского ГПУ им. Макаренко А.С., 
впервые включил в обучение фотонную терапию в программу комплексной авторской SPA-реабилитации на базе 
возглавляемого отделения реабилитации ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр».
Как руководитель и составитель авторской программы Капралов С.Ю. ввел фотонную терапию в курсы повышения 
квалификации по спортивному и лечебному массажу для массажистов футбольных команд под эгидой Федерации 
футбола Украины. 
«Отчет апробации со спортсменами сборных команд Украины под руководством заведующего реабилитационным 
отделением МВЦ ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр», доцента кафедры «Физическая реабилитация» института 
физической культуры Сумского ГПУ им. А.С. Макаренко, к.н.ф.в.с. Капралова С.Ю. фотонных матриц Коробова «Барва»

 

06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 Всього
Процедур Единиц Процедур Единиц Процедур Единиц Процедур Единиц Процедур Единиц

Спортивная 
гимнастика 40 69 30 77 5 15 8 23 83  184

Легкая атлетика 19 42 11 28 30  70
Тяжелая атлетика 26 58 9 20 12 50 4 12 51  140
Вольная борьба 28 84 40 107 7 21 75  212
Фехтование 14 31 6 18 7 14 27  63
Бокс 1 2 1  2
Дзюдо 11 33 9 24 20  52
Самбо 21 63 21  63
Футбол 2 2 2  2
Итого по 
спортсменам 128 286 77 206 75 219 30 82 310  793

Сотрудники мвц 27 45 4 12 33 84 4 4 68  145
Всего: 155 331 81 218 108 303 34 86 378  938

Выводы. Перечисленные особенности и закономерности биологического действия света на организм человека 
позволяют сделать следующие выводы:
– использование фотонных технологий в спортивной медицине сократит количество соматических заболеваний 
спортсменов, что обеспечит высокий уровень здоровья как в подготовительном, так и соревновательном периоде без 
использования или с минимальным использованием медикаментов;
– использование фотонных технологий обеспечит высокий психологический статус спортсменов;
– использование фотонных технологий в посттравматической и психологической реабилитации в 2 раза сократит 
сроки и существенно повысит качество восстановления спортсменов;
– использование фотонных технологий в спортивной медицине существенно повысит продолжительность спортивной 
жизни спортсменов и снизит их инвалидизацию, что приведет к улучшению экономических и социальных показателей 
в спорте.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗАСТОСУВАННЯ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ В ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 13.30-16.00
Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

ПРОГРАМА
Модератори: Гайко Г.В. акад., Страфун С.С. проф., Коструб О.О.
Тема: Відкриття, вступне слово
Доповідач: Гайко Г.В акад. 
Тема: Клітинна терапія при дегенеративних ушкодженнях сухожиль
Доповідачі: Коструб О.О., Блонський Р.І.
Тема: Застосування методик проліотерапії в травматології та ортопедії
Доповідачі: Голюк Є.Л., Пшеничний Т.Є., Маслова Т.С.
Тема: Застосування концентрованого аспірату кісткового мозку при розладах репаративного остеогенезу
Доповідачі: Страфун С.С, Гайович І.В.
Тема: Наш досвід застосування PRP та її похідних у лікуванні пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю
Доповідачі: Голюк Є.Л., Ліненко О.М., Пшеничний Т.Є., Маслова Т.С., Ракуха Г.В.
Тема: Використання збагаченої тромбоцитами плазми при деформівному артрозі акроміально-ключичного суглоба
Доповідачі: Гайко О.Г., Мазевич В.Б.
Тема: Вплив L-PRP та РРР на поляризацію моноцитів периферичної крові in vitro
Доповідачі: Ракуха Г.В., Голюк Є.Л., Пшеничний Т.Є., Маслова Т.С.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «МАЛОІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРИ ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ У ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-13.00
Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Результати лікування шийної радикулопатії трансфорамінальним периневральним КТ, контрольованим 
введенням стероїдів
Доповідачі: Корж М.О., Вирва О.Є., Долуда Я.А., Шевченко І.В., Міщенко Л.П.
Тема: Роль пункційної вертебропластики у комплексному лікуванні захворювань хребта
Доповідачі: Радченко В.О., Куценко В.О., Попов А.І., Перфільєв О.В.
Тема: Порівняльна оцінка результатів різних способів денервації поперекових дуговідросткових суглобів у лікуванні 
больового фасет-синдрому
Доповідачі: Радченко В.О., Куценко В.О., Перфільєв О.В., Попов А.I.
Тема: Використання гало-вест тракції при хірургічному лікуванні тяжких кіфосколіотичних деформацій хребта
Доповідачі: Мезенцев А.О., Петренко Д.Є., Демченко Д.О., Чекрижев Д.О.
Тема: Центральні нейроаксиальні блокади у дитячій ортопедії
Доповідач: Хмизов А.А.
Тема: Роль мультимодальної аналгезії у технології малоінвазивного ендопротезування кульшового суглобу
Доповідачі: Філіпенко В.А., Бондаренко С.Є., Лизогуб М.В., Мойсей А.О.
Тема: Стержневі АЗФ в ортопедії та травматології - 25-річний досвід
Доповідач: Хмизов С.О.
Тема: Техніки керованого росту кісток кінцівок
Доповідачі: Єршов Д.В., Хмизов С.О.
Тема: Малоінвазивні втручання у комплексному хірургічному лікуванні дітей з ДЦП
Доповідачі: Корольков О.І., Рахман П.М.
Тема: Хірургічне лікування недосконалого остеогенезу
Доповідачі: Хмизов С.О., Пашенко О.В.
Тема: Спосіб та засоби для малоінвазивного видовження короткої кукси гомілки
Доповідачі: Диннік О.А., Тимченко І.Б., Диннік А.О.
Тема: Малоінвазивне хірургічне лікування передньої травматичної нестабільності плечового суглобу при середніх та 
великих дефектах Hill-Sachs
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Доповідачі: Тяжелов О.А., Паздніков Р.В., Біцадзе М.З.
Тема: Ультразвукова навігація – найважливіший елемент безпеки у анестезіології
Доповідач: Лизогуб М.В.
Тема: Хірургічне лікування захворювань та ушкоджень хребта у дітей та підлітків
Доповідач: Демченко О.В.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА УШКОЖДЕНЬ ХРЕБТА У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Демченко О.В.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
Значне місце в хірургії хребта дитячого та підліткового віку займають патологічні стани, пов’язані з пухлинними, 
запальними, травматичними, стресовими та диспластичними процесами.
Мета. Дослідити ефективність хірургічного лікування захворювань та ушкоджень хребта у дітей та підлітків.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 78 дітей та підлітків, виконаних з приводу 
пухлин та пухлиноподібних уражень, травматичних ушкоджень, наслідків запальних процесів, стресових та 
диспластичних деформацій попереково-крижового відділу хребта, які перебували на лікуванні в дитячому відділенні 
інституту ім. проф. М.І. Ситенка.
Результати та обговорення. Основними показаннями для хірургічного лікування були постійні болі в хребті, 
деструкції хребтових рухових сегментів, які порушували опорно-рухову функцію. Більшість хірургічних втручань 
на хребті було пов’язано з видаленням патологічного вогнища в разі пухлинних уражень, кісткових, або 
м’якотканинних фрагментів, які компремували невральні елементи після травм, або внаслідок диспластичних 
процесів, вправленням зміщень хребців, усуненням нестабільності, відновленням його опороспроможності 
та корекцією осі всього хребта в різних площинах за умов різних патологічних станів. Це ефективно досягалось 
використанням коригувальних та стабілізувальних металоконструкцій. Залежно від мети хірургічного втручання, 
важливо визначати протяжність фіксації, тип використаних фіксаторів (передні, задні, їх комбінація). У 88% випадків 
досягнуті хороші та задовільні результати. У випадках доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань 
хребта з патологічними переломами тіл хребців та вираженим больовим синдромом перспективним методом є 
пункційна вертебропластика.
Висновки. Щадна хірургічна тактика під час видалення патологічних вогнищ, відновлення кісткових дефектів та 
надійна стабілізація уражених хребтових сегментів, які забезпечують ранню активацію та вертикалізацію хворих в 
післяопераційному періоді дає найбільш ефективні результати.

СПОСІБ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ МАЛОІНВАЗИВНОГО ПОДОВЖЕННЯ КОРОТКОЇ КУКСИ ГОМІЛКИ
Диннік О.А.1, Тимченко І.Б.1, Диннік А.О.2

1 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
2 Харківська медична академія післядипломної освіти 

Мета. Оптимізувати спосіб і засоби подовження короткої кукси гомілки та покращити його результати.
Матеріали і методи. На підставі аналізу джерел літератури та власного досвіду визначено, що найбільш виправданим 
є спосіб А.В. Рожкова та В.І. Філатова з малоінвазивним проведенням Г-подібної остеотомії залишку великогомілкової 
кістки та наступним дистракційним остесинтезом апаратом Ілізарова. Застосовували створений з нашою участю 
стержневий апарат системи ЧАС та розроблений нами редресувальний ортез, а також технічні рішення щодо їх 
поєднання. Прооперовано 5 хворих. Використані клінічні, біомеханічні, рентгенологічні методи досліджень та макетне 
моделювання.
Результати та обговорення. Попереднє транссегментарне проведення через епіфіз та метафіз кукси гомілки 2 
стержнів у фронтальній площині та одного трансосально в сагітальній площині на дистальний фрагмент, монтаж 
та стабілізація апарата дало змогу безперешкодно провести пилкою Джіглі через три невеликі розрізи шкіри (двох 
бічних та одного близько до торця кукси) малоінвазивну Г-подібну остеотомію великогомілкової кістки, надійно 
утримати кісткові фрагменти та задати на 3-4 дні невелику компресію їх для попередження кровотечі. Потім 
починали видовження по 1 мм на добу. При цьому, завдяки дії ортеза на апарат, кукса відносно стегна знаходилася 
переважно під кутом, близьким до 180о. Рухи у колінному суглобі хворі здійснювали щоденно ортезом, або 
після його зняття самостійно. Термін дистракції становив 1,5–2 міс., а надалі апарат і ортез використовували на 
ампутованій кінцівці до 4 міс., тобто до повної консолідації та перебудови регенерата. Найбільше видовження кукси 
дорівнює 6 см.
Висновки. Застосування малоінвазивної Г-подібної остеотомії великогомілкової кістки, стержневого апарата та 
редресувального ортеза забезпечує надійне утримання кісткових фрагментів та оптимізує процес видовження кукси 
без утворення контрактури в колінному суглобі та зміщення назад дистального фрагмента. Усе зазначене дає змогу 
підвищити якість та функціональність протезування хворих.
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ТЕХНІКИ КЕРОВАНОГО РОСТУ КІСТОК КІНЦІВОК У ДІТЕЙ
Єршов Д.В., Хмизов С.О.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
На сучасному етапі концепція «керованого росту» набирає широкої популярності в дитячій ортопедії. Методики, в яких 
використовують цю концепцію, засновані на виконанні тимчасового однобічно блокування (ТОБ) або тимчасового 
двобічного блокування (ТДБ) наросткової зони (НЗ) з метою лікування кутових епіметафізарних деформацій та 
помірних вкорочень довгих кісток нижніх кінцівок у дітей.
Мета. Проаналізувати результатіи застосування методів тимчасового однобічного та двобічного блокування 
наросткових зон у випадку лікування ортопедичної патології в дітей. 
Матеріали і методи. У клініці дитячої ортопедії Інституту у період із 2010 по 2016 рр. проведено лікування 49 
пацієнтів (32 хлопчики, 17 дівчаток) із використанням методик керованого росту. Середній вік пацієнтів - 9 років 5 міс. 
Проводили клінічне, рентгенологічне обстеження, КТ і МРТ (за показаннями). Відповідно до характеру ортопедичної 
патології пацієнти поділені на 2 групи. До Групи 1 увійшли 42 (85,7%) пацієнта, в яких діагностовано епіметафізарні 
деформації великих суглобів (колінного - 38 пацієнтів, 49 суглобів; надп’яткового - 4 пацієнти, 6 суглобів). До Групи 
2 включені 7 пацієнтів (14,3%), у яких діагностовано помірну (до 5 см) різницю в довжині нижніх кінцівок. Пацієнтам 
Групи 1 проведено ТОБ НЗ, пацієнтам Групи 2 - ТДБ НЗ неблокованими пластинами. У післяопераційному періоді 
іммобілізації кінцівки не проводили, пацієнтів виписували на амбулаторне лікування через 2-5 діб. Контрольні огляди 
та рентгенограми виконували кожні 3 міс. Блокування припиняли після досягнення корекції деформації чи довжини 
кінцівок шляхом видалення фіксатора. У пацієнтів проаналізовано ефективність лікування та ускладнень за даними 
історій хвороб. 
Результати та обговорення. У Групи 1 у 25 (59,5%) пацієнтів досягнуто повну корекцію, інші продовжують лікування 
з позитивною динамікою. Ускладнення хірургічного лікування відмічені у 2 (4,7%) випадках (неефективна корекція 
та міграція гвинта). Пацієнти Групи 2 продовжують лікування, у всіх відзначено позитивну динаміку, ускладнень не 
виявлено. 
Висновки. Методики керованого росту є малоінвазивними та дають змогу ефективно проводити лікування 
епіметафізарних деформацій колінного, надп’яткового суглобів, а також помірної різниці в довжині нижніх кінцівок. 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ШИЙНОЇ РАДИКУЛОПАТІЇ ТРАНСФОРАМІНАЛЬНИМ ПЕРІНЕВРАЛЬНИМ КТ 
КОНТРОЛЬОВАНИМ ВВЕДЕННЯМ СТЕРОЇДІВ

Корж М.О.1, Вирва О.Є.1, Долуда Я.А.1, Шевченко І.В.1, Міщенко Л.П.2

1 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
2 Медичний діагностичний центр ТОВ «МДЦ-LUX», м Харків 

Відсутність регресу неврологічної симптоматики після виконання операцій на шийному відділі хребта (ШВХ) є 
небажаним ускладненням, яке істотно знижує результати хірургічного лікування. Найефективнішим методом лікування 
шийної радикулопатії є періневральне введення стероїдних препаратів безпосередньо в форамінальні отвори. Однак 
в 1,64% випадків, за даними літератури, таке лікування супроводжується фатальними ускладненнями в головному і 
спинному мозку, пов’язаними з точністю введення препаратів.
Мета. Оцінити результати лікування шийної радикулопатії після трансфорамінального періневрального КТ 
контрольованого введення стероїдів.
Матеріали і методи. У дослідженні брали участь 70 пацієнтів із шийною радикулопатією, яка асоційована з відповідним 
корінцем спинного мозку від Сv до Сvп. Серед них було 32 (45,71%) чоловіки та 38 (54,29%) жінок у віці від 22 до 75 
років. Клінічну неврологічну симптоматику оцінювали відповідно до критеріїв, розроблених у ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. 
Ситенка НАМН України», де враховували наявність чутливих і рухових порушень у верхніх кінцівках, а також зміни у 
рефлекторній сфері та інтенсивність больового синдрому. Результати оцінено на 7 добу і через 3 міс. на контрольному 
огляді, остаточний результат лікування визначали через 1 рік.
Результати та обговорення.  Регрес больового синдрому в першу добу встановлено у всіх хворих, проте його рецидив 
до 7-го дня спостерігали у 38 (54,28%). Повторне трансфорамінальне періневральне КТ-контрольоване введення 
стероїдів дозволило поліпшити результати лікування ще 31 (44,28%) пацієнту. І тільки у 7 (10%) хворих знадобилося 
виконання третього введення, що дозволило зменшити дозу знеболювальних та протизапальних препаратів. Після 
купірування больового синдрому спостерігали регрес клінічних проявів шийної радикулопатії на 7 добу у 31 (44,28%) 
хворих, протягом 3 міс. у 36 (51,42%), у 3 (4,28%) осіб збереглися помірні чутливі порушення до року. Фатальних 
ускладнень, пов’язаних із виконанням процедури, не спостерігали.
Висновки.
1. Виконання трансфорамінального періневрального КТ контрольованого введення стероїдів є безпечною та 
ефективною складовою комплексного лікування хворих із шийною радикулопатією на всіх його етапах. 
2. Позитивні результати лікування шийної радикулопатії у вигляді регресу неврологічної симптоматики протягом 
першого тижня досягнуті у 44,28% хворих, а перших 3 міс. у 95,72% пацієнтів із стійким клінічним результатом протягом 
року.
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УЛЬТРАЗВУКОВА НАВІГАЦІЯ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЕКИ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ
Лизогуб М.В.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
Мета. Встановити частоту ускладнень у разі використання регіонарних методів знеболювання на верхніх кінцівках із 
застосуванням ультразвукової візуалізації та без неї.
Матеріал і методи. Обстежено 65 хворих, яким виконували хірургічні втручання на верхніх кінцівках в умовах 
регіонарної анестезії надключичним доступом. Пацієнти були розподілені на 2 групи: у першій (28 осіб) пошук нервових 
стовбурів виконували всліпу за допомогою нейростимуляції (Stimuplex Dig, B/Braun), у другій (37) пошук гілок плечового 
сплетення здійснювали під контролем ультразвукової візуалізації (Радмір Ultima). Анестезію проводили сумішшю 1,5% 
розчину лідокаїну, 0,25% розчину бупівакаїну та 4 мг дексаметазону. Досліджували частоту пункції судини, необхідність 
додаткової аналгоседації, тривалість блоку.
Результати та обговорення. Частота пункції судин у пацієнтів 1-ї групи становила 14, 3%, водночас, як у пацієнтів 
2-ї групи не було жодного випадку. Хоча пункція судини не є ускладненням, проте стає небезпечною для життя в разі 
випадкового введення туди місцевого анестетика. Ефективність блоку оцінювали за необхідністю додаткової аналгезії 
та седації в інтраопераційному періоді. Зокрема, серед пацієнтів 1-ї групи 21,4% потребували елементів загальної 
анестезії, а в 2-й – лише 13,5%.
Тривалість блоку була більшою в пацієнтів із ультразвуковою візуалізацією: 14 ± 4 год. до виникнення больових 
відчуттів у зоні операції проти 11 ± 5 год. Це, на нашу думку, є наслідком точнішого введення місцевого анестетика під 
контролем ультразвукового приладу.
Висновки. Ультразвукова навігація під час виконання інвазивних маніпуляцій в анестезіології (нервових блокад) 
дає змогу значно знизити ризик інтравазального введення місцевого анестетика, а також підвищити ефективність та 
тривалість блокад.

ВИКОРИСТАННЯ ГАЛО-ВЕСТ-ТРАКЦІЇ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТЯЖКИХ КІФОСКОЛІОТИЧНИХ 
ДЕФОРМАЦІЙ ХРЕБТА

Мезенцев А. О.1,2, Петренко Д.Є.2, Демченко Д.О.1, Чекрижев Д.О.3

1 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
2Університетська клініка Харківського Національного медичного Університету, м. Харків 

3Медичний центр «Ортоспайн», м. Харків 
Одним з найскладніших завдань у сучасній вертебрології є лікування хворих із тяжкими кіфосколіотичними 
деформаціями хребта. Найбільша кількість неврологічних ускладнень зафіксована саме у них. Актуальність 
цього питання обумовлена відсутністю на сьогодні єдиної думки щодо методу лікування хворих із тяжкими 
кіфосколіотичними деформаціями хребта. Деякі хірурги надають перевагу хірургічному лікуванню з використанням 
вертебректомії або різних видів остеотомій в один етап, інші - двохетапному хірургічному лікуванню з використанням 
галотракції. Недоліком передопераційної галотракції є тривале перебування хворого в стаціонарі. Проте використання 
галоапатару в рази знижує ризик виникнення інтра- та післяопераційного неврологічного дефіциту.
Мета. Представити результати хірургічного лікування хворих із тяжкими деформаціями хребта з використанням 
галотракції як передопераційної підготовки.
Матеріали і методи. Ретроспективний аналіз історій хвороб 18 пацієнтів, яким проводили галотракцію та які отримали 
хірургічне лікуваннв в ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».
Результати та обговорення. Величина сколіотичної деформації до лікування становила 122º за Коббом, після 
хірургічного лікування - 69º. Величина кіфотичної деформації до хірургічного лікування - 114º, після нього - 56º. 
Наявність стійкого неврологічного дефіциту не виявлено в жодного хворого в післяопераційному періоді.
Висновки. Використання галотракції передопераційної підготовки знижує ризик інтра- та післяопераційного 
неврологічного дефіциту, а також є ефективним методом корекції різних деформацій хребта.

МАЛОІНВАЗИВНИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВИВИХУ ГОЛОВКИ ЕНДОПРОТЕЗА КУЛЬШОВОГО 
СУГЛОБА

Мезенцев В.О., Овчинніков О.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» м. Харків 

Мета. Провести клінічний аналіз ефективності лікування пацієнтів із підвищеним ризиком виникнення вивиху головки 
ендопротеза кульшового суглоба запропонованим способом для визначення ефективності останнього.
Матеріали і методи. Спосіб лікування та профілактики вивихів головки ендопротеза передбачає проведення 
ендопротезування за загальноприйнятою методикою з використанням лайнера з 10-градусним козирком, орієнтованим 
до передньоверхньої стінки кульшової западини (інтраопераційно зменшуючи ризик виникнення переднього вивиху) 
та розташуванням компонентів ендопротеза в гранично допустимих межах, при цьому чашці надається збільшена 
антеверсія 20о-25о, а інклінація 35о-40о (інтраопераційно зменшуючи ризик виникнення заднього вивиху). За умов 
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правильної орієнтації компонентів ендопротеза в разі виникнення переднього вивиху можливо малоінвазивне 
лікування – заміна лайнера на лайнер з 10-градусним козирком з орієнтацією останнього запропонованим способом. 
Матеріалом послужили 24 пацієнти віком від 28 до 79 років, які перебували на лікуванні в ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка з 
січня 2012 по листопад 2016 року. Методи дослідження, за допомогою яких оцінювали ефективність запропонованого 
методу, клінічний (шляхом періодичних оглядів пацієнтів в післяопераційному періоді, із залученням телефонного 
опитування за неможливості огляду) та рентгенологічний (оцінювання положення компонентів ендопротеза).
Результати та обговорення. Усіх 24 пацієнтів, яких прооперовали запропонованим способом, обстежено 
клінічно та рентгенологічно в строки через 2-3 міс. після операції, в подальшому - 1 раз на рік. Серед них первинне 
ендопротезування було проведено 16 пацієнтам, а ревізійне – 8. Період спостереження становив від 3 міс. до 4 років, за 
досліджуваний період вивих не виникнув у жодного з пацієнтів.
Висновки. Запропонований авторами спосіб профілактики та лікування (зокрема й малоінвазивного) вивиху головки 
ендопротеза дає змогу значно зменшити ймовірність виникнення вивиху в післяопераційному періоді, як у пацієнтів 
після первинного так і після ревізійного ендопротезування. 

РОЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ МАЛОІНВАЗИВНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ 
КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

Філіпенко В.А., Бондаренко С.Є., Лизогуб М.В., Мойсей А.О.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 

Ефективне та безпечне післяопераційне знеболювання є актуальною проблемою хірургії великих суглобів. 
Мета. Оцінити ефективність використання мультимодальної аналгезії під час первинного малоінвазивного 
ендопротезування кульшового суглоба.
Матеріали і методи. У ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» проведено проспективне порівняльне 
дослідження ефективності мультимодальної аналгезії та стандартного протоколу аналгезії, заснованому на 
використанні опіоїдних анальгетиків та одного НПЗП, під час первинного ендопротезування кульшового суглоба. 
У групі 1 (30 хворих) використовували мультимодальну аналгезію: прегабалін 150 мг напередодні операції, надалі 
– по 150 мг 2 рази на добу, локально – інфільтраційну анестезію сумішшю (бупівакаїн 0,25% 40 мл, адреналін 0,3 мл, 
кеторолак 30 мг, дексаметазон 4 мг), після операції – парацетамол 1 г 3 рази на добу та парекоксиб 20 мг 2 рази на добу. 
До контрольної групи 2 увійшли 30 хворих, яким використовували парантеральне введення опіоїдних препаратів та 
кетопрофену 1 мг на добу, що вводились протягом 2-3 діб після операції. Оцінювали біль за шкалою ВАШ на 1, 2 та 3-ю 
добу, реєстрували побічні ефекти, а також терміни активізації та перебування в стаціонарі. 
Результати та обговорення. В обох групах досягли ефективного знеболювання. У пацієнтів групи 1 відмічено менший 
рівень больового синдрому (p < 0,05), у 7% хворих відзначали легке запаморочення. У групі 2 ускладнення (нудота, 
запаморочення) виявлені у 25% пацієнтів. Пацієнтів групи 1 активізовано в першу добу, середній термін перебування у 
стаціонарі становив 7 діб, аналогічні показники в групі 2 – 2 та 14 діб. 
Висновки. Використання мультимодальної аналгезії в разі ендопротезування дало змогу досягти ефективного 
знеболювання, зменшити кількість побічних ефектів, раніше активізувати пацієнта та зменшити час стаціонарного 
лікування.

РОЛЬ ПУНКЦІЙНОЇ ВЕРТЕБРПЛАСТИКИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА 
Радченко В.О., Куценко В.О., Попов А.І., Перфільєв О.В.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків
Мета. Провести аналіз результатів лікування хворих із компресійними переломами тіл грудопоперекового відділу 
хребта різного генезу методом пункційної вертебропластики. 
Матеріали та методи. 450 пацієнтів (217 чоловіків та 233 жінки у віці від 32 до 82 років, середній вік 61,2 років) із 
компресійними переломами тіл грудопоперекового відділу хребта на фоні інволютивного остеопорозу та новоутворень 
(мієломи, остеолітичні метастази та агресивні гемангіоми), які були проліковані у клініці патології хребта ДУ «ІПХС ім. 
проф. М.І. Ситенка НАМН України» за період із 2011 по 2016 рр. Ефективність лікування оцінювали через 1, 3, 6, 12 та 24 
міс. за візуально аналоговою шкалою болю (далі VAS) і індексом дисабілітації Освестрі (далі ODI). 
Результати та обговорення. У 213 пацієнтів із компресійними переломами тіл грудопоперекового відділу хребта 
вертебропластику виконали на фоні інволютивного остеопорозу, у 61 - з остеолітичними метастазами тіл хребців, у 
79 - на фоні мієломної хвороби та у 97 - з агресивними мієломами тіл хребців. Больовий синдром за VAS знизився з 6-7 
до 2-3 балів, життєдіяльність за ОDI від 42 - 58% покращувалися від 14 - 22% протягом 2 років. 
Висновки. Пункційна вертебропластика дає можливість швидко знизити больовий синдром та покращити 
життєдіяльність пацієнтів у комплексному лікуванні компресійних переломів тіл грудопоперекового відділу хребта на 
фоні інволютивного остеопорозу та новоутворень хребта. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ДЕНЕРВАЦІЇ ПОПЕРЕКОВИХ ДУГОВІДРОСТКОВИХ 
СУГЛОБІВ У ЛІКУВАННІ БОЛЬОВОГО ФАСЕТ-СИНДРОМУ

Радченко В.О., Куценко В.О., Перфільєв О.В., Попов А.I.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 

Мета. На підставі аналізу результатів лікування виявити ефективний спосіб денервації дуговідросткових суглобів для 
підвищення якості лікування поперекового больового фасет-синдрому.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 70 пацієнтів (28 чоловіків та 42 жінки у віці від 29 до 
78 років, середній вік 56,3 років) із поперековим спондилоартрозом та больовим фасет-синдромом. 20 пацієнтам 
(основна група) денервацію поперекових дуговідросткових суглобів (ДС) виконували під ендоскопічним контролем, 
а 50 (контрольна група) - під флюороскопічним. Ефективність лікування оцінювали від 1 до 12 міс. за візуально-
аналоговою шкалою болю (VAS) і опитувальником Roland Morris (RMQ). 
Результати та обговорення. В основній групі 16 пацієнтам (80%) денервацію ДС виконано на 3 сегментах, а 4 (20%) 
- на рівні 2 сегментів. У контрольній групі 37 пацієнтам (74%) денервацію ДС проведнено на 3 сегментах, а у 13 (16%) 
- на рівні 2 сегментів. В обох групах денервацію ДС доповнювали електричною стимуляцією нервів, що слугувало 
додатковим діагностичним критерієм. У контрольній групі після денервації ДС больовий синдром за VAS у 25 пацієнтів 
(50%) знизилась на 80%, у 20 (40%) - на 50%, у 5 (10%) результати були незадовільними – менш ніж 50%. Динаміка 
життєдіяльності за RMQ у 25 пацієнтів (50%) покращилась на 60 – 80%, у 15 (30%) - на 50%, у 10 (20%) менш ніж 50%. В 
основній групі після денервації ДС інтенсивність больового синдрому за VAS у 17 пацієнтів (70%) знизилась на 80%, у 
5 (25%) - на 90%, у 1 (5%) - на 50%. Динаміка життєдіяльності за RMQ у 17 пацієнтів (85%) покращилась на 60 - 80%, у 
3 (15%) - на 50%. 
Висновки. Денервація ДС під ендоскопічним контролем завдяки прямій візуалізації цільових нервів має значні 
переваги порівняно з денервацією під флюороскопічним контролем у вигляді зменшення больового синдрому та 
покращення життєдіяльності, що дає підстави для широкого використання саме ендоскопічного способу.

МАЛОІНВАЗИВНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ТРАВМАТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПЛЕЧОВОГО 
СУГЛОБА В РАЗІ ВЕЛИКИХ ДЕФЕКТІВ HILL-SACHS

Паздніков Р.В., Тяжелов О.А., Біцадзе М.З., Рикун М.Д.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», м. Харків 

Мета. Поліпшити функціональні результати хірургічного лікування передньої травматичної нестабільності плечового 
суглоба за умов великих дефектів Hill-Sachs.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження послужили результати хірургічного лікування 13 пацієнтів із 
передньою посттравматичною нестабільністю плечового суглоба, звичним вивихом плеча на фоні дефекту Hill-Sachs, 
які перебували на стаціонарному лікуванні в ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України» з 2009 по 2016 рр. Клінічна група пацієнтів складалася з 3 жінок і 10 чоловіків. У 4 випадках була патологія 
лівого плечового суглоба, у 9 – правого, середній вік пацієнтів становив 25,8 років (від 18 до 49), середня кількість 
рецидивів вивихів плечової кістки – 11 (від 5 до 25). Хірургічне лікування передбачало артроскопічну стабілізацію 
переднього відділу капсули плечового суглоба і пластику дефекту головки плечової кістки із задньозовнішнього 
доступу автотрансплантатом із крила клубової кістки.
Результати та обговорення. Результати лікування вказаної групи пацієнтів оцінювали через 6 і 12 міс. після 
хірургічного втручання за шкалою Rowe. Через 6 міс. у 12 пацієнтів результат становив 90 балів (відмінно), у одного – 70 
(задовільно). Через 12 міс. відмінні результати виявлено в 9 пацієнтів, хороші – в 4.
Висновки. Запропонована методика дає змогу усунути можливі причини розвитку нестабільності плечового суглоба, 
отримати хороший функціональний результат і в максимально короткі терміни відновити працездатність пацієнта.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕДОСКОНАЛОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ
Хмизов С.О.1, Пашенко А.В.1,2

1ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
2Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 

Лікування недосконалого остеогенезу (НО) – одна з найважких ортопедичних проблем серед ортопедичної патології, 
що пов`язано з прогресуючим перебігом захворювання, багатоплощинними деформаціями, численними переломами 
кісток скелета, неможливістю самообслуговування. Лікування є комплексним, а хірургічні втручання – один із складних 
етапів у відновленні якості життя пацієнтів.
Мета. Оцінити результати хірургічного лікування пацієнтів з НО.
Матеріали і методи. У період із листопада 1991 року до лютого 2017 року у ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України» проведено хірургічне лікування деформацій кінцівок у 18 пацієнтів з НО у віці 3-47 років, із застосуванням 
металофіксаторів різних типів: стержні Бітчука, Богданова, Rush, ChM, стержневі апарати зовнішньої фіксації (АЗФ) - під 
час 20 операцій (стегно, гомілка), інтрамедулярний телескопічний фіксатор (ІТФ) - у 30 випадках (плече, стегно, гомілка). 
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Тип фіксатора обирався з урахуванням віку пацієнта, результатів рентгенографії, кісткової денситометрії. 
Результати та обговорення. Первинну корекцію деформацій кісток кінцівок досягнуто на всіх сегментах. У терміні 3 - 
26 тижнів після операцій із застосуванням стержнів Бітчука, Богданова, Rush, ChM та стержневих АЗФ (I група) виявлено 
40 ускладнень (85%). Після застосування ІТФ (ІІ група), в строки 9 - 56 тижнів – 7 ускладнень (15%). Під час підготовки до 
хірургічного лікування пацієнтів II групи застосовано комплексний індивідуальний підхід щодо лікування.
Висновки. Лікування пацієнтів із НО, особливо хірургічне, потребує комплексного та індивідуального підходу, а 
хірургічні втручання - ретельного планування, що дає змогу зменшити кількість хірургічних втручань та знизити рівень 
ускладнень.

ЦЕНТРАЛЬНІ НЕЙРОАКСИАЛЬНІ БЛОКАДИ В ДИТЯЧІЙ ОРТОПЕДІЇ
Хмизов А.О.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
Розвиток хірургічних методик і оптимізація оперативного лікування пацієнтів із вродженими аномаліями розвитку 
кінцівок, обумовлює тривалість і тяжкість втручань на структурах опорно-рухової системи.
Мета. Проаналізувати результати застосування центральних нейроаксіальних блокад під час ортопедичних втручань.
Матеріали та методи. Наведено результати, отримані протягом 5 років роботи клініки дитячої ортопедії ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».
Результати та обговорення. Використання центральних нейроаксіальних блокад забезпечує збереження функції 
зовнішнього дихання (ФЗД), знижує загальну крововтрату, забезпечує можливість раннього пробудження пацієнта.
Висновки. Спінальна анестезія у дітей є безпечною, технічно простою, дешевою, за умов належного досвіду 
анестезіолога, правильного вибору методу анестезії, анестетика і ад’ювантів.
Комбінована спінально-епідуральна анестезія рекомендована в разі непрогнозованої тривалості втручання на нижніх 
кінцівках. У дітей із низькою масою тіла рекомендовано використання «дитячих» наборів ЕА для зниження ризику 
можливих ускладнень.
Центральні нейроаксиальні блокади дозволяють зберігати адекватну ФЗД протягом седації, навіть у разі тривалих 
втручань в умовах мінімальної седації, що забезпечує раннє пробудження пацієнтів після операційного втручання і 
швидке відновлення активності та режиму харчування.

СТЕРЖНЕВІ АЗФ В ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ - 25-РІЧНИЙ ДОСВІД 
Хмизов С.О. 

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 
Вступ. Застосування апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ) є надійним та ефективним засобом сучасної ортопедії та 
травматології, що використовується при різній патології кісток, суглобів та м’яких тканин в різному віці пацієнтів. 
Мета. Провести аналіз 25-річного досвіду використання різних систем АЗФ.
Матеріали і методи. В період з 1991 до 2016 рр. у дитячому відділенні Інституту ім. проф. М.І. Ситенка проведено 
хірургічне лікування деформацій кісток кінцівок у пацієнтів з ортопедичною патологією, переломами кісток та їх 
наслідками у віці від 1 до 37 років, із застосуванням АЗФ різних типів: апарати Ілізарова, спице-стержневі та стержневі. 
Аналізу підлягали 2854 хірургічних втручаннь, які виконано 1118 пацієнтам. Серед хірургічних втручань були: монтаж 
АЗФ при переломах кісток кінцівок всіх локалізацій, корекція деформацій та подовження кісток - як окремих, так і в 
різних комбінаціях, лікування несправжніх суглобів, вивихів стегон, лікування контрактур суглобів, заміщення дефектів 
довгих кісток кінцівок та інші варіанти використання АЗФ.
Враховували абсолютно всі втручання. Особливу увагу при аналізі приділяли виникненню ускладнень, їх чинникам та 
наслідкам. Також аналізували строки лікування та функціональні результати на кожному із етапів лікування та остаточні 
віддаленні результати.
Результати та обговорення. На попередніх етапах відмічали досить велику кількість помилок, як технічного 
характеру, так і вад планування та післяопераційного ведення; кількість ускладнень сягала 76%. По мірі накопичення 
досвіду, ускладнення спостерігали не більш ніж в 20% хворих. Було запропоновано шляхи та методики їх лікування.
Висновки. Лікування ортопедичної патології з використанням АЗФ потребує комплексного та індивідуального підходу, 
а хірургічні втручання - ретельного планування, що дозволяє зменшити кількість ускладнень та покращити результати.

МАЛОІНВАЗИВНІ ВТРУЧАННЯ У КОМПЛЕКСНОМУ БАГАТОРІВНЕВОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З 
ДЦП 

Корольков О.І., Рахман П.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків 

Мета. Представити досвід використання малоінвазивних втручань у комплексному підході у лікуванні деформацій 
нижніх кінцівок у дітей, хворих на ДЦП.
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Матеріали та методи. Проведено лікування 162 дітей з ДЦП з ортопедичною патологією (84 хлопчиків і 78 дівчаток), у 
віці від 3 до 16 років, рівень великих моторних функцій за GMFCS: у 17 хворих (10,5%) - I рівень, у 53 (32,7%) - II рівень, у 
65 (40,3%) – III, и у 27 (16,5%) - IV.
162 хворим було виконано 312 хірургічних втручань. Дві вікові підгрупи: 1-а– від 2 до 6 років (72 пацієнта); 2-а - від 6 до 
16 років (90 дітей), з анамнезу 33 пацієнтам (20,3%) виконувались хірургічні втручання, 107 (66%) - раніше отримували 
консервативне лікування, а 55 (34%) – не отримували. Геміпаретична форма ДЦП була констатована у 13% хворих, 
спастична диплегія – у 87%. 
Результати та обговорення. Малоінвазивні хірургічні втручання у лікуванні дітей з ДЦП проводились у комплексному 
лікуванні при багаторівневих втручаннях з втручаннями на кістках, так і окремо у дітей раннього віку, та при GMFCS 
I – II - III: субспінальна міотомія, міотомія аддукторів стегон, перкутанне зведення надколінків, перкутанна тенотомія 
хамстринг групи, перкутанна парціальна ахілотомія та підтаранний артроерез. Післяопераційна іммобілізація 
проводилася на протязі 3-5 тижнів. У подальшому застосовували або ізольовано ортези на гомілкостоп та взуття, або 
- ортез для вертикалізації з жорстким поясом-корсетом, гільзами на стегна-гомілки-стопи з шарнірами з можливістю 
блокування рухів.
Висновки. Малоінвазивні методи лікування дітей хворих на ДЦП дозволяють досягти коррекції ортопедичних 
деформацій та у найкоротший термін вертикалізувати, та у подальшому активувати акт ходьби у дитини при GMFCS 
I – II - III, або вертикалізувати у ортезах при GMFCS IV.
Використання комплексного підходу у лікуванні дітей з ДЦП малоінвазивними методами як окремо, так і у комлексному 
лікуванні SEMLS дозволяє отримати до 84% хороших і задовільних.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ОНКОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-18.00
Організатор: Національний інститут раку 

ПРОГРАМА
І секція

Головуючі: Процик В.С., Кондрацький Ю.М.
Тема: Місце попереджувальної аналгезії в стратегії ERAS в онкохірургії
Доповідачі: Лісний І.І., Закальська Х.А.
Тема: Сучасні аспекти діагностики та комбінованого лікування місцево поширеного раку прямої кишки
Доповідачі: Колеснік О.О., Шудрак А.А., Звірич В.В., Махмудов Д.Е., Безносенко А.П.
Тема: Тактичні підходи до комплексного лікування хворих на рак ротової порожнини
Доповідачі: Процик В.С., Трембач О.М., Коробко Є.В., Петренко Л.І.
Тема: Застосування реґіонарних клаптів при реконструктивній хірургії у хворих на рак ротової порожнини та 
ротоглотки 
Доповідачі: Кравець О.В., Процик В.С., Коробко Є.В.
Тема: Використання препаратів групи таксани з урахуванням імуногістохімічних факторів прогнозу у хворих на рак 
ротової порожнини
Доповідачі: Коробко Є.В., Процик В.С.
Тема: Радіонуклідна терапія медулярного раку щитоподібної залози
Доповідачі: Сукач Г.Г., Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Даниленко В.В.
Тема: Сучасні підходи в лікуванні злоякісних пухлин тазової кістки 
Доповідач: Костюк В.Ю.
Тема: Застосування бісфосфонатів для профілактики виникнення кісткових метастазів у хворих на нирковоклітинний 
рак 
Доповідач: Бойчук С.І.
Тема: Комбіноване лікування хворих на саркому м’яких тканин кінцівок та тулуба високого ступеню ризику 
Доповідачі: Остафійчук В.В., Коровін С.І., Іванкова В.С., Палівець А.Ю., Кукушкіна М.Н., Бойчук С.І., Палій М.І.
Тема: Місце радіонуклідів в лікуванні метастатичного ураження кісток
Доповідачі: Даниленко В.В., Солодянникова О.І., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.
Тема: Оцінка ефективності променевої терапії у хворих на пухлини верхніх дихальних шляхів
Доповідачі: Іванкова В.С., Скоморохова Т.В. Столярова О.Ю., Галяс Г.В. 
Тема: FTS в лікуванні хворих з діагнозом рак стравоходу 
Доповідач: Кондрацький Ю.М.
Тема: Досвід застосування сучасних біоклеєвих технологій в онкохірургічній практиці 
Доповідач: Скородумов Ю.А.
Тема: Медикаментозна терапія метастатичного тричі негативного раку грудної залози 
Доповідачі: Сивак Л.А., Лялькін С.А., Касап Н.В., Кліманов М.Ю., Тарасенко Т.Є., Верьовкіна Н.О., Майданевич Н.М., 
Аскольський А.В.
Тема: Нові підходи до лікування набрякових форм раку молочної залози 
Доповідач: Ляшенко А.О.
Тема: Оцінка ефективності неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на первинно неоперабельний рак 
молочної залози 
Доповідач: Іванкова О.М.
Тема: Обґрунтування доцільності застосування неоад’ювантної системно-селективної хіміотерапії з використанням 
магнітотермії у хворих на місцевопоширений рак молочної залози 
Доповідач: Лобода А.Д.
Тема: Шляхи вдосконалення хірургічного лікування хворих на рак молочної залози 
Доповідач: Костриба О.І.
Тема: Цитологічна диференційна діагностика реактивних та злоякісних уражень мезотелію за цитогенетичними 
параметрами
Доповідачі: Мариненко С.В., Болгова Л.С., Туганова Т.Н., Алексеєнко О.І., Мариненко М.І., Махортова М.Г.
Тема: Доцільність та необхідність оцінки державних онкологічних програм. Практичні аспекти
Доповідачі:  Михайлович Ю.Й., Журбенко А. В., Доля Ю.О.
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Тема: Оцінка якості надання онкологічної допомоги населенню України засобами Національного канцер-реєстру 
Доповідачі: Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Є.Л., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.

IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ ВИСОКОГО РИЗИКУ: ВАГІТНІСТЬ ПРИ ОНКОПАТОЛОГІЇ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 15.30-18.00
Організатор: кафедра акушерства та гінекології №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

ПРОГРАМА
Тема: Рак і вагітність
Доповідачі: Гнатко О.П., Печура Н.С., Семенюк Л.Л.
Тема: Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні патології молочної залози у вагітних
Доповідачі: Ковальчук І.С., Сундєєва В.І., Кучма Н.Р., Самойлова М.В.
Тема: Діагностично-лікувальний алгоритм при патології шийки матки у вагітних
Доповідачі: Скурятіна Н.Г., Синишина О.Ю.
Тема: Патологія щитоподібної залози і вагітність
Доповідач: Олійник О.Б.
Тема: Особливості діагностики та хірургічного лікування пухлин та судинних мальформацій головного мозку у вагітних
Доповідачі: Марущенко М.О., Новіков Р.Р., Молотковець В.Ю., Марущенко Ю.Л.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 «ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ 

СУПРОВІД ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕННЯХ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-15.00
Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

ПРОГРАМА
Секція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід при злоякісних 

новоутвореннях органів малого таза»
Тема: Сучасні аспекти променевої діагностики в онкології
Доповідач: Головко Т.С., д.м.н., проф., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Ультразвукова диференційна діагностика вогнищевої патології міометрія
Доповідач: Абдуллаєв Р.Я., д.м.н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти
Тема: Визначення еластичності при ультразвуковому дослідженні раку шийки матки
Доповідач: Бакай О.О., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Ultrasound for diagnosis bladder neck motility in men with lower urinary tract symptoms - pilot prospective study
Доповідач: Бубнов Р.В., к.м.н., Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ
Тема: Магніто-резонансна томографія у комбінації з дифузно зваженими зображеннями в оцінці ефективності 
передопераційного лікування місцево розповсюдженого раку прямої кишки
Доповідач: Ганіч О.В., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Магнітно-резонансна томографія в оцінці ефективності оперативного лікування у хворих на рак сечового міхура
Доповідач: Гаврилюк О.М., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Застосування трансректального ультразвукового дослідження в діагностиці колоректального раку
Доповідач: Гуралевич Ю.В., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Можливості МРТ в диагностиці раку шийки матки
Доповідач: Коровіна А.С., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Можливості ультрасонографії у виявленні рецидивів раку яєчників
Доповідач: Процик О.Є., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Трансректальне ультразвукове дослідження в діагностиці захворювань органів малого таза
Доповідач: Сурков А.В., відділення проктології, Київська обласна клінічна лікарня
Тема: Гормонозумовленість злоякісних пухлин яєчника
Доповідач: Ткаля Ю.Г., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Діагностика саркоми матки
Доповідач: Гончарук І.В., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ

Секція «Оригінальні дослідження»
Тема: Променева діагностика екстранодальних лімфом
Доповідач: Чорнобай Т.М., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Застосування капсульної ендоскопії для діагностики тазового болю
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Доповідач: Гречана У.І., відділення проктології, Київська обласна клінічна лікарня
Тема: Можливості комплексної променевої діагностики злоякісних пухлин малих розмірів в грудних залозах
Доповідач: Крахмальова А.С., к.м.н., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Особливості стану діастолічної функції міокарда лівого шлуночка серця у пацієнтів з лімфомами
Доповідач: Шевчук Л.А., Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Застосування двобалонної ентероскопії для діагностики тазового болю
Доповідач: Сорокін Б.В., д.м.н., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Тема: Спосіб квазіпатогістологічної ідентифікації пухлин підшлункової залози
Доповідач: Забудська Л.Р., Олександрівський діагностичний центр, Національний інститут раку, м. Київ

СТАН ЕКТО- ТА ЕНДОЦЕРВІКСУ ПРИ ПСЕВДОЕРОЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ ЗА ДАНИМИ ТРАНСВАГІНАЛЬНОЇ 
ЄХОГРАФІЇ

Абдуллаєв Р.Я., Сібіханкулов А.Х., Пономаренко С.О., Сисун Л.А., Абдуллаєв Р.Р. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 

Мета. Визначити зміни екто- та ендоцервіксу при псевдоерозії шийки матки шляхом трансвагінальної ультрасонографії.
Матеріали та методи. Комплексне обстеження проведене 157 жінкам з псевдоерозією шийки матки віком 18-45 років, 
групу порівняння склали 34 жінки такого ж віку без патології шийки матки.
Результати та обговорення. У 9 (26,5%) жінок групи порівняння (ГП) поверхня зовнішнього отвору була рівною, 
гладкою. У 15 (44,1%) жінок в ектоцервіксі були дрібні точково-лінійні гіперехогенні включення та кісти Наботових 
залоз розмірами до 4,0 мм. У 10 (29,4%) осіб зображення слизової оболонки було переривчатим, кісти ектоцервіксу 
розмірами 4-8 мм, гіперехогенні включення були в обох губах зовнішнього отвору шийки матки.
При УЗД у 42 (26,8%) жінок з псевдоерозією в зоні зовнішнього отвору знаходились невеликі щілиноподібні та рідинні 
включення (менші 2 мм), у 109 (69,4%) – в ектоцервіксі знаходились кісти з дрібнодисперсним вмістом, у 6 (3,8%) – змін 
не було. 
Серед жінок з псевдоерозією кісти ендоцервіксу були виявлені в 65 (41,4%) випадках, гіперехогенні включення – в 106 
(67,5%), нечітка межа зі стромою шийки матки – в 63 (40,1%).
Порівняння результатів різних видів дослідження показало, що кістозні утвори ектоцервіксу при ультрасонографії 
визначаються вірогідно частіше (p< 0,001), ніж при кольпоскопії. У жінок з псевдоерозією шийки матки в ектоцервіксі 
кісти вірогідно частіше (p<0,001) мали неоднорідну структуру, а в ГП – кісти Наботових залоз. У жінок з псевдоерозією 
в 2/3 випадків мали місце ознаки хронічного ендоцервіциту, які проявлялись дрібними кістами і гіперехогенними 
включеннями в ендоцервіксі, нечіткій межі зі стромою шийки матки. 
Висновок. Псевдоерозія шийки матки в 40-65% випадках супроводжується ендометріозом і хронічним запаленням 
екто- і ендоцервіксу.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ 
Головко Т.С. , Бакай О.О. 

Національний інститут раку, м. Київ 
Мета. Дослідження можливостей нової методики еластографії при раку шийки матки. 
Матеріали та методи. Обстежено за допомогою компресійної еластографії 120 хворих на рак шийки матки 0-IV стадії 
та 50 практично здорових жінок.
Результати та обговорення. Еластичність оцінювали за колірною шкалою за градаціями жорсткості об’єкта: 
еластичний, помірно жорсткий, дуже жорсткий, та напівкількісним способом – за відносним показником еластичності 
шляхом визначення співвідношення еластичності досліджуваної зони до шкали еластичності приладу в діапазоні 
від 0 до 100, де 0 відповідає максимально жорстким, 100 – максимально еластичним утворенням. Структури, які 
відображалися відповідно до еластичного типу, мали показник еластичності 41–65, до помірно жорсткого – 11–40, до 
дуже жорсткого – 4–10. У нормі шийка матки була еластичною (98,0%), показник еластичності (54,6 ± 5,1). При РШМ 
Tis–T1a стадії в 94,7% шийка матки картувалася відповідно до еластичного типу, показник еластичності (53,3 ± 7,5), 
достовірно значущих відмінностей від норми не було (р > 0,05). Соноеластографічною ознакою РШМ T1b–T4 стадії 
була дуже висока жорсткість (70,2%), показник еластичності (11,5 ± 8,9) з пороговим значенням 37,3. Еластичність 
пухлини залежала від розташування новоутворення: ендофітні пухлини переважно дуже жорсткі (90,2%), екзофітні – 
помірно жорсткі (60%), показник еластичності (7,07 ± 2,8) та (32,2 ± 9,1) відповідно (р < 0,05). Ознакою регресу пухлини 
при хіміопроменевій терапії було відновлення еластичності (83,3%), підвищення показника еластичності (51,0 ± 6,9). 
Рецидивні пухлини РШМ мали дуже високу жорсткість (75,0%), показник еластичності (9,0 ± 3,8).
Висновок. Виявлення високої жорсткості шийки матки та показника еластичності нижче 37,3 вказує на високу 
ймовірність РШМ. При моніторингу ефективності консервативної терапії регрес пухлини визначають за відновленням 
еластичності шийки матки При контрольному обстеженні після лікування виявлення високої жорсткості вказує на 
значну імовірність рецидиву РШМ.
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ULTRASOUND FOR DIAGNOSIS BLADDER NECK MOTILITY IN MEN WITH LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS - 
PILOT PROSPECTIVE STUDY

Rostyslav V. Bubnov
Clinical Hospital “Pheophania“ of State Aff airs Department, Kyiv, Ukraine

Background. Lower urinary tract symptoms (LUTS) is a functional unit with the multifactorial aetiology is a widespread 
problem in men with a major impact on quality of life (QoL). Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) might not play a crucial role in 
particular group of patients, myofascial trigger points might associated with generalized pelvic pain and LUTS. 
Bladder neck hypermotility and pelvic fl oor dysfunction is well studied in female, but rather underestimated in adult men. 
Ultrasound (US) has strong potential for diagnosis of pelvic fl oor disorders and treatment of pelvic muscles dysfunction, 
however many methodologic diff erences and limitations still exist that induce confounders in the studies. 
Recently we reported use of simple and reliable approach for transabdomibal ultrasound for diagnosis and screening of 
bladder neck motility in feamle. 
Development of valid screening and diagnostic method is highly recommended for holistic management of LUTS and 
suggesting treatment options. 
The aim was to evaluate the feasibility and reliability of transabdominal US for screening of bladder neck motility in men with 
LUTS in regards to BPH. 
Materials and methods. We included 112 patients, males (38–92 years, 65±8 yo), suff ering from LUTS. Male patients of group 
2 (n = 30) had no LUTS were the controls. 
All patients underwent general examination, transabdominal pelvic ultrasound for evaluation bladder neck motility and 
prostate volume. Transabdominal US measurements of bladder neck rotation in a posteroinferior direction at rest and on 
maximal Valsalva was performed to all patients. Measurements were taken at rest and on maximal Valsalva, and the diff erence 
yields a numerical value for bladder neck (prostate) descent. 
Among patients with LUTS we distinguished patients who demostarted incresing deviation at maximal Valsalva over the 
threshold (empirically considered as 45 mm) - group 1a (n =30); rest was included to 1b group. 
Results. On transabdominal US on maximal Valsalva, the proximal urethra (prostate) was visualized to rotate in a posteroinferior 
direction and was measured in group 1a as high as 86±17 mm (65-120 mm), signifi cantly higher vs group 1b and controls (37 
± 12 mm and 27 ± 8 mm respectively, p<0.05 for both). 
In 40% of patients of group 1a (12/30) no signs of BPH were diagnosed. 
The median prostate volume in group 1a was 49.6±25 cm3 (12-130 mm), signifi cantly lower vs group 1b (67.6±21 cm3; 47-
190 mm, p<0.05) in and had no signifi cant diff erence vs controls (p>0.05). 
Transabdominal ultrasound data had poor negative correlation with prostate volume (r=-0.1).
US signs of chronic prostatitis were detected in 8 patients of group 1a, in 27 patients of group 1b, and in 7 patients in group 
2.
In 16 patients of group 1a (53%) the myofascial trigger points in pelvic muscles were diagnosed. Additionally 9 patients of 
group 1a were assessed for myofascial trigger points in pelvic and low back muscles by physical exam and on US. 
Conclusion. Transabdomibal US is feasible and reliable method for assessment bladder neck motility in men with LUTS. The 
bladder neck hypermotility was diagnosed in 27% patients with LUTS, had negative correlation with prostate volume, and can 
be considered signifi cant cause of LUTS in men often irrelevant to BPH.
Recommendations: Relevant US imaging techniques for assessment interaction of internal genitalia with pelvic fl oor 
muscles, resulting bladder neck hypermotility and evoking urogenital symptoms by validated questionnaires conjoined 
with specifi c background analysis are essential for personalized management of pelvic fl oor dysfunction. Further studies to 
establish causality in regards to BPH, chronic prostatitis, cancer and postoperative conditions and myofascial trigger points 
and other conditions are required. 

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ЕКСТРАНОДАЛЬНЫХ ЛІМФОМ
Чорнобай Т.М.

Національний інститут раку, м. Київ 
Мета. Неходжкінські лімфоми (НХЛ) є злоякісними захворюваннями лімфатичної системи. По данним ВООЗ НХЛ 
займають 8 місце в структурі смертності від злоякісних захворювань в світі. В 2012 році в світі було зареєстровано 
385741 випадків захворювань НХЛ. 25-40% неходжкінськіх лімфом є екстранодальними. Лімфоми шлунка складають 60-
70%. Мета роботи – вивчення можливостей комп’ютерної томографії у виявленні та диференційної діагностиці лімфом 
шлунка.
Матеріали і методи. В Національному інституті раку за період 2012-2016 років екстранодальні лімфоми були 
діагностовані у 89 пацієнтів. З них більшість лімфом були локализовані в ШКТ – 82 випадка (92,1%) та 7 випадків 
(7,9%) - в органах репродуктивної системи. Для визначення диференційних критеріїв були обстежені 33 людини з 
інфільтративним раком шлунку. 
Результати та обговорення. З 89 обстежених пацієнтів з екстранодальними лімфомами прооперовано було 37. Всі 
випадки були верифіковані за даними гістологічного дослідження післяопераційного матеріалу або біопсії. Лімфоми 
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шлунку мають характерні рентгенологічні критерії діагностики: дифузне поширення в стінці шлунка без чітких зон 
обмеження, наявність ендофітного компонента з характерною щільністю тканин, відсутність ознак інфільтративного 
залучення оточуючих структур. Диференційна діагностика екстранодальних лімфом шлунка проводиться з 
інфільтративним раком. Основними відмінностями раку є наявність екзофітного компонента пухлини з переважанням 
зовнішньої інфільтрації, підвищена щільність компонента порівняно з лімфомою та нерівномірність разподілу пухлини 
у відділах шлунку.
Висновки. Комп’ютерна томографія є доступним адекватним методом дослідження для виявлення, визначення 
поширення, диференційної діагностики екстранодальних лімфом та необхідним для планування лікування.

МАГНІТО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ (МРТ) У КОМБІНАЦІЇ З ДИФФУЗНО ЗВАЖЕНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ В 
ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО РОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ ПРЯМОЇ 

КИШКИ (МРРПК)
Ганіч О.В., Махмудов Д.Е., Звірич В.В.
Національний інститут раку, м. Київ 

Мета. Одним з основних досягнень у лікуванні МРРПК є неоадювантна хіміо-променева терапія (НАХПТ), однак на даний 
час немає загальноприйнятого підходу в оцінці ефективності НАПХТ. Дослідити можливості МРТ із застосуванням шкали 
оцінки регресу пухлини (mrTRG), та інноваційного методу mrTRG у комбінації з диффузно зваженими зображеннями 
(mrDWITRG) в оцінці ефективності НАПХТ. 
Матеріали і методи. Було обстежено 37 пацієнтів з діагнозом МРРПК, усі пройшли курс неоад’ювантної хіміотерапії з 
рівнем опромінення 50,4 Г у комбінації з капеситабіном з послідуючим оперативним лікуванням. Після 8-10 тижнів по 
закінченню курсу неоад’ювантної терапії, оцінка ефективності НАПХТ проводилась за допомогою МРТ із використанням 
mrTRG та mrDWITRG. Дані МРТ порівнювалися з даними морфологічного дослідження післяопераційного матеріалу 
(pTRG), із використанням шкали оцінки Дворака. 
Результати та обговорення. Випадків прогресії захворювання не спостерігалось. Повна патологічна відповідь (pTRG-
5) спостерігалась у 3 (7%), pTRG-4 - у 5 (13%), pTRG-3 - у 10 (26%), pTRG-2 - у 12 (37%), pTRG-1 - у 5 (13%), pTRG-0 - у 2 
випадках (4%) відповідно. За результатами mrTRG, у 6 (16%) пацієнтів спостерігалась повна радіологічна відповідь, та у 
4 (11%) випадках за результатами mrDWITRG, відповідно 10 (27%) та 6 (16%) (p<0.05) з mrTRG та mrDWITRG зі шкалою 4, 
6 (15%) та 9 (24%) (p<0.05) зі шкалою 3, 5 (13%) та 11 (31%) (p<0.05) - зі шкалою 2, 7 (22%) та 5 (14%) - шкала 1, 3 (7%) and 
2 (4%) - шкала 0 відповідно. 
Висновки. У визначенні патоморфологічної відповіді pTRG 2-4 шкала оцінки mrDWITRG демонструє вищі можливості 
ніж mrTRG. 

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА 
РАК СЕЧОВОГО МІХУРА (РСМ)

Головко Т.С., Гаврилюк О.М., Коровіна А.С. 
Національний інститут раку, м. Київ 

Мета. Вдосконалення післяопераційного моніторингу хворих на рак сечового міхура. Впровадження магнітно-
резонансної томографії (МРТ) з протоколами урографії з діурезним навантаженням в алгоритм комплексного 
променевого супроводу. 
Матеріали і методи. Проаналізувати результати комплексної променевої діагностики 75 хворих на інвазивний РСМ до 
та після оперативного втручання, радикальної цистектомії (РЦЕ) з формуванням ілеального резервуару. Застосовували 
– ультразвукову діагностику (УЗД), екскреторну урографію (ЕУ), комп’ютерну томографію (КТ), МРТ. Для визначення 
функціональних змін – ЕУ із застосуванням діуретика, КТ-урографію, МРТ-урографію з діурезним навантаженням.
Результати та обговорення. Розробили спосіб оцінки анатомо-функціонального стану (АФС) нирок та сечовивідних 
шляхів (СВШ) за допомогою МР-урографії з діурезним навантаженням, що надало можливість сукупно оцінити 
функціональні та анатомічні зміни СВШ, суміжних органів черевної порожнини, малого таза як єдиної анатомо-
фізіологічної ділянки. З 28 (37,3%) пацієнтів, у яких ми діагностували уретерогідронефроз (УГН) за допомогою ЕУ, у 5 
(6,7%) були хибно негативні результати, а у 2 (2,7%) – хибно позитивні через недостатню візуалізацію СВШ у хворих зі 
зниженою екскрецією контрасту нирок. Зі 20 (26,7%) пацієнтів, яким встановили діагноз УГН за УЗД, у 10 (13,3%) були 
хибно позитивні результати, у 12 (16,0%) – хибно негативні. За даними УЗД визначались непрямі ознаки вторинного 
розширення порожнинної системи нирок та сечоводів. За допомогою КТ виявлено УГН у 31 (41,3%) пацієнта, з них у 
1 (1,3%) хибно позитивний результат, а у 4 (5,3%) хибно негативний. Методи КТ та МРТ дозволяють уникнути хибно 
позитивних випадків діагностування УГН у хворих на РСМ порівняно з ЕУ та УЗД, р < 0,05. 
Висновки. МРТ дозволяє зменшити кількість діагностованих хибно негативних випадків порівняно з іншими методами 
променевої діагностики, р < 0,05. МР-урографія з діурезним навантаженням має високі показники чутливості (99,9%) та 
специфічності (97,9%) в діагностиці АФС сечовивідних шляхів.
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ЗАСТОСУВАННЯ КАПСУЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТАЗОВОГО БОЛЮ
¹Пироговський В.Ю., ²Сорокін Б.В., ¹Плем’яник С.В., ¹Гречана У.І.

¹Відділення проктології, Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ 
²Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Проведення оцінки можливостей капсульної ендоскопії для діагностики тазового болю.
Матеріали та методи. В період з травня 2011року по січень 2017 року методом КЕ обстежено 240 пацієнтів із тазовим 
болем. КЕ проведено із використанням системи капсульної ендоскопії ОМОМ. З них – 187 жінок, 53 чоловіків, середній 
вік – 50,5 року (від 16 до 85 років). 
Результати та обговорення. При проведенні КЕ виявлено наступні ендоскопічні зміни слизової тонкої кишки: хвороба 
Крона тонкої і товстої кишки – у 8,3% хворих; пухлини тонкої кишки - 5,8%; хронічний ентерит з атрофією ворсинок - 
12,3%; целіакія - 1,5%; поліпи тонкої кишки - 3,2%; хронічний ентерит без атрофії ворсинок – 27,2%; хвороба Крона тонкої 
кишки – 17,3%; виразки голодної і клубової кишки - 6,7%; нормальна ендоскопічна картина тонкої і клубової кишки - 
9,6%. Крім того, у 3 пацієнтів з хворобою Крона методику застосовано повторно з метою моніторингу ефективності 
проведеної терапії у проміжки від 12 до 24 міс. від початку лікування.
Висновки. Відеокапсульна ендоскопія є ефективною та безпечною методикою для комплексної діагностики 
захворювань тонкої кишки. Діагностична цінність методики значно підвищується у пацієнтів з повторною 
тонкокишковою кровотечею та при мінімально можливому проміжку між останнім епізодом та дослідженням. В КЕ 
може використовуватися як метод моніторингу ефективності призначеного лікування. 

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ

Гуралевич Ю.В., Процик Е.Е., Звірич В.В.
Національний інститут раку, м. Київ 

Мета. Визначити ризик розвитку інвазії пухлини в сфінктерний апарат (СА) у хворих на РПК Т1 та Т2 стадій за TNM.
Матеріали та методи. Протягом 2014-2016 рр. в Національному інституті раку (НІР) проходили ультразвукове 
трансректальне (ТРУД) обстеження 42 пацієнти з РПК. Вік хворих становив від 44 до 72 років, в середньому 58,7±2,4 р. 
Жінок було 16 (38%), чоловіків – 26 (62%). Огляд проводився на апараті BK ultrasound механічним секторальним 
аноректальним датчиком 16-6 МГц в В-режимі.
Хворі були розділені на 2 групи: Група 1 (Г1) – з середньо-нижнім (СН) РПК – 24 (57%); Група 2 (Г2) – з раком анального 
каналу (РАК) – 18 (43%). Кожна з груп поділена на підгрупи (ПГ): ПГ1 – з інвазією пухлини в СА, тобто Т2 стадія; ПГ2 – без 
інвазії пухлини в СА, тобто Т1 стадія. Хворі кожної з ПГ поділені за типом пухлинного процесу: екзофітний процес (ЕКП) 
та ендофітний процес (ЕНП).
Результати та обговорення. До Г1 в ПГ1 увійшло 20 (28%) хворих. З ЕКП – 6 (14%) хворих та ЕНП – 14 (33%) пацієнтів. До 
ПГ2 увійшло 4 (9%) хворих, ЕКП спостерігався у 2 (4,8%) та ЕНП у 2 (4,8%) хворих.
В Г2 в ПГ1 увійшло 16 (38%) хворих. Серед них ЕКП – 0 та ЕНП – 16 (38%) пацієнтів. До ПГ2 – 2 (4,8%) хворих, серед них – 
ЕКП спостерігався у 2 (4,8%) хворих та ЕНП - 0.
Кількість Т2: в ПГ1 – 36 (86%) до 6 (14%) з Т1 в ПГ2. ЕНП – 32 (76%) до 10 (24%) з ЕКП. З Т2 переважав ЕНП – 30 (71,5%) до 6 
(14,3%) з ЕКП. З Т1 переважав ЕКП – 4 (9,5%) до 2 (4,7%) з ЕНП.
 Загальний ризик Т2 становить 86% до 14% Т1. З СН РПК ризик Т2 – 83% проти 17% Т1. З РАК ризик Т2 стадії - 89% до 11% Т1.
Ризик інвазії у СА при ЕНП становив 80% до 20% ЕКП. Ризик Т1 при ЕНП становив 33% до 66% ЕКП.
Висновки 1. Ризик інвазії в СА при РПК Т1 та Т2 стадій ≥ 83%, в незалежності від локалізації пухлини в ПК.
2. ЕНР пухлини має ризик 80% до інвазії в СА.

МОЖЛИВОСТІ МРТ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
Коровіна А.С, Смакова М.С., Гаврилюк О.Н.

Національний інститут раку, м. Київ 
Мета. Визначення ефективності МРТ в уточненні діагностики раку шийки матки шляхом первинного обстеження 
пацієнтів та перебігу захворювання.
Матеріали та методи. Проведена МРТ 76 пац. з встановленим діагнозом аденокарцинома шийки матки. Був попередньо 
проведений курс променевої хіміотерапії та контрольна МРТ для виявлення динаміки процесу. Прооперованим 25 пац. 
з метою виявлення перебігу захворювання проведено контрольне МРТ. 13 пацієнтам в оперативному втручанні було 
відмовлено, за рахунок фізичного стану або неможливості видалення пухлини.
Результати та обговорення. Діагноз аденокарцинома верифікованний морфологічно у 76 пацієнтів, при кольпоскопії 
з подальшим морфологічним підтвердженням. У 76 пац. (100%) спостерігалось нерівномірне потовщення стінок шийки 
матки; у 19 пац. (25%) ознак порушення цілісності поверхневого шару та інвазії жирової клітковини не відмічалось; у 15 
пац. (20%) пухлина поширювалась тільки на парацервікальну жирову клітковину; у 48 пац. (55%) відмічалась інвазія органів 
малої миски. З 76 (100%) пац. в 38 пац. (50%) виявлено метастазування в реґіонарні лімфатичні вузли та в кістки таза.
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Висновки. МРТ є високоінформативним методом променевої діагностики у визначенні поширення раку шийки матки 
та оцінки ефективності проведеного лікування.

МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН МАЛИХ РОЗМІРІВ В 
ГРУДНИХ ЗАЛОЗАХ

Крахмальова А.С., Головко Т.С., Крахмальова Л.П.
Національний інститут раку, м. Київ 

Мета. Підвищення ефективності диференційної діагностики вузлових утворень малих розмірів в грудних залозах (ГЗ) 
за допомогою використання комплексу сучасних променевих методів. 
Матеріали та методи. Проаналізовані результати обстежень 267 жінок віком від 30 до 65 років, які проходили 
обстеження та лікування в Національному інституті раку протягом 2015-2017 років.
Комплексну променеву діагностику проводили у 4 етапи. 
I етап - жінкам молодше 40 років (112 випадків) виконували ультразвукове обстеження (УЗД), а 155 пацієнткам що 
старше 40 років - рентгенографію ГЗ.
II етап – всім жінкам виконували УЗД з доплеро- та соноеластографією, а 132 хворим - рентгенографічне обстеження з 
використанням спеціальних рентгенологічних методик.
В 53 випадках був виконан III етап променевої діагностики – магнітно-резонансну томографію з контрастним 
підсиленням (МРТ з КП). 
Хворим (109 випадків), у яких при рентгенологічному обстеженні були виявлені утворення розміром до 0,5 см в 
діаметрі, які мали поліморфну будову, бугристі контури, спікули або згруповані мікрокальцинати, був призначеній 
IV етап діагностики - стереотаксична біопсія з подальшою передопераційною розміткою голкою типу мамореп. 
Верифікація пухлинних утворень проводилась за допомогою комплексу гістологічних досліджень .
Результати та обговорення. В результаті проведення рентгенологічного обстеження було виявлено 109 випадків 
(40,8%) вузлових утворень ГЗ, що в розмірі не перевищували 0,5 см в діаметрі. 
При додатковому комплексному УЗД у цих пацієнток ознаки утворення в ГЗ були зафіксовані тільки у 31 пацієнтки 
(11,6%). 
При аналізі МР-зображень з КП достовірні ознаки наявності утворення в ГЗ зафіксовані в 18 випадках. 
 По результатам ПГЗ у 48 пацієнток (44,03%) був встановлений діагноз раку, в 17 (15,5%) випадках - фіброаденоми, в 
19 (17,4%)- фіброзно-кістозної мастопатії, в 9 (8,2%) – локальний фіброз, в16 випадках (14,6%) - склерозуючий аденоз. 
Висновки. Використання комплексної променевої діагностики злоякісних захворювань грудних залоз дозволяє 
підвищити точність диференційної діагностики та зменшити кількість діагностичних помилок.

МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ КРР ІЗ МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧІНКУ
Лаврик Г.В., Халілєєв О.О.

Національний інститут раку, м. Київ 
Актуальність. Колоректальний рак (КРР) залишається однією із найбільш поширених злоякісних пухлин, 
захворюваність якою продовжує залишатися високою. Печінка є першим органом-мішенню на шляху метастатичного 
(МТС) процесу. Синхронні МТС діагностуються у 30% і ще у 35-45% виявляються в подальшому періоді. Доведена 
доцільність хірургічного лікування мКРР, так як 5-річна виживаність після операцій сягає до 40%. Для планування 
операцій на печінці важлива повна інформація про розповсюдженість МТС процесу. 
Мета. Вивчити можливості СКТ для оцінки поширення мКРР для планування оперативного лікування.
Матеріал та методи. Виконано та оцінено результати СКТ досліджень у 345 пацієнтів КРР із МТС в печінку. У 26,9% − 
синхронні МТС, у решти діагностовано в післяопераційному періоді (термін спостереження – 3 роки). 
Дослідження проводилось із застосуванням довенного болюсного підсилення із скануванням в артеріальну та 
портальну фази та з реконструкцією зображень в МIP, MinIP, 3D. Результати досліджень співставлено з інтраопераційною 
та морфологічною верифікацією.
Результат. У всіх пацієнтів виявлено різної форми, кількості та розмірів МТС в печінці. При моно/білобарному (68,1%) 
ураженні визначалось рівномірне (62%)/нерівномірне підсилення паренхіми печінки з гіпер- (32,5%) / гіподенсними 
(87,9%) осередками, некрозом (68,1%). По динаміці контрастування осередків визначено варіант кровопостачання, 
залучення ВВ (50,1%), печінкових (61,7%) та НПВ (13,7%), уточнено варіанти судинної анатомії (96,8%) печінки, 
визначено МТС у ЛВ та поширення в інші органи. За результатами проведених досліджень операбельними визнано 
61,7% пацієнтів. Інтраопераційно додатково виявлено ураження суміжних сегментів (9,8%) печінки, судин (6,1%), що 
змінило обсяг операції. 
Висновок. Застосування СКТ та методик послідуючої обробки зображень дозволило визначити поширеність 
пухлинного процесу, виявити залучення судинної та біліарної систем, визначитися з вибором тактики лікування 
пацієнтів із МТС ураженням печінки.
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ МІОМЕТРІЯ
Поздняков С.А., Абдуллаєв Р.Я., Пономаренко С.О., Сисун Л.А., Абдуллаєв Р.Р. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 
Мета. Розробити ультразвуковий симтомокомплекс диференційної діагностики вогнищевих уражень міометрія.
Матеріали та методи. Провели УЗД 80 (55,2%) жінок з простою міомою, 18 (12,4%) – з проліферуючою міомою, 31 
(21,4%) – з вогнищевим ендометріозом та 16 (11,0%) – з лейоміосаркомою матки.
Результати та обговорення. Розміри вогнищ при простій міомі у 26 (32,5%) осіб були до 30 мм, у 31(38,8%) – в межах 
31-50 мм, у 19 (23,8%) – 51-70 мм, при ендометріозі в 19 (61,3%) – до 30 мм, у 12 (38,7%) – 31-50 мм. При саркомі матки у 
12 (75,9%) осіб розміри вогнища були 51-70мм (р<0,05).
Неправильна форма вогнища при ендометріозі була в 96,8%, при міомі та саркомі в 19% (p<0,001). Нечіткий контур 
осередку при ендометріозі був у всіх випадках, при саркомі – в 50% (p<0,05), при міомах в 78-90% випадках контури 
осередку були чіткими та рівними (p<0,001). 
Дольчатість осередку саркоми була виявлена в 37,5%, в випадках з міомою та ендометріозом не зустрічалась (p<0,05).
При допплерометрії максимальна систолічна швидкість (МСШ) кровотоку при простій міомі не перевищувала 45 см/с, а 
індекс резистентності (ІР) склав 0,5-0,69, при ендометріозі МСШ була до 30 см/с, а ІР більшим за 0,7, при проліферуючій 
міомі МАШ була 35-45см/с, а ІР – меншим за 0,5 (р<0,05), при саркомі матки МАШ перевищила 56 см/с, а ІР був меншим 
за 0,45.
Висновки. Таким чином, ультразвуковими диференційними ознаками для саркоми є дольчатість внутрішньої 
структури, великі розміри вогнищ, збільшення о’бєму матки, швидкість кровотоку більше 56 см/с, зменшення індексу 
резистентності за 0,45; для ендометріозу – нечіткість зовнішнього контуру, неправильна форма, невеликі розміри, 
висока резистентність і мала швидкість кровотоку; для міоми матки – правильна форма, невеликі розіри, чіткі контури.

МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ У ВИЯВЛЕННІ РЕЦИДИВІВ РАКУ ЯЄЧНИКІВ
Процик О.Є., Гуралевич Ю.В., Бакай О.О.

Національний інститут раку, м. Київ 
Мета. Вивчити та систематизувати ультразвукові ознаки рецидивів раку яєчників.
Визначити можливості ультразвукового моніторингу в оцінці ефективності лікування хворих з рецидивами раку 
яєчників.
Матеріали і методи. Клінічним матеріалом було спостереження за 81 хворими на рак яєчників, які перенесли 
комбіноване лікування і знаходились під динамічним спостереженням в НІР. У 60 (74%) хворих були виявлені рецидиви 
різних локалізацій, 24 (26%) пацієнтки знаходились у стані клінічної ремісії. Вік пацієнток був від 35 до 65 років. (74% - 
хворі працездатного віку, 17% - репродуктивного віку, 35% - перименопаузального віку). Всім хворим проводилось 
послідовне трансабдомінальне та трансвагінальне ультразвукове дослідження на апараті Philips HD11XE.
Результати та обговорення. В ході дослідження було встановлено, що у 42 жінок (70%) рецидиви локалізувались в 
порожнині малого таза. Найчастіше позаду культі піхви у 19 хворих (46%) та в перикультьовій зоні – 14 хворих (32%). У 
двох випадках (5%) пухлина займала весь малий таз. Були досліджені та проаналізовані ехограми рецидивних пухлин 
та виділено кілька варіантів ехоструктури пухлин: солідна у 32 хворих (53,3%); солідно-кістозна з перевагою солідного 
компонента у 10 хворих (16,6%), гетерогенна з множинними перетинками та солідними включеннями у 3 хворих (5%).
Висновки. Ультрасонографія при послідовному використанні трансабдомінального та трансвагінального сканування 
дозволяє отримати достовірну інформацію про наявність та росповсюдження рецидивної пухлини. Регулярне 
проведення ультразвукового моніторингу 1 раз в 3 місяці дозволяє виявити рецидив раку яєчників на доклінічній стадії 
розвитку, а також проводити контроль за ефективністю лікування на його етапах.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ 
У ПАЦІЄНТІВ З ЛІМФОМАМИ

Шевчук Л.А.
Національний інститут раку, м. Київ 

У зв’язку з частим включенням в схеми ПХТ антрациклінів, принциповим залишається питання визначення ранніх 
доклінічних проявів кардіальної дисфункції.
Мета. Вивчення діастолічної функції міокарда лівого шлуночка серця до-, під час парних етапів та по завершенні ПХТ 
у пацієнтів з лімфомами.
Матеріали і методи. В Національному інституті раку протягом 2014-2016 рр. обстежено 122 пацієнти з лімфомами 
(НХЛ, ЛХ), що отримували кардіоагресивні схеми ПХТ. З них чоловіки – 40(32,8%), жінки – 82(67,2%). Середній вік 
чоловіків - 51,7 ± 17,2 р. та жінок - 48,3 ± 17,9 р. відповідно.
Згідно даних базової електрокардіограми (ЕКГ), ехокардіографії (Ехо-кг), всі пацієнти були розподілені на 3 групи: 
1-ша – 54(44,3%) пацієнти з кардільною патологією (КП), 2-га – 24(19,7%) пацієнти без КП, 3-тя – 44(36%) пацієнти з 
кардіальними ускладненнями, як проявами прогресії лімфом.
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Всім пацієнтам виконана трансторакальна Ехо-кг за стандартною методикою до-, під час парних етапів та по завершенні 
ПХТ. Оцінювались показники систолічної, діастолічної функцій серця.
Результати та обговорення. Незалежно від типу нозології, схеми ПХТ, субклінічно значущими та чутливими виявились 
саме показники діастолічної функції міокарда ЛШ : при ЛХ у пацієнтів з КП – пік Е, пік А, співвідношення Е/А, dt; у 
пацієнтів без КП - пік Е, пік А, співвідношення Е/А, IVRT; у пацієнтів з прогресією лімфом - dt.
При НХЛ: у пацієнтів з КП – dt; у пацієнтів без КП - пік А, співвідношення Е/А, IVRT, dt; у пацієнтів з прогресією лімфом – 
IVRT.
Висновки. Ехо-кг дозволяє виявити ранні доклінічні параметри кардіотоксичного впливу ПХТ, оцінити стан 
релаксаційних можливостей міокарда, повноцінної насосної функції серця. При виявленні діастолічної дисфункції – 
рекомендувати менш кардіоагресивну схему ПХТ, призначити супровідну кардіотерапію.

ЗАСТОСУВАННЯ ДВОБАЛОННОЇ ЕНТЕРОСКОПІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТАЗОВОГО БОЛЮ
¹Пироговський В.Ю., ²Сорокін Б.В., ¹Плем’яник С.В., ¹Гречана У.І.

¹Відділення проктології, Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ 
²Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Проведення оцінки можливостей діагностичної та лікувальної ентероскопії для діагностики тазового болю.
Матеріали та методи. За період з жовтня 2014 року по січень 2016 року в Київській обласній клінічній лікарні було 
проведено 7 ентероскопій у 2 чоловіків та 5 жінок у віці від 21 до 73 років (середній вік складає 41 рік) із використанням 
двобалонного ентероскопа Pentax VSB – 2990i. З 7 ентероскопій проведено: 6 антеградних ентероскопій та 1 
ретроградну. У всіх випадках проводилась внутрішньовенна седація зі збереженням спонтанного дихання. Час 
проведення антеградної двобалонної ентероскопії був 90,1 (+/- 20,1) хвилин і ретроградної двобалонної ентероскопії 
120 (+/- 11,0) хвилин. 
Результати та обговорення. Загальна діагностична цінність ДБЕ склала 85,7% (6 пацієнтів). Результати відеокапсульної 
ендоскопії корелювали з результатами ДБЕ в 71,4% (5 пацієнтів). У 6 пацієнтів було виявлено хворобу Крона, у 1 пацієнта 
патології не виявлено. З нетяжких ускладнень можна відмітити біль у горлі після тривалості процедури більше 120 хв 
у 2 пацієнтів, в 3 випадках – абдомінальний больовий синдром, який куповано застосуванням спазмолітиків. Тяжких 
ускладнень не було.
Висновки. Метод двобалонної ентероскопії – ефективний та безпечний за умови дотримання рекомендацій із 
відбору пацієнтів, кваліфікованої техніки виконання та наявності адекватного анестезіологічного забезпечення. 
Метод також відкриває широкі перспективи у малоінвазивному лікуванні доброякісних новоутворень тонкої кишки 
та тонкокишкових кровотеч.

ТРАНСРЕКТАЛЬНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА
¹Пироговський В.Ю., ²Сорокін Б.В, ¹Сурков А.В, ¹Злобенець С.О., ¹Тараненко А.О.

¹Відділення проктології, Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ 
²Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Дослідити діагностичну цінність трансректального ультразвукового дослідження (ТРУЗД). 
Матеріали і методи. В проктологічному відділенні КОКЛ за 2008 – 2015 рр. проведено 1286 ТРУЗД. Виконано 137 
(10%) пункцій передміхурової залози під контролем ректального датчика. Використовувався ультразвуковий сканер 
Pro-Focus2202 (Данія), з високочастотним ректальним датчиком з частотою 7,5 МНz.
Результати та обговорення. При діагностиці хронічних анальних нориць, отримані наступні дані: інтрасфінктерна 
нориця визначена у 178 (25%) випадків, транссфінктерна -181 (26%), висока трансфінктерна - 130 (18%), екстрасфінктерна - 
126 (18%), неповна параректальнанориця - 76 (10%). При проведенні порівняльної оцінки результатів ТРУЗД та 
інтраопераційної ревізії результати співпали в 97% випадків. При діагностиці та визначенні процесу поширеності 
неопластичного процесу прямої кишки були отримані наступні дані: Т1-36(32%), Т2-54(31%), Т3-42, 39(22%) - 
інша локалізація неопластичного процесу. При порівнянні з даними, отриманими після операції, точність діагностики 
склала 92%.
Висновки. Діагностична точність ТРУЗД в діагностиці запальних захворювань і поширеності неопластичного процесу 
прямої кишки становить 90%, що робить даний метод цінним і інформативним. При оцінці глибини пухлинної інвазії 
точність ТРУЗД становить 80-90%. Ці результати значно перевершують можливості КТ, і становлять 80% відповідно. 

СПОСОБ КВАЗИПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Забудская Л.Р.

Национальный институт рака, г. Киев
Александровский диагностический центр, г. Киев

Цель. Показать информативность постпроцессинга компьютерно-томографических нативных и рентгено-
контрастированных изображений злокачественных опухолей поджелудочной железы. 



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

106  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Материалы и методы. Использовалась база данных КТ исследования с рентгеноконтрастированием и многофазным 
сканированием (рентгеновская плотность интактной и опухолевой тканей в одних и тех же зонах интереса в нативную, 
артериальную, венозную, отсроченную фазы) 47 больных со злокачественными опухолями поджелудочной железы в 
рамках таблиц Microsoft Excel. Гистографический анализ выполнялся по известной методике.
Принцип постпроцессинга: расчёт уравнения регрессии, аппроксимирующей точки кривой накопления-выведения 
РКС от нативной до отсроченной фазы, при помощи программы для работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 
Каталог Microsoft Excel предлагает выбор из 5 приемлемых для процесса рентгеноконтрастирования типов регрессии: 
прямой, логарифмической, полиномиальной, степенной и экспоненциальной линии тренда. 
Результаты. На основе исходных данных гистографического анализа, введённых в табличный процессор Microsoft 
Excel, получены типовые кривые накопления-выведения РКС для нормальной ткани ПЖ и аденокарциномы, а также 
уравнения регрессии для 5 нозологических форм злокачественных опухолей. 
Выводы. Кривую накопления-выведения рентгеноконтрастного соединения (зависимость рентгеновской 
плотности от времени во время артериальной, венозной, отсроченной фаз рентгеноконтрастирования) можно 
описать полиномом 2-й степени. Показана принципиальная возможность проведения квазипатогистологической 
идентификации опухолей по козффициентам полиномиального уравнения регрессии 2-й степени кривой накопления-
выведения рентгеноконтрастного соединения.

ЗАСТОСУВАННЯ БІСФОСФОНАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗІВ У ХВОРИХ НА 
НИРКОВОКЛІТИННИЙ РАК 

Бойчук С.І., Дєдков А.Г., Стаховський Е.О., Волков І.Б., Костюк В.Ю., Остафійчук В.В. 
Національний інститут раку, м. Київ 

Вступ. Кісткові метастази (КМ) у хворих на нирковоклітинний рак (НКР) виникають у 30–50% випадків. Основними 
методами консервативного лікування даної категорії хворих є використання бісфосфонатів (БФ) та променева терапія.
Мета. Дослідити можливість використання бісфосфонатів (БФ) для профілактики КМ у хворих на НКР на основі 
визначення маркера кісткової резорбції (МКР) - Bone TRAP-5b. 
Матеріали та методи. 95 хворих на НКР після радикального хірургічного лікування первинного вогнища з підвищеним 
рівнем Bone TRAP-5b (від 8,5±0,2 Од/л). Всі хворі були розподілені рандомізовано на дві підгрупи - 44 хворих (46,32%), 
що з профілактичною метою отримували бісфосфонати (БФ+), та 51 хворий (53,68%), що не отримували (БФ-). Хворі 
обох підгруп були одного віку, статі, стадії захворювання. Визначення рівня Bone TRAP-5b проводилось щоквартально. 
Оцінка поширеності оцінювалась за допомогою КТ та МРТ візуалізації, сканування кісток з 99mTc. 
Результати та обговорення. При аналізі результатів дослідження виявлено підвищення рівня TRAP-5b до 8,5±0,2 Од/л в 
середньому у всіх хворих (p< 0,05). Середній строк спостереження склав 18,5 місяців. Протягом періоду лікування у хворих 
1-ї підгрупи з підвищеним рівнем TRAP-5b, які отримували БФ, відмічено тенденцію до нормалізації рівня Bone TRAP-5b від 
(8,3 ± 0,7) од/л до (5,7 ± 0,6) од/л через 18 місяців. У хворих 2-ї підгрупи основної групи також з підвищеним рівнем TRAP-
5b, але які не отримували лікування, спостерігали зростання концентрації тартратрезистентної кислої фосфатази від (8,0 
± 0,4) од/л до (9,6 ± 0,4) од/л, (10,0 ± 0,3) од/л, в середньому відповідно через 6, 9, 18 місяців спостереження. Отримано 
достовірну різницю у частоті виникнення КМ у хворих групи (БФ+) та (БФ-) (20,5 та 54,9% відповідно) χ2=11,78; р<0,05. Але 
строк появи КМ у хворих групи ВР не відрізнявся між обома підгрупами (7,8±0,9 та 7,8±0,4 місяців). 
Висновки. Отримані дані свідчать про високу діагностичну чутливість TRAP-5b в якості маркера раннього 
метастатичного ураження кісток. Визначення МКР у даної категорії хворих може сприяти підвищенню точності ранньої 
діагностики КМ, використання БФ з профілактичною метою в групі високого ризику дозволяє знизити ризик розвитку 
КМ та покращити результати лікування хворих на НКР.

ЦИТОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РЕАКТИВНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ УРАЖЕНЬ МЕЗОТЕЛІЮ ЗА 
ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Мариненко С.В. ¹, Болгова Л.С. ¹, Туганова Т.Н. ¹, Олексієнко О.І. ¹, Мариненко М.І. ², Махортова М.Г. ¹
¹Національний інститут раку, м. Київ 

²Київський медичний університет, м. Київ 
Мета. Виявити диференційні цитогенетичні ознаки злоякісної мезотеліоми та реактивного мезотелію. 
Матеріали і методи. Для цитогенетичного дослідження відібраний матеріал 38 пацієнтів, препарати яких забарвлені 
за Паппенгеймом. Виявлені зміни мезотелію складно було ідентифікувати, що обумовило використання додаткового 
методу дослідження. Забарвлення за методом Howell W.M., Black D.A. дозволило отримати показники основних 
морфофункціональних типів ядерцеутворюючих регіонів хромосом для визначення характеру ураження. У кожному 
випадку вивчали 100 ядер клітин реактивного мезотелію (19) та мезотеліоми (19) за класифікацією Челідзе П.В. і 
Зацепіної О.В.  
Результати та обговорення. Загальний вміст основних морфофункціональних типів ядерець у клітинах мезотелію 
збільшено при реактивних змінах (4,30 ± 0,02), тоді як при мезотеліомі показник склав (2,15 ± 0,01). Виявлено кількісний 
показник компактних типів ядерець, який є маркером злоякісності, і має у зв’язку з цим диференційне значення при 
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діагностиці мезотеліоми (0,62 ± 0,01) (28,83 ± 0,05)% і реактивних змін мезотелію (0,05 ± 0,01) (1,16 ± 0,01)%. Встановлено, 
що кількість активних нуклеолонемних ядерець перехідного типу в клітина х мезотелію з вираженою проліферацією 
і атипією послідовно збільшується, корелюючи з відповідними цитоморфологічними ознаками реактивних змін – 
(61,76 ± 0,22)%, і малігнізації (73,00 ± 0,04)%. Показники нуклеолонемних ядерець з великими гранулами в клітинах 
мезотелію збільшуються і при мезотеліомі складають – (50,37 ± 0,10)%, а при реактивних змінах – (5,89 ± 0,32)%. Подібні 
дослідження за мезотеліальними клітинами не проводились.
Висновок. Проведене дослідження дозволило установити об’єктивні показники для диференційної цитологічної 
діагностики уражень мезотелію. Так, вміст компактних ядерець (28,83±0,05)% і перехідних (нуклеолонемно-
компактних) типів (73,00±0,04)% характерні для мезотеліом і ймовірно відрізняються від таких відповідних показників 
при реактивних змінах мезотелію (1,16±0,01)% і (61,76±0,22)% (р<0,05).

ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ ОПЕРАЦІЇ В ТОРАКАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ
 Висоцький А.Г., Ступаченко О.Н., Ганул А.В., Борисюк Б.О., Іванець Т.Ю.

Національний інститут раку, м. Київ 
Мета. Дослідити доцільність та ефективність оперативної методики трахеобронхопластики та ангіопластики в 
торакальній хірургії
Матеріали і методи. Ретроспективний аналіз результатів лікування 411 пацієнтів Донецького обласного клінічного 
територіального медичного об’єднання (1996-2014) та Національного інституту раку у м. Київ
Результати та обговорення. За період з 1996 по 2017 було прооперовано 411 пацієнтів з використанням 
трахеобронхопластики та ангіопластики. Показаннями до операції були: новоутворення у 289 випадках, травми та стенози у 
122 випадках. У 312 випадках була виконана бронхопластика, 92 - трахеопластика, 36 - ангіопластика легеневої артерії 
або верхньої порожнистої вени. Серед них в 146 випадках була виконана бронхопластичналобектомія, в 92 випадках 
резекція трахеї, в тому числі в 7 випадках трахеогортанна резекція трахеї, операції при травматичних пошкодженнях 
трахеї та бронхів в 77 випадках, ізольована резекція бронхів в 56 випадках, бронхоангіопластична лобектомія в 36 
випадках, пневмонектомія з резекцією біфуркації в 7 випадках. В тому числі рідкісні операції, а саме: пневмонектомія з 
резекцією біфуркації та верхньої порожнистої вени - 4 випадки, ізольована резекція біфуркації трахеї з формуванням 
полібронхіального анастомозу по типу трифуркації - 1 випадок, реплантація долі легені з циркулярним бронхіальним 
та васкулярним анастомозами при відкритій травмі - 1 випадок, повторна резекція трахеї при рецидиві пухлини - 1 
випадок. Мали місце такі післяопераційні ускладнення як: неспроможність міжбронхіального анастомозу в 4 випадках, 
парез голосової зв’язки - 4 випадки, гостра емпієма плеври в 3 випадках, тромбемболія легеневої артерії в 2 випадках, 
гостра серцево-судинна недостатність - 2 випадки, рестеноз трахеального анастомоза - 2 випадки, інфаркт-пневмонія - 
2 випадки. Загалом післяопераційні ускладнення спостерігались в 4,6% випадках, а летальність склала 2,7%. За останнє 
десятиріччя летальних випадків не спостерігалось.
Висновки. Провівши ретроспективний аналіз та оцінивши результати лікування 411 хворих, можна зробити висновок, 
що реконструктивні операції трахеобронхіального дерева та ангіопластичні операції є невід’ємною частиною 
торакальної хірургії сьогодення, що в значній частині клінічних випадків дає можливість зберегти значну частину 
легеневої паренхіми та збільшити показник післяопераційної виживаності пацієнтів.

МІСЦЕ РАДІОНУКЛІДІВ В ЛІКУВАННІ МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ КІСТОК
Даниленко В.В., Солодянникова О.І., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.

Національний інститут раку, м. Київ 
Вступ. Не дивлячись на широке використання бісфосфонатів, таргетних та гормональних препаратів, лікування на 
стадії кісткового метастазування і далі залишається складною в багатьох відношеннях проблемою. Радіонуклідна 
терапія досить широко застосовується в розвинених країнах при лікуванні множинних кісткових метастазів, як терапія 
«останньої лінії». 
Матеріали і методи. Для аналізу знеболюючого впливу різних РФП при метастатичному уражені кісток в нашій 
роботі ми використовували шкалу оцінки інтенсивності болю (ЛАКОМЕД). Радіонуклідна терапія проводилась у 
відповідності до стандартизованих протоколів лікування РФП у відкритому вигляді (Nuclear Medicine Resources 
Manual, 2006). Серед пролікованих хворих 58 з РГЗ, 30 – РПЗ, 6 – з раком легені, 4 – з раком нирки, 1 – рак шийки матки 
і 1 – рак ректосигмоїдального кута товстого кишечника. З них 64 жінки і 36 чоловіків. Вік пролікованих від 32 до 78 
років. Середній вік (55,0 ± 11,6) років. У 94 пацієнтів (90%) наявність кісткових метастазів визначалась з допомогою 
остеосцинтиграфії з 99мТс-MDP. У 6 пацієнтів діагноз кісткового ураження верифікувався іншими методами променевої 
діагностики.
В порівняльний аналіз включені результати лікування 32Р (n=30), 89Sr (n=30) та 153Sm (n=40). Проведений аналіз 
протибольової ефективності 153Sm в залежності від кількості курсів терапії. Оцінювалась переносимість 153Sm за 
шкалою CTCNCA(v)4.3.
Результати та обговорення. Встановлено, що інтенсивність болю до та після лікування різними РФП змінювалась 
наступним чином: 32Р - до лікування 7,1 ± 1,5, після лікування - 5,0 ± 3,1* (р<0,05); 89Sr - до лікування 8,0 ± 2,2, після 
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лікування - 4,8 ± 1,5* (р<0,05); 153Sm - до лікування 8,4 ± 1,3, після лікування - 3,5 ± 1,8* (р<0,05). Отже, під впливом 
радіонуклідної терапії відмічалось зниження рівня болю до 3-5 балів, що склало в середньому 47%. Відмічено, що 
найвищий бальний показник протибольової дії препарату відмічався після 3 курсу лікування і склав 3,5 бала проти 1,9 
після 1 курсу. Приріст дорівнював 45,7%.
Виявлено, що за бальною оцінкою найкраща переносимість характерна для 153Sm і відповідає рівню «ДОБРЕ» з шкалою 
CTCNCA(v)4.3. При використанні 89Sr переносимість препарату була дещо нижчою, але теж не потребувала відміни 
препарату. Найгірша переносимість характерна для 32Р і наближалась до «задовільної». У 5-ти хворих відмічались 
побічні ефекти, які потребували додаткових лікувальних заходів.
Встановлено, що переносимість препарату 153Sm знижувалась в залежності від кількості курсів терапії. Так, показник 
переносимості після першого курсу лікування склав 3,5 ± 1,6, в той час, коли після третього курсу він дорівнював 
1,5±0,8, що склало статистично достовірну різницю (р<0,05).
Висновки. 
- Радіонуклідна терапія може бути застосована в комплексному лікуванні метастатичного ураження кісткової системи 
при злоякісних пухлинах різної локалізації.
- Найбільш ефективним в порівнянні з 32Р і 89Sr в лікуванні кісткових метастазів за знеболюючою дією та переносимістю 
препарату є 153Sm оксабіфор (р<0,05).
- 153Sm - оксабіфор характеризується високим рівнем накопичення РПФ у метастатичному вогнищі при мінімальних 
побічних ефектах.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
Доля Ю.О., Михайлович Ю.Й., Журбенко А.В.

Національний інститут раку, м. Київ 
Україна обрала принципово новий вектор розвитку, який призвів до низки необхідних реформ, не виключенням 
стала реформа системи охорони здоров’я. Одним з найголовніших аспектів цієї реформи стало збільшення середньої 
тривалості життя українців.
За останні 20 років рівень онкологічних захворювань стрімко зріс. Більш ніж 35% померлих від злоякісних новоутворень 
– люди працездатного віку. Українська держава робила спроби запобігти поширенню даного виду захворювання, 
затвердивши «Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», однак 
обмежене фінансування не дало очікуваних результатів.
Для того, щоб провести оцінку доцільності, необхідності та обґрунтованості таких програм в Україні, треба взяти до 
уваги обов’язкові критерії оцінки, такі як продуктивність, результативність, економність, так як асигнування з боку 
держави не достатні. Для впровадження та ефективності державних програм свідомим має бути не лише громадянин, 
але й держава, яка виступає гарантом збереження здоров’я людини. 
Україна, як держава, теж має взяти на себе підвищенні зобов’язання, аби гарантувати кожному, незалежно від віку та 
статків, право на життя.
Для багатьох країн світу тема доцільності та ефективності державних програм з онкології є актуальною, не винятком 
є Україна. Враховуючи складну економічну ситуацію, яка утворилася в наслідок військових дій на Сході країни, нашій 
країні, як ніколи, необхідно доцільно використовувати бюджетні кошти, які завжди мають кількісні, часові та цільові 
обмеження.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З ОНКОЛОГІЇ
Михайлович Ю.Й., Журбенко А.В., Доля Ю.О.

Національний інститут раку, м. Київ 
Проблеми ефективності та дієвості соціальних державних програм в галузі медицини є актуальними для всіх країн 
сучасного світу, а особливо для тих, які гостро відчувають обмеженість бюджетних ресурсів. В Україні, впродовж 
багатьох років соціальна політика на державному рівні в галузі медицини залишається найбільш слабкою ланкою 
державного управління з усіх рівнів. Тому проблема підвищення ефективності використання бюджетних коштів є 
завжди актуальною.
Ефективність системи охорони здоров’я оцінюється в трьох аспектах: соціальному, медичному і економічному. При 
цьому соціальна і медична ефективність є визначальними при виборі тієї чи іншої медичної технології. Показники 
економічної ефективності, необхідні для вибору найбільш оптимальних варіантів фінансування, можуть допомогти у 
встановленні черговості проведення тих чи інших заходів в умовах обмежених фінансових ресурсів.
Оцінка бюджетної програми здійснюється за допомогою порівняння планових та фактичних показників її виконання, 
а також з урахуванням всіх факторів, які впливають на виконання бюджетної програми. Основою для отримання 
інформації про показники виконання бюджетної програми є: 
• паспорт бюджетної програми; 
• звітність Державного казначейства України; 
• фінансова звітність головного розпорядника бюджетних коштів.
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Щорічні звіти про виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 
до 2016 року свідчать про неповне виконання її заходів через недостатність фінансування. Враховуючи складний 
фінансово-економічний стан країни, збільшення вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та 
медичного обладнання, навіть заплановані обсяги фінансування не можуть забезпечити повного виконання заходів 
даної програми.

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО ПОШИРЕНИЙ РАК ПРЯМОЇ 
КИШКИ, УСКЛАДНЕНИЙ УТВОРЕННЯМ ПУХЛИННИХ НОРИЦЬ

О.О. Колеснік, А.А. Шудрак, В.В. Звірич, Д.Е. Махмудов,  А.П. Безносенко
Національний інститут раку, м. Київ 

Вступ. Місцево-поширений рак прямої кишки (МПРПК) з інвазією в суміжні органи виявляється у 5 – 22% хворих, 
серед яких утворення пухлинних нориць виникає у 7 – 9%. На сьогодні неоад’ювантна променева терапія (НПТ) за 
даними більшості авторів є протипоказаною хворим на МПРПК, ускладненим формуванням пухлинних нориць, не 
зважаючи на відомі переваги методики, такі як підвищення резектабельності та покращення віддалених результатів 
лікування.  
Матеріали і методи. В період з 2000 по 2012 роки досліджено результати комбінованого лікування 32 хворих на 
МПРПК ypT4bN0-2M0 із формуванням ректовагінальних, ректовезикальних та зовнішніх пухлинних нориць. Після 
НПТ сумарною дозою 30 – 60 Грей всім пацієнтам виконані радикальні оперативні втручання. Оцінені ефект від НПТ, 
загальна та безрецидивна 5-річна виживаність, частота локальних рецидивів.
Результати. Локалізація первинних пухлин найбільш часто спостерігалась в нижньоампулярному відділі прямої 
кишки – 18 (56%). Ректовагінальні нориці були у 25 хворих (78%), ректовезикальні – 4 (12,5%), зовнішні – 3 (9,5%). 
Черевно-промежинна екстирпація виконана 20 хворим (63%).  Сумарна доза НПТ 30 Грей призначена 13 хворим (40%), 
50 – 60Грей – 19 (60%). Ускладнень, пов’язаних з НПТ, не було. Повна регресія пухлини із ліквідацією нориці була у 2 
пацієнтів (6,25%), часткова регресія – 9 (27%), стабілізація – 21 (66,75%). Випадків пухлинної прогресії не було. Загальна 
та безрецидивна 5-річна виживаність склала 45±12,3% та 34±11,4%. Протягом періоду дослідження у 2 хворих (6%) 
виникли локальні рецидиви пухлини. 
Висновки. Застосування НПТ у хворих на МПРПК, ускладнений формуванням пухлинних нориць, є безпечною та 
ефективною лікувальною стратегією, що дає змогу підвищити рівень резектабельності та забезпечити задовільні рівні 
загальної та безрецидивної 5-річної виживаності.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ПЕРВИННО НЕОПЕРАБЕЛЬНИЙ РАК 
ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Смоланка І.І., Іванкова О.М., Ляшенко А.О., Лігірда О.Ф.
Національний інститут раку, м. Київ 

Вступ. Рак грудної залози є найбільш поширеною онкологічною патологією у жінок всього світу і, за оцінкою 
Міжнародного агентства з вивчення раку, становить близько 25% від усіх випадків захворювання на рак. 
За даними Національного канцер-реєстру у 2014 р. захворюваність на РГЗ в Україні склала 70, а смертність – 24,6 
випадків на 100 тисяч жіночого населення. 
Незважаючи на успіхи в ранній діагностиці, у понад 20% хворих на момент встановлення діагнозу реєструють місцево 
поширені форми раку грудної залози, які часто є первинно неоперабельними. Передопераційна протипухлинна 
терапія, що використовується на першому етапі лікування, дозволяє створити умови для можливості виконання 
радикального оперативного втручання. Однак, поширені форми часто виявляються резистентними до стандартних 
методик лікування і потребують особливого підходу до терапії. Незважаючи на все більш широке використання 
передопераційної хіміотерапії, показники повної морфологічної відповіді, показники безрецидивної та загальної 
виживаності залишаються скромними у пацієнтів з місцево поширеним захворюванням. Поєднане використання 
хіміо- та променевої терапії підсилює цитотоксичну дію шляхом сумування загального та місцевого протипухлинних 
ефектів, особливо це стосується хіміорезистентних форм. Але у значної кількості хворих на первинно неоперабельні 
форми цитотоксичний вплив такого поєднання виявляється недостатнім, у зв’язку з чим виникає необхідність 
пошуку додаткових факторів, здатних підсилювати променеве ушкодження пухлини та долати первинну та набуту 
резистентність злоякісних клітин грудної залози.
Для підсилення променевого впливу на пухлину та подолання резистентності злоякісних клітин використовують 
радіомодифікатори. Одним із таких є тегафур, який завдяки впливу на механізми репарації ДНК та синхронізації 
клітинного циклу, має здатність посилювати променеву деструкцію пухлинних клітин.
Мета. Підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево поширений первинно неоперабельний 
РГЗ шляхом подолання резистентності та підсилення контролю над пухлиною.
Матеріали та методи. У дослідження було включено 107 хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози 
з ІІІА-ІІІС стадіями захворювання, у яких не було зафіксовано позитивного ефекту після проведення неоад’ювантної 
поліхіміотерапії на основі антрациклінів (АС, FAC, АТ). 52 пацієнткам контрольної групи проведено курс дистанційної 
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променевої терапії (ПТ) за традиційною методикою, 55 пацієнткам основної групи ПТ була доповнена використанням 
радіомодифікаторів (фторпіримідинів). Застосовувався цитостатичний препарат тегафур (перорально 800 мг вранці і 
400 мг ввечері протягом усього курсу ПТ), всім хворим проводилась відповідна терапія супроводу.
Результати та обговорення. Ефект від цитостатичної терапії, за даними моніторингових досліджень, був більш 
вираженим у хворих основної групи, яким проводилася ПТ на фоні фторпіримідинів, з них у 36 хворих (65,45±6,41%) 
спостерігалася часткова і повна регресія пухлини грудної залози. У пацієнток контрольної групи повну та часткову 
регресію зареєстровано лише у 22 (42,31±6,85%) хворих (р <0,05). 
Висновок. Застосування променевої терапії в поєднанні з фторпіримідинами сприяє посиленню циторедуктивного 
ефекту протипухлинної терапії та, долаючи резистентність, призводить до достовірного збільшення відсотку регресій 
пухлини, покращуючи таким чином локорегіонарний контроль і є доцільним при лікуванні первинно неоперабельного 
раку грудної залози.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ ТАКСАНИ З УРАХУВАННЯМ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРОГНОЗУ 
У ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Коробко Є.В., Процик В.С.
Національний інститут рака, м. Київ 

Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на рак ротової порожнини (РРП) шляхом використання індукційної 
поліхіміотерапії та променевої терапії.
Матеріали і методи. В дослідження включено 143 хворих на РРП. На основі біопсійного матеріалу проведено 
імуногістохімічне (ІГХ) дослідження з визначення рівнів експресії бета-тубуліну та тау-білка. Хворі рандомізовані по 
групах незалежно від рівнів експресії ІГХ маркерів. Комбіноване лікування 75 хворих контрольної групи складалось з 
курсу ПХТ за схемою PF та променевої терапії за розщепленою методикою до СВД 30 Гр (за два етапи 60 Гр). Лікування 
68 хворих дослідної групи відрізнялось додаванням препаратів групи таксани до стандартної схеми лікування 
(використовувалась схема TPF). Після трьохтижневої перерви виконувався аналогічний курс хіміо-променевої терапії. 
Результати та обговорення. Встановлено, що співвідношення хворих з високим та низьким рівнем експресії 
β-тубуліну дорівнює 1:1, а τ-білка – 2:1.
У хворих з низьким рівнем експресії β-тубуліну, які отримували комбіноване лікування з додаванням таксанів частіше 
(по відношенню до хворих з високим рівнем експресії β-тубуліну) спостерігались повні регресії 48,5% проти 11,4%, 
часткові – 39,4% проти 11,4%, рідше відмічалась стабілізація пухлинного процесу 12,1% проти 77,1%. Випадків 
пролонгації у хворих, які отримували препарати групи таксани не було. Низький рівень експресії β-тубуліну, також 
асоційований з кращими показниками трьох - 63,6% проти 40,0% та п’ятирічної виживаності 51,5% проти 34,3%, 
відповідно. В контрольній групі рівень експресії β-тубуліну не мав статистично достовірного впливу на безпосередні 
та віддалені результати лікування.
У хворих з низьким рівнем експресії τ-білка отримані кращі безпосередні результати по відношенню до хворих 
з високим рівнем експресії τ-білка за умови застосування таксанів: частіше виявлялась повна регресія 59,1% проти 
15,2%, майже однакова частота часткових регресій 22,7% та 26,1%, рідше стабілізація 18,2% проти 58,7%, відповідно, 
пролонгації хвороби в цій групі не спостерігали. Проведений аналіз виживаності залежно від рівня експресії τ-білка не 
показав статистично вірогідної різниці у хворих на РРП обох груп.
Висновок. Встановлення рівнів експресії таких імуногістохімічних маркерів, як β-тубулін та τ-білок, дозволяють до 
початку лікування виявити хворих, яким призначення таксанів на першому етапі комбінованого лікування з більшою 
вірогідністю призведе до покращення безпосередніх та віддалених результатів.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
Смоланка І.І., Костриба О.І., Лигирда О.Ф., Іванкова О.М.

Національний інститут раку, м. Київ
Визначення раціонального об’єму лімфодисекції при початкових стадіях раку грудної залози (РГЗ) залишається однією з 
актуальних проблем в онкомамології. Методика ідентифікації сторожових лімфатичних вузлів (СЛВ) була розроблена з 
метою мінімізації ускладнень при радикальних оперативних втручаннях. Проведення повної регіонарної лімфодисекції 
приводить до багаточисельних післяопераційних ускладнень і часто не являється виправданим при РГЗ. Вважалося, що 
наявність неоад’ювантної поліхіміотерапії (НПХТ) в анамнезі є протипоказанням до детекції СЛВ у хворих на РГЗ. В світі 
розпочато дослідження в цьому напрямку. Попередні результати дають оптимістичні прогнози.
Досліджено 34 пацієнток з ІІа-ІІб (Т2N0М0 – Т3N0М0) стадією при розмірі пухлини більше 3 см віком від 39 до 65 років. 
Інтраопераційне дослідження СЛВ було виконане після проведення 4 курсів НПХТ. Для детекції СЛВ використовували 
хромографічний метод. Під час операції було використано 1% водний розчин метиленового синього, 3 мл якого 
вводили навколо пухлини. Накопичення препарату в місцях розташування СЛВ спостерігали через 15 хв., забарвлений 
СЛВ вилучали та проводили гістологічне експрес-дослідження, після результатів якого проводилась регіонарна 
лімфодисекція в повному обсязі.
Візуалізація СЛВ була успішною у 91,2%. У 3 хворих детекція СЛВ була невдалою, що складає 8,8%.
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Інтраопераційне дослідження СЛВ є сучасним і ефективним методом детекції стану ЛВ, яке дозволяє визначити 
показання та обсяг лімфодисекції при лікуванні початкових стадій РГЗ, що суттєво покращує якість життя пацієнток. 
Дослідження детекції СЛВ у хворих після НПХТ продовжувати доцільно і перспективно.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ 
СИСТЕМНО-СЕЛЕКТИВНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТОТЕРМІЇ У ХВОРИХ 

НА МІСЦЕВО-ПОШИРЕНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
Смоланка І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Лобода А.Д., Ляшенко А.А., Супруненко О.А.

Національний інститут раку, м. Київ

У Національному інституті раку проведено дослідження по оцінці безпосередніх результатів лікування 66 пацієнток, 
хворих на місцево-поширений рак грудної залози (МП РГЗ) ІІБ – ІІІА стадії. 48 хворих на МП РГЗ склали основну 
групу, яким проводили 4 курси системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії (ССНПХТ) за схемою CАР 
з внутрішньоартеріальним введенням карбоплатину 300 мг/м2 і циклофосфаміду в дозі 600 мг/м2 та системним 
введенням доксорубіцину 50 мг/м2. Через 30 хв. після інфузії хіміопрепаратів хворим проводили сеанс магнітотермії 
(МТ) на уражену ділянку. Процедура тривала 30 хв. за вихідної потужності апарата 50 Вт. Контрольну групу склали 44 
хворі на МП РГЗ, яким проводили НПХТ за такою самою схемою, але без МТ. 
Оцінку ефективності лікування за критеріями RECIST проводили через 3 тижні після останнього курсу ССНПХТ, з цією 
метою хворим проводили мамографію. У основній групі повна регресія пухлин виявлена у 6 (12,50 ± 4,77 )%, та у 4 (9,09 
± 4,53 )% – контрольної (р>0,05) групи. Часткова регресія пухлини виявлена у 21 (43,75 ± 7,16)% хворих основної, та у 14 
(31,82 ± 7,02)% – контрольної (р>0,05) груп. Стабілізацію процесу виявлено у 18 (37,5 ± 6,99)% пацієнток основної групи, 
та у 19 (43,18 ± 7,47)% контрольної групи (р>0,05). Прогресування пухлинного процесу виявлене у 3 (6,25 ± 3,49)% 
основної, та у 7 (15,91 ± 5,51)% контрольної групи (р>0,05).
Наступним кроком у комплексному лікуванні було оперативне втручання, яке проводили після аналізу відповіді 
на неоад'ювантну терапію. Органозберігаючі операції були виконані у 26 хворих (54,17 ± 7,19)% основної групи, 
в контрольній групі – у 19 хворих (43,18 ± 7,47)%, (р<0,05). Реконструкція TRAM-клаптем виконана у 3 (6,25 ± 3,49%) 
хворих основної групи та у 1 (2,27 ± 2,25)% пацієнток в контролі (p>0,05). Підшкірна мастектомія з одночасним 
ендопротезуванням виконана у 4 (8,33 ± 3,99)% хворих основної та у 3 (6,82 ± 3,80)% пацієнток контрольної груп 
(р>0,05).
Встановлено, що доповнення ССНПХТ сеансами МТ при лікуванні хворих на МП РГЗ дозволяє збільшити кількість 
випадків повної та часткової регресії пухлини на 15,34%. Використання сеансів МТ з ССНПХТ дозволяє на 10,98% 
збільшити відсоток проведення органозберігаючих хірургічних втручань, та на 5,49% збільшити проведення 
реконструктивно-відновних операцій.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НАБРЯКОВИМИ ФОРМАМИ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
 Смоланка І.І., Ляшенко А.О., Іванкова О.М.

Національний інститут раку, м. Київ
Лікування набрякових форм раку грудної залози (НРГЗ) є складною проблемою, що пов’язано з пізньою звертаємістю 
пацієнток, резистентністю пухлини до неоад’ювантної терапії, швидким прогресуванням процесу, низькими термінами 
загальної та безрецидивної виживаності пацієнток. Лікування набрякових форм РГЗ зазвичай проводиться за тими ж 
принципами, що й інших форм місцево-поширеного РГЗ. Але нерідко при цих формах РГЗ неоад’ювантна хіміотерапія 
малоефективна. При цьому актуальною є проблема інтенсифікації лікування. Пропонувалася велика кількість методик, 
покликаних посилити вплив хіміопрепаратів на пухлину або знизити резистентність пухлинної тканини до лікування. 
Найбільш відомі: локальна магнітотермія, ендолімфатична ПХТ, високодозова ПХТ за підтримки колонієстимулюючих 
факторів, використання різних модуляторів ПХТ. На жаль, жоден з них не показав абсолютних переваг перед стандартом 
лікування.
Привабливою альтернативою вище переліченим методам є спосіб селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії 
(СВАПХТ), при чому катерізується живляча пухлину судина. Це дозволяє створити в пухлинній тканині концентрацію 
хіміопрепаратів, що в рази перевершує таку в перефіріческой крові при внутрішньовенному введенні лікарських 
речовин. Нами проведена оцінка результатів лікування більше 300 пацієнток з набряковими формами РГЗ. Хворі були 
розподілені на дві групи. У першій групі спостерігалися 153 пацієнтки, з них у 141 діагностовано рак грудної залози 
T4bN1-3M0, у решти діагностовано первинно-набряковий рак грудної залози (T4dN1-2M0). Схема неоад’ювантного 
лікування для цієї групи передбачала проведення системної ПХТ, виконуваної шляхом внутрішньовенної інфузії, по 
схемі CAР в форматі адріобластін 50мг / м², циклофосфан 600мг / м², карбоплатин 450мг / м². Другій групі хворих (152 
пацієнтки) лікування проводили за тією ж схемою змінюючи шлях доставки препаратів на внутрішньоартеріальний. У 
142 пацієнток цієї групи діагностовано рак грудної залози T4bN1-3M0, у решти діагностовано рак грудної залози T4dN1-
2M0. Внутрішньовенні інфузії були проведені в 1-ий день чотирма послідовними курсами, внутрішньоартеріальна 
інфузія проводилася після попереднього оперативного втручання – катетеризації, що живить пухлину судини на 



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

112  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

протязі 2 діб чотирма послідовними курсами з інтервалом 21 день. Результати неоад’ювантного лікування оцінювали 
згідно з критеріями Recist, статусом регіонарних лімфатичних вузлів, ступеня набряку грудної залози. Встановлено, що 
в групі ВАПХТ спостерігався високий відсоток повних регресій (12,1 ± 2,7%), тоді як в групі системної ПХТ цей показник 
дорівнював лише 2,94 ± 3,7%. Часткова регресія відзначена у 54,5 ± 5,8% пацієнток ВАПХТ групи і у 35,2 ± 5,6% хворих 
групи системної поліхіміотерапії. Стабілізація процесу спостерігалася в 33,2 ± 4,1% основної групи і у 52,9 ± 4,6% 
пацієнток контрольної групи. Прогресування захворювання спостерігали лише в контрольній групі (8,8 ± 3,2%). Слід 
зазначити, що після чотирьох курсів ВАПХТ регіонарні лімфовузли зменшилися у 88% пацієнток групи ВАПХТ і тільки 
у 58% пацієнток групи системної поліхіміотерапії. Набряк грудної залози зменшився приблизно у половини пацієнток 
основної та контрольних груп. Отримані результати показують перевагу методу неоад’ювантної ВАПХТ при лікуванні 
набрякових форм раку грудної залози. Наразі розробляються методи СВАПХТ з використанням вазомудуляторів, що в 
поєднанні з модифікацією методик хірургічного лікування можуть стати багатообіцяючою альтернативою стандартів 
лікування НРГЗ.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНИХ ОНКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
 Михайлович Ю.Й., Журбенко А. В., Доля Ю.О.

Національний інститут раку, м. Київ 
Постійне зростання витрат на онкологічну галузь, що пов’язані із змінами в структурі онкологічної захворюваності 
та демографічними проблемами та появою нових медичних технологій і ліків є характерною тенденцією для України. 
Для усунення диспропорції між наявними варіантами лікування і обмеженими економічними можливостями системи 
охорони здоров’я, все більше уваги приділяють ефективності медичного догляду онкологічному хворому і витрат на неї. 
Це досягається за допомогою державних цільових програм, при умові зміщення пріоритету від максимальної економії 
витрат при наданні медичної допомоги до максимальної ефективності використання наявних ресурсів. На сьогодні, 
важливою і до кінця не вирішеною проблемою в Україні залишається оцінка ефективності бюджетних онкологічних 
програм. В Україні, за останні 25 років, не зважаючи на велику кількість міжнародних застосовуваних методик, для всіх 
реалізованих програм не застосовувалися цільові індикатори як при плануванні, так і при виконанні, та як наслідок, 
не досягалися заплановані результати. Практично ні одна із завершених програм не була виконана достеменно, про 
що свідчать оцінки результатів їх виконання. Оскільки розробка державних програм охоплює та об’єднує усі напрями 
протиракової боротьби, серед оціночних критеріїв пріоритетними є медична та соціальна ефективність. Однак, без 
оцінки результатів медичної та соціальної ефективності не може бути визначена і економічна ефективність. Існує 
прямо пропорційний взаємозв’язок і взаємообумовленість між медичною, соціальною та економічною ефективністю. 
Зазначені показники мають бути визначені ще на етапі планування проекту програми, тобто заплановані задачі та 
заходи програми повинні бути орієнтованими на них і повинні включати в себе не тільки кількісні, але й якісні аспекти. 
Такий підхід є соціально виправданим та економічно правильним, оскільки він дає реальну можливість знизити втрати 
трудового та життєвого потенціалу суспільства, що є однією з основних причин інвалідності та смертності населення, 
покращити якість життя онкологічного хворого. 

МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОТИПУХЛИННА АКТИВНІСТЬ НАНОКОМПЛЕКСУ
Орел В.Е. 1, Романов А.В. 1, Рихальський О.Ю. 2

1 Національний інститут раку, м. Київ 
2Національний технічний університет України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, м. Київ 

Мета. Експериментально довести можливість впливу величини намагніченості нанокомплексу (НК) на його 
протипухлинну активність при локальному зовнішньому електромагнітному опроміненні (ЕО) злоякісних новоутворень 
в умовах магнітного резонансу.
Матеріали і методи. НК з трьома різними величинами намагніченості за параметром площі петлі гістерезису НК-1 
(1259.9 ерг/г), НК-2(1653.0 ерг/г) та НК-3 (3402.0 ерг/г) на основі феромагнітних наночастинок оксиду заліза Fe3O4 
та парамагнітного доксорубіцину (ДР) було отримано методом магнітомеханохімічного синтезу. Дослідження 
протипухлинної активності було проведено на неінбредних самках щурів з карциносаркомою Уокер-256. Введення 
ДР тваринам проводили в дозі 1,5 мг/кг ваги, НК: ДР – 1,5 мг/кг, Fe3O4 – 3 мг/кг. Локальне ЕО пухлини тварин проводили 
експериментальним прототипом апарату «Магнітерм» (Радмір, Україна). Весь курс складався з 5 в/в ін’єкцій та 5 ЕО. 
Результати та обговорення. Спостереження кінетики росту карциносаркоми Уокер-256 з 3-го по 
21-й день на основі розрахунку фактору та коефіцієнту гальмування росту пухлини після трансплантації 
пухлини засвідчило наступне. Статистично значущі параметри гальмування росту пухлини були зафіксовані між 
протипухлинними ефектами офіцінального ДР та НК-1 сумісно з ЕО відносно контрольної групи тварин, яким не 
проводили лікування. НК-2 та ЕО суттєво не змінювали кінетики росту карциносаркоми Уокер-256. Максимальне 
інгібування росту пухлини у тварин спостерігалося під впливом НК-3 та ЕО. 
Висновки. Таким чином, можна констатувати, що величина намагніченості НК впливала на його протипухлинну 
активність при локальному зовнішньому ЕО карциносаркоми Уокер-256.
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КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА САРКОМУ М’ЯКИХ ТКАНИН КІНЦІВОК ТА ТУЛУБА ВИСОКОГО 
СТУПЕНЯ РИЗИКУ

Остафійчук В.В., Коровін С.І., Іванкова В.С., Палівець А.Ю., Кукушкіна М.Н., Бойчук С.І., Палій М.І.
Національний інститут раку, м. Київ 

Вступ. Саркоми м’яких тканин (СМТ) є відносно мало розповсюдженою патологією, та становлять від 1,0 до 2,5% серед 
усіх злоякісних новоутворень у дорослих. Даний вид пухлин вирізняється поганим прогнозом та перебігом.
Проаналізовані підсумки терапії 283 хворих на СМТ кінцівок і тулуба, II-III стадії, що проходили лікування в 
Національному інституті раку в період з 2000 по 2011 р., в залежності від схем комбінованого лікування (хірургічного 
лікування в обсязі широкого, радикального видалення пухлини та променевої терапії (ПТ)). 
Матеріали та методи. Всі пацієнти були розподілені на 4 групи. Першу групу склали 53 хворих, які отримали: курс 
неоад’ювантної (НА) ПТ у сумарній вогнищевій дозі (СВД) 40-45 Грей (Гр) з наступною радикальною операцією. 
Група 2 складалась із 75 хворих, які отримали лікування: курс НА ПТ СВД 30-35 Гр, хірургічне втручання з наступним 
ад’ювантним лікуванням ПТ на область післяопераційного рубця (ложе видаленої пухлини) в СВД 15-20 Гр. Група 
3 складалася з 95 пацієнтів, у яких лікування включало хірургічний етап з наступною ад’ювантною ПТ на область 
п/о рубця СВД-50-55 Гр. В 4 групу ввійшло 60 хворих із проведеним лікуванням: курс НА ПТ СВД 20 Гр при разовій 
вогнищевій дозі (РВД) 5,0 Гр з наступним хірургічним етапом. 
Результати та висновки. Загальна 3 -річна виживаність в групі 1 склала 64,3%, в   групі 2 - 69,2%, група 3 - 52,7%, 
група 4 – 66,8%. Локальна 3 -річна безрецидивна виживаність дорівнювала відповідно 48,8%, 46,3%, 37,9% і 43,4%, а 
безметастатична 3 –річна виживаність - 51%, 61,6%, 49,5% і 63,6% відповідно.
Із вищезазначених даних випливає перевага групи із використанням ПТ в до- та післяопераційному поєднанні над 
іншими схемами лікування. Можна зробити висновок про перспективність поєднання хірургічного лікування із 
використанням НА та ад’ювантної ПТ при лікування хворих на СМТ. 

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ

Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Є.Л., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.
Національний інститут раку, м. Київ 

Персоніфікована інформація Національного канцер-реєстру України (НКР) суттєво розширює можливості при 
виконанні масштабних онкоепідемологічних досліджень, які до тепер використовуються вкрай недостатньо. На 
прикладі традиційних в онкологічній практиці показників - «Охоплення хворих спеціальним лікуванням» та «Летальність 
хворих до року» - продемонстровано їх варіабельність в залежності від стадії захворювання та обсягу наданого 
лікування. Дослідження проведено на когорті хворих з діагнозом злоякісного новоутворення (ЗН) встановлено у 
2002 - 2013 роках. Проаналізовано інформацію про хворих на нозологічні форми раку, які займають провідне місце в 
структурі захворюваності населення України, зокрема 202 тисячі жінок з ЗН молочної залози, 81,5 тисяч чоловіків з ЗН 
передміхурової залози та 123 тисячі осіб обох статей з ЗН ободової кишки. Усі представлені результати дослідження 
стосуються субкогорти хворих на рак локалізованих (І-ІІ) стадій. Встановлено, що на ранніх стадіях злоякісного процесу 
86,8% жінок, хворих на рак молочної залози, отримали спеціальне лікування, а радикальне видалення пухлини було 
виконано тільки 76,7% таких пацієнток. У хворих на локалізовані ЗН передміхурової залози загальний рівень охоплення 
спеціальним лікуванням складав 81,7%, радикальне видаленння пухлини проведено 40,1% пацієнтів. Спеціальним 
лікуванням охоплено 76,8% хворих на локалізований рак ободової кишки; радикальна хіругічна операція виконана 
69,1% пацієнтів. 
Виявлена суттєва варіабельність показника летальності до року хворих на ЗН в залежності від характеру проведеного 
лікування, перш за все наявності радикальних хірургічних компонентів. Включення в протокол лікування хворих на рак 
локалізованих (І-ІІ) стадій радикальної операції зменшує рівень летальності до року при ЗН молочної залози у 7,8 раз; 
при ЗН передміхурової залози – у 1,5 рази; при ЗН ободової кишки у 4,1 раз.
Таким чином, використання інформаційної технології Національного канцер-реєстру дозволяє проводити детальний 
аналіз не тільки загального показника охоплення онкологічних хворих спеціальним лікуванням, але й визначати його 
ефективність в залежності від стадії ЗН та характеру лікування. 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОДНОЧАСНОЇ 
ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ТА ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ

Процик В.С., Коробко Є.В., Трембач О.М., Петренко Л.І., Чупрін І.М.
Національний інститут раку, м. Київ

Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на рак порожнини рота шляхом розробки функціональнозбережних 
підходів до комплексного лікування.
Матеріали та методи. Проведено комплексне лікування 108 хворих на рак порожнини рота: 53 хворих з використанням 
одночасної хіміопроменевої терапії та 55 з використанням на першому етапі індукційної хіміотерапії перед променевою 
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терапією. У хворих першої групи безпосередньо перед проведенням променевої терапії проводилась хіміотерапія по 
схемі – цисплатин 100мг/м2 в 1-й день лікування на фоні гіпергідратації та 5-фторурацил 1000 мг/м2 з 1-го по 5-й день. 
Сумарна вогнищева доза на первинну пухлину складала 60–70 гр та зону реґіонарного метастазування – до 40–60 гр. 
Хворі контрольної групи отримували 2-4 курси хіміотерапії з 3-4 тижневими інтервалами з наступною променевою 
терапією.
Проведений аналіз безпосередніх результатів лікування за системою критеріїв RECIST 1.1 показав переваги 
використання одночасної хіміопроменевої терапії по відношенню до індукційної хіміопроменевої терапії. Повна 
регресія пухлини отримана майже на 9,8% частіше (18,9% проти 9,1%). Зменшення розмірів пухлини більш ніж на 50% 
спостерігалось у 28,3% та 18,2%, відповідно.
Отримані безпосередні та найближчі результати показали, що використання одночасної хіміопроменевої терапії 
на першому етапі комплексного лікування хворих на рак порожнини рота дозволило отримати значно кращий 
локорегіонарний контроль та виконати органозберігаючі оперативні втручання у 47,2% хворих, що на 19,9% більше 
ніж при індукційній хіміопроменевій терапії (27,3%). 
Використання одночасної хіміо-променевої терапії в комплексному лікування хворих на рак порожнини рота скорочує 
термін лікування на 3-9 тижнів в залежності від кількості курсів індукційної хіміотерапії, запобігає появі випадків 
прогресування захворювання при неефективності індукційної хіміотерапії.
Висновок. Отримані результати свідчать про переваги одночасної хіміопроменевої терапії на першому етапі 
комплексного лікування, однак, для отримання достовірніших даних необхідні подальші більш об’ємні дослідження з 
вивченням віддалених результатів.

АНТРАЦИКЛІН- ТА ТАКСАНОВМІСНІ СХЕМИ В ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА МЕТАСТАТИЧНИЙ ТРИЧІ 
НЕГАТИВНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Сивак Л.А., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Аскольський А.В., Верьовкіна Н.О., Касап Н.В., Кліманов М.Ю., 
Тарасенко Т.Є.

Національний інститут раку, м. Київ 
Тричі негативний рак грудної залози (РГЗ) (ER-, PR-, HER-2/neu) складає 10 – 20% РГЗ, частіше зустрічається в молодому 
віці. Виживаність як загальна, так і безрецидивна, значно нижча, ніж у решти підтипів РГЗ. Медіана виживаності - від 
виявлення прогресування хвороби до смерті становить 9 міс. проти 22 міс. при інших типах (Dent R., 2007). Парадокс 
тричі негативного РГЗ – несприятливий прогноз при високій чутливості до цитостатичних препаратів (незначна 
тривалість ремісії).
Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на метастатичний тричі негативний рак грудної залози шляхом 
застосування найбільш результативних режимів хіміотерапії на підставі визначення клініко-лабораторних факторів 
прогнозу та індивідуальної чутливості до хіміопрепаратів.
Матеріали і методи. Клінічні, лабораторні, інструментальні, статистичні методи дослідження. Проведено відкрите 
рандомізоване дослідження 92 хворих, середній вік (55,75±9,48). 1 групу склали 42 хворі, які отримали лікування за 
схемою САР, 2 групу – 50 хворих, які лікувались за схемою ТС. 
Результати та обговорення. У процесі хіміотерапевтичного лікування хворих на метастатичний тричі негативний 
рак грудної залози за стандартними схемами СAР та ТС (4–6 курсів) встановлено, що схеми мають помірний (ІІ–ІІІ) 
ступінь токсичності, основними проявами якої були гастроінтестинальна (91,2 та 87,6%) та гематологічна (68,4 та 71,2%) 
токсичність. Досліджено, що кардіотоксичність (клінічна і зміни на ЕКГ) частіше спостерігалась у групі хворих, яким 
було призначено антрацикліновий антибіотик (у групі 1 – 12 (28,6%) хворих, у групі 2 – 6 (12%), а подовження інтервалу 
QTc є доклінічним прогностичним маркером розвитку кардіотоксичності поліхіміотерапії. Гематологічну токсичність 
хіміотерапії частіше спостерігали у хворих, які отримали лікування за схемою ТС порівняно зі схемою САР (92,3 проти 
65,8% відповідно; р < 0,05). Нейропатія достовірно частіше розвивалась у пацієнтів гомозиготних за GSTP1 105 ILE алелі. 
У хворих, які досягли повної або часткової регресії пухлини, ініціальний середній рівень сумарної протеолітичної 
активності периферичної крові був достовірно вищий (1,05 ± 9,77); р<0,001, за стабілізації процесу – достовірно нижчий 
(0,43 ± 0,058); р<0,001, а у разі прогресування захворювання – визначали найнижчий його ініціальний рівень (0,03 ± 
0,05); р<0,001. Визначено, що ступінь лікувального патоморфозу достовірно корелював з маркером проліферативної 
активності Кі-67 та рівнем інфільтрації пухлини клітинами CD8+ (p=0,02 та p=0,04 відповідно). Довший безрецидивний 
період асоціювався з високим рівнем CD8+ лімфоцитів у стромі резидуальної пухлини (r=0,53; р=0,075), коротший – з 
високим рівнем Кі-67 (r=0,37; р<0,1). 
Висновки. Загальна відповідь на хіміотерапевтичне лікування (повна + часткова регресія) була достовірно вищою 
у хворих на метастатичний тричі негативний рак грудної залози, які отримали ПХТ за протоколом ТС (загальна 
ефективність – 40,0%) порівняно з групою хворих, які отримали лікування за схемою САР (21,5%; р < 0,05). Загальна 
виживаність та виживаність без прогресування у хворих, які отримали хіміотерапевтичне лікування за схемами САР 
та ТР, не мали статистично достовірних відмінностей. Медіана загальної виживаності основної групи 1 становила 16,7 
міс., основної групи 2 – 19 міс. (р > 0,05). Медіана виживаності без прогресування становила 6 міс. для групи 2 та 7,7 міс. 
для групи 1 (р > 0,05).
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРОВАНИХ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНІ
Храновська Н.М., Скачкова О.В., Іномістова М.В., Cовенко В.М.

Національний інститут раку, м. Київ 
Відомо, що дендритні клітини (ДК) відіграють визначальну роль в протипухлинному імунітеті, оскільки вони мають 
здатність активувати всі клітини, які відносяться до основних факторів протипухлинного імунітету. Разом з тим відомо, 
що у хворих онкологічного профілю пригнічення активності ДК є одним з ключових факторів формування імуносупресії 
та захисно-пристосувальної реакції пухлини на реалізацію протипухлинних функцій з боку цих клітин.
Мета. Дослідити функціональні характеристики генерованих дендритних клітин у хворих на рак легені.
В дослідження було включено 20 хворих на недрібноклітинний рак легені IIБ-ІІІА стадії, яким проводили імунотерапію 
на основі ДК в ад’ювантному режимі та 5 практично здорових людей. ДК генерували з моноцитів периферичної крові з 
додаванням ростових факторів (ГМ-КСФ, ІЛ-4, LPS, IFN-α). Аутологічні ДК вводили внутрішньовенно. Усім хворим проводили 
4 ін’єкції з періодичністю 1 раз на місяць. Рівень експресії генів інтерлейкіну (IL)-12p40, IL-12p35, TNF-a, IDO, TGF-b у ДК 
визначали за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) з детекцією результатів в режимі реального часу. 
Було встановлено, що до початку проведення імунотерапії ДК генеровані з моноцитів периферичної крові 
онкологічних хворих характеризувались підвищеною здатністю до експресії мРНК цитокіну TGF-β (p<0,05) та ферменту 
IDO (p<0,05) у порівнянні з ДК практично здорових людей. Під час проведення імунотерапії у хворих спостерігалась 
зміна поляризуючих властивостей ДК, так достовірно збільшувався рівень експресії мРНК IL-12p40 (p<0,05), IL-12p35 
(p<0,05), TNF-a (p<0,05) та зменшувався рівень експресії мРНК IDO (p<0,03) по відношенню до початку імунотерапії. 
Одержані результати свідчать про те, що генеровані ДК у хворих на рак легені до початку проведення імунотерапії 
мають більш виражену толерогенну/регуляторну активність. Однак під час проведення імунотерапії в них значно 
збільшувався рівень Тх1-поляризуючих цитокінів, які мають важливе значення для індукції ефективної протипухлинної 
імунної відповіді, опосередкованої Tх1 і цитотоксичними Т-лімфоцитами.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ ПУХЛИНАМИ ВЕРХНІХ 
ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Іванкова В.С., Скоморохова Т.В., Столярова О.Ю., Макаренко А.А., Галяс Г.В.
Національний інститут раку, м. Київ 

Вступ. Можливості використання променевої терапії у хворих з пухлинами органів верхніх дихальних шляхів (ВДШ) 
не тільки на ранніх стадіях захворювання, але й при поширених їх формах, навіть при наявності супутньої патології, є 
одним з основних методів лікування новоутворень даної локалізації. Злоякісні пухлини ВДШ належать до видів пухлин, 
що рідко зустрічаються. На сьогодні ця локалізація складає 1 – 2% усіх злоякісних новоутворень людини. 
Мета. Оцінити результати променевої терапії хворих на злоякісні новоутворення ВДШ. 
Матеріали та методи. На базі Національного інституту раку у відділенні радіаційної онкології проведено лікування 
121 пацієнту на злоякісні новоутворення ВДШ. Хворі були поділені на три групи: хворі І-ї групи лікувались на апараті 
лінійного прискорювача електронів (ЛПЕ) Меватрон KD2 – 32 пацієнта, 2–ї групи – на ЛПЕ Clinac 2100 – 41 пацієнт та 
3–ої групи – на апаратах Рокус АМ та Тератрон – 48 пацієнтів. Усім хворим виконували передпроменеву топометричну 
підготовку, але з використанням різної апаратури. В результаті чого у хворих 1 та 3 груп під час лікування відмічалися 
променеві реакції ІІ–ІІІ ступеня, що призводило до вимушеної перерви в лікуванні. Хворі знаходились на стаціонарному 
лікуванні у відділеннях радіаційної онкології чи відділенні пухлин голови та шиї. 
Результати та обговорення. В результаті проведеної ПТ у більшості пацієнтів із злоякісними новоутвореннями ВДШ 
вдалося досягти регресії пухлини та істотного поліпшення якості життя. 
Найкращій результат відмічено у хворих, яким типометричну підготовку проводили з використанням 3D планування. 
Повна регресія в І групі склала 6 (19,4%), в ІІ – 9 (19,4%), а в ІІІ – 6 (12,5%). Часткова регресія була в І групі 9 (25,8%), в ІІ – 12 
(29,3%) і в ІІІ – 11 (22,9%). Що стосується стабілізації процесу, то тут картина була наступна: 6 (19,4%) – в І групі, 11 (26,8%) – 
у ІІ та 9 (18,8%) – в ІІІ групі, а показник прогресування був вищий у пацієнтів ІІІ групи (45,8%) у порівнянні з хворими ІІ та І групи 
(21,9% і 35,5% відповідно). Загальні променеві реакції у пацієнтів спостерігались у вигляді реактивних змін слизових оболонок 
та шкіри і виникали у пацієнтів I-ї групи – при СОД 30-40 Гр, у хворих II-ї групи – при СОД 46-50 Гр, що дозволило пацієнтам 
цих груп провести лікування у повному об’ємі без перерви. В ІІІ-й групі променеві реакції виникали вже при СОД 20 - 25 Гр. 
Висновок. Таким чином, застосування сучасних плануючих систем дозволяє знизити дозу іонізуючого випромінювання 
на критичні органи та оточуючі тканини, що дає можливість зменшити променеві реакції, підвищити ефективність 
променевої терапії хворих на злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів та поліпшити їх якість життя.

РАДІОНУКЛІДНА ТЕРАПІЯ МЕДУЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Сукач Г.Г., Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Даниленко В.В.

Національний інститут раку, м. Київ 
Вступ. Обмеженість можливостей променевих і хіміотерапевтичних методів лікування медулярного раку щитоподібної 
залози (МРЩЗ) привели до того, що в лікуванні медулярного раку почали застосовувати радіонуклідні фармпрепарати 
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(РФП). Найбільш часто використовуються 131I-мета-йодбензилгуанідин (MIBG), а також аналоги соматостатину. 
Проблемним залишається питання моніторингу хворих на МРЩЗ та оцінки ефективності його лікування.
Мета. Проаналізувати результати лікування 131I-MIBG хворих на МРЩЗ, а також використання 99mTc-карбомеку для 
спостереження та оцінки ефективності лікування цих пацієнтів. 
Матеріали та методи. У відповідності до протоколу, затвердженого Європейською Асоціацією ядерних медиків, 
проліковано 40 хворих, яким внутрішньовенно вводився 131I- MIBG в дозі 3,7 ГБк. Ускладнень та побічних проявів 
препарату під час інфузії та на протязі 5 днів перебування в стаціонарі не відмічалось. 11 хворим терапія проведена 
повторно з інтервалом в один рік. Спостереження за хворими здійснювалось на основі проведення раз на півроку 
сцинтиграфії (СГ) щитовидної залози з 99mTc-карбомеком, визначення рівня тіреокальцитоніну (ТКТ) в крові, 
ультразвукового дослідження та, в деяких випадках, комп’ютерної томографії. Повторно проліковані пацієнти 
спостерігались у відділі на протязі двох років, за цей час кожному з них проведено сканування всього тіла на залишковій 
лікувальній дозі 131I-MIBG та тричі з 99mTc-карбомеком. Семи хворим, які пройшли одноразове лікування 131I-MIBG, тричі 
виконане діагностичне сканування, термін спостереження – півтора року. У восьми пацієнтів, пролікованих 131I-МБГ, 
термін спостереження – один рік, діагностичні обстеження з 131I-MIBG і 99mTc-карбомеком виконані двічі. Двадцяти п’яти 
хворим діагностичне сканування з 99mTc-карбомеком проводилось після хірургічного лікування, з них у 12 – один раз, у 
13 – двічі. Термін спостереження за цими хворими від півроку до одного. 
Результати та обговорення. В процесі спостереження за хворими виявлена різнорідна реакція на лікування 131I-MIBG. 
У 28 із 40 хворих контрольні ультразвукові дослідження, СГ та рівень кальцитоніну через 6, 9, 12 місяців не виявили ознак 
пролонгації патологічного процесу. У 6 хворих після першого курсу терапії підвищення рівня кальцитоніну через 6 
місяців підтвердилось появою гіперфіксованих лімфатичних вузлів на СГ з 99mTc-карбомеком. У однієї хворої з наявністю 
метастатичних вогнищ в печінці терапія 131I-MIBG та контроль з 99mTc-карбомеком через півроку не виявив негативної 
динаміки. У 5 хворих з синдромом МЕН та медулярною пухлиною в щитовидній залозі, СГ з 131I-MIBG, проведена на 
залишковій лікувальній дозі, виявила зниження накопичення РФП, однак СГ з 99mTc-карбомеком, проведена через шість 
місяців після курсу лікування та рівень кальцитоніну не виявили ознак прогресування захворювання. У 4 хворих із 
групи нелікованих з допомогою 131I-MIBG, за даними діагностичного сканування з 99mTc-карбомеком була проведена 
дисекція шийних лімфатичних вузлів. Проведена через півроку СГ з 99mTc-карбомеком ознак пролонгації процесу не 
виявила.
Висновки. 
1. Розроблений протокол 131I-MIBG-терапії може бути використаний в комплексному лікуванні МРЩЗ у пацієнтів з як 
реґіонарним, так і віддаленим метастатичним ураженням. 
2. Діагностичне сканування з 99mTc-карбомеком дозволяє об’єктивно оцінювати перебіг післяопераційного періоду у 
хворих на МРЩЗ та виявляти ознаки рецидиву і метастатичного ураження на етапі моніторингу, що значно підвищує 
ефективність спостереження в порівнянні з використанням лише онкомаркеру ТКТ.

ВИБІР РЕКОНСТРУКТИВНОЇ МЕТОДИКИ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ПОЛОВИННИХ ДЕФЕКТІВ ЯЗИКА
Кравець О.В.1, Процик В.С.2, Коробко Є.В.2, Хлинін О.В.1, Ситник А.В.1

1Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради, м. Черкаси 
2Національний Інститут раку, м. Київ 

Реконструкція язика після видалення злоякісних новоутворень залишається однією з найбільш складних проблем 
хірургії голови та шиї. Протягом багатьох останніх років стандартним аутотрансплантатом при пластичному заміщенні 
половинних дефектів язика вважається вільний променевий клапоть передпліччя. Застосовують білобарну, прямокутну, 
конічну та омега реконструкції. Нещодавно відмічено зростання ролі реґіонарних клаптів, як альтернативи вільним, 
при усуненні половинних дефектів язика. 
Мета. Вивчення можливостей використання реґіонарних клаптів при заміщенні половинних дефектів язика
Матеріали та методи. У дослідження включені 39 пацієнтів на рак язика, що знаходились на лікуванні в 
онкохірургічному відділенні №3 КЗ «ЧООД» ЧОР у період з 2010-2015 р.р., чоловіків було 34 (87,2%), жінок – 5(12,8%). 
Вік пацієнтів коливався від 32 до 76 років. Плоскоклітинний рак різного ступеня диференціювання діагностовано у 38 
(97,4%) хворих, аденокарциному – у 1(2,6%) пацієнта. За розповсюдженням процесу: II стадію (T2N0M0) діагностовано у 
12 (30,8%), III (T2N1M0 ,T3N0-1M0) – у 24 (61,5%), IV (T2N2M0) – у 3 (7,7%).
Хворі були розподілені на три групи в залежності від виду клаптя, що застосовували для усунення половинного дефекту 
язика. Першу групу склали 15 пацієнтів, яким заміщення дефекту проводили реґіонарним субментальним клаптем. 
Другу – 12 хворих, яким для пластики використали реґіонарний клапоть надключичної артерії. Третю – 12 пацієнтів, 
яким усунення дефекту проводили вільним променевим аутотрансплантатом передпліччя. 
Оцінювали тривалість оперативного втручання, вивчали післяопераційні ускладнення, функціональний статус, 
ускладнення у донорській ділянці. Оцінка функцій ковтання та мови проводилась за шкалою функціонування для 
хворих на рак голови та шиї PSS-HN 
Реультати. Тривалість операції у пацієнтів 1-ї групи у середньому становила 5 годин 40 хвилин, 2-ї групи – 5 годин 15 
хвилин, 3-ї групи – 8 годин 50 хвилин. Повного некрозу клаптя у пацієнтів трьох груп не відмічали. У 1 (6,7%) хворого 
1-ї групи спостерігався частковий некроз дистальної частини клаптя, що не потребувало додаткового хірургічного 
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втручання. У пацієнтів 2-ї та 3-ї груп часткових некрозів не спостерігали. Гематому у ділянці післяопераційної 
рани відмічено у 1 (6,7%) хворого 1-ї групи та 1 (8,3%) пацієнта 3-ї групи. Розходження країв післяопераційної рани 
відзначено у 1 (8,3%) хворого 2-ї групи. Інфекційних ускладнень, слинних нориць не відзначали у хворих трьох груп. В 
цілому частота післяопераційних ускладнень між групами була порівнянна (13,4%, 8,3%, 8,3%, відповідно). 
Порівнювали ускладнення у донорських ділянках. У 1 (6,7%) пацієнта 1-ї групи та 1 (8,3%) – 2-ї групи спостерігали 
часткове розходження швів після ушивання донорської ділянки. У 2 (16,7%) хворих 3-ї групи відмічено частковий некроз 
розщепленого аутодерматоклаптя, яким заміщено дефект передпліччя. Порушення чутливості тканин передпліччя 
та тильної поверхні долоні спостерігали у 4 (33,3%) хворих після забору променевого клаптя передпліччя. Також у 1 
(8,3%) пацієнта 3-ї групи відмічено утворення гіпертрофічних рубців. Відмічається значно нижча частота ускладнень 
в донорській зоні у пацієнтів, яким заміщення половинних дефектів язика проводили субментальним клаптем 
або клаптем надключичної артерії порівняно з хворими, у яких для реконструкції язика використано променевий 
аутотрансплантат (6,7%, 8,3%, 58,3%, відповідно). 
Оцінку функцій ковтання та мови проводили за шкалою функціонування для хворих на рак голови та шиї PSS-HN. 
Показник повноцінності дієти у пацієнтів 1-ї групи склав 81,3%, 2-ї групи – 80,8%, 3-ї групи – 82,5%. Показник харчування 
на людях у хворих 1-ї групи становив 85%, 2-ї групи – 83,3%, 3-ї групи – 87,5%. Показник зрозумілості мови у пацієнтів 
1-ї групи склав 86,6%, 2-ї групи – 87,5%, 3-ї групи – 89,6%. Загалом функціональний статус у хворих трьох груп був 
порівнянний.
Висновок. Застосування субментального клаптя та клаптя надключичної артерії для заміщення половинних дефектів 
язика дозволяє значно зменшити тривалість оперативного втручання та частоту ускладнень у донорській зоні, 
забезпечуючи при цьому зіставні з вільним променевим аутотрансплантатом передпліччя показники функціональної 
реабілітації.

КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ 
НОВОУТВОРЕННЯМИ У СТАЦІОНАРАХ / ВІДДІЛЕННЯХ ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Зуб В.О.
Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівський обласний онкологічний диспансер», 

м. Чернігів 
При проведенні контролю якості медичної допомоги використовуються наступні критерії якості медичної допомоги:
•  критерій своєчасності надання медичної допомоги – відображає своєчасність наданої медичної допомоги 

об’єктивним потребам конкретного пацієнта;
•  критерій обсягів надання медичної допомоги - відображає відповідність обсягів наданої медичної допомоги 

об’єктивним потребам конкретного пацієнта;
•  критерій наступності надання медичної допомоги – відображає дотримання наступності при наданні медичної 

допомоги підрозділами (відділеннями, медичними працівниками) медичної організації;
•  критерій дотримання медичних технологій - відображає дотримання медичними працівниками зареєстрованих 

медичних технологій при їхньому призначенні і безпосередньо в процесі надання медичної допомоги;
•  критерій безпеки надання медичної допомоги - відображає оптимальність вибору медичних технологій при наданні 

медичної допомоги, з урахуванням мінімізації ризику їх застосування для конкретного пацієнта, прийняття, якщо буде 
потреба, адекватних заходів профілактики ятрогенних ускладнень, а також дотримання в підрозділах (відділеннях) 
правил зберігання і застосування лікарських препаратів і видаткових матеріалів;

•  критерій ефективності надання медичної допомоги – відображає досягнення цільових результатів надання медичної 
допомоги конкретному пацієнту.

ГОРМОНООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Ткаля Ю.Г., Свинцицкий В.С., Неспрядько С.В., Гончарук И.В.

Национальный институт рака, г. Киев
Введение. Известно, что у каждой 2-й пациентки со злокачественной опухолью яичника (ЗОЯ) диагностируют ту или 
иную внутриматочную патологию, что объясняется общими факторами риска и патогенезом развития заболеваний.
Цель. Изучить у больных со ЗОЯ частоту сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) и определить 
ее клиническое значение. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 303 больных ЗОЯ I–IV 
стадии. Охарактеризованы сопутствующие ГПЭ у этих пациенток. В зависимости от морфологических изменений 
эндометрия определена общая и безрецидивная выживаемость.
Результаты. Сопутствующие гиперпластические процессы эндометрия наблюдались у 60,0% больных ЗОЯ, у 85,4% 
больных раком яичника (РЯ), у 74,0% больных со стромальноклеточными опухолями. Комплексная неатипическая 
гиперплазия эндометрия, которая является результатом хронических дисгормональных нарушений, отмечена в 
65,0% случаев при ЗОЯ, в 69,2% – при серозном РЯ, в 66,7% – опухолях стромы полового тяжа. ГПЭ диагностированы 
у пациенток всех возрастных групп, с одинаковым распределением в репродуктивном (33%), перименопаузальном 



VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  

118  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

(36%) и постменопаузальном (31%) периодах. У больных РЯ с комплексной неатипической гиперплазией эндометрия 
установлены более высокие показатели общей и безрецидивной выживаемости во всех возрастных группах по 
сравнению с больными РЯ без ГПЭ, особенно в перименопаузальном и постменопаузальном возрасте (р<0,05). 
Выводы. Полученные результаты подтверждают существование общих факторов риска и гормональных механизмов 
патогенеза ЗОЯ и ГПЭ. Последние, в свою очередь, могут быть фактором риска развития ЗОЯ, что требует продолжения 
дальнейших исследований. Сопутствующая комплексная неатипическая гиперплазия эндометрия у больных РЯ 
перименопаузального и постменопаузального возраста может рассматриваться как предиктивный фактор более 
благоприятного течения опухолевого процесса.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ТЕРАПІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, 
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ, ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ ТА МАЙСТЕР-КЛАС
«СУЧАСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ СРАР-ТЕРАПІЇ В КЛІНІЧНИХ 

ТА ДОМАШНІХ УМОВАХ. НЕІНВАЗИВНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЛЕГЕНЬ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 14.00-18.00
Організатор: ТОВ «Науково-практичний медичний центр «Укртелемед»

ПРОГРАМА
Тема: Діагностика та лікування обструктивного апное сну безопераційно у дорослих та дітей
Тема: Нічне апное та артеріальна гіпертензія
Тема: Неінвазивна вентиляція постінсультних пацієнтів у клінічних та домашніх умовах
Тема: Практичний досвід неінвазивної вентиляції легень при вірусних пневмоніях
Тема: Досвід лікування порушень дихання при орфанних (рідкісних) захворюваннях
Тема: Тренінгова практична частина: демонстрація медичного обладнання та засвоєння практичних навичок

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ТЕРАПІЇ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-14.00
Організатори: ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; ДУ «Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»

ПРОГРАМА
Тема: Нові технології у лікуванні діабетичних ангіопатій — РНК інтерференція та нанофотоніка
Доповідач: Соловйов А.І., д.м.н., проф.
Тема: Роль протеїнкінази С у розвитку діабетичних ангіопатій
Доповідачі: Кізуб І.В., с.н.с., Клименко К.І., м.н.с., Новохацька Т.В., с.н.с.
Тема: Порушення кровообігу в системі малого кола кровообігу при цукровому діабеті
Доповідач: Хромов О.С., д.м.н., г.н.с.
Тема: Досвід використання ліпосомального кверцетину та феномену РНК-інтерференції в лікуванні діабетичних 
ангіопатій на тлі експериментального діабету
Доповідач: Клименко К.І., к.м.н., м.н.с.
Тема: Судинний фактор у розвитку діабетичного ураження серця
Доповідачі: Соколова Л.К., д.м.н., кер. відділу діабетології, Бельчіна Ю.Б., к.м.н., с.н.с.
Тема: Діабет та депресія
Доповідачі: Ткач С.М., д.м.н., зав. відділенням діабетології; Мілютіна Т.Л., лікар
Тема: Ураження нирок при цукровому діабеті. Діагностика, лікування, профілактика
Доповідач: Науменко В.Г., к.м.н., доцент кафедри ендокринології НМАПО імені П. Л. Шупика

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ 

ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНИХ ПУХЛИН ГІПОФІЗА»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-12.30
Організатор: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Привітання директора ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
Доповідач: Караченцева Ю.І., д.м.н., проф.
Тема: Стан медичної допомоги хворим на гормонально-активні аденоми гіпофіза в Україні та в світі 
Доповідач: Караченцев Ю.І., д.м.н., проф., директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. 
Данилевського НАМН України»
Тема: Сучасні методи візуалізації пухлин гіпофіза
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Доповідач: Микитюк М.Р., д.м.н., доцент, пров.н.с. відділення вікової ендокринології ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
Тема: Проблеми діагностики та лікування гормонально-активних аденом гіпофіза. Місце аналогів соматостатину в 
лікуванні СТГ-продукуючих аденом гіпофіза 
Доповідач: Хижняк О.О., д.м.н., проф., зав. відділом клінічної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної 
патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
Тема: Сучасні аспекти нейрохірургічного лікування гормонально-активних аденом гіпофіза 
Доповідач: Гук М.О., к.м.н., зав.відділенням патології гіпофіза ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН 
України»
Тема: Гіперпролактинемічний гіпогонадізм
Доповідач: Бондаренко В.О., д.м.н., зав. відділенням патології статевих залоз ДУ «Інститут проблем ендокринної 
патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
Тема: Проект Національного консенсусу та Протоколу діагностики та лікування акромегалії
Доповідач: Хижняк О.О., д.м.н., проф., зав. відділом клінічної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної 
патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ
Блок 1. Загальні питання діагностики гормонально-активних пухлин гіпофіза
Блок 2. Обговорювання сучасних стандартів і протоколів в клінічній практиці лікування гормонально-активних 
пухлин гіпофіза
Блок 3. Подальші кроки
Тема: Підсумки круглого столу 
Доповідач: Ю.І. Караченцев., д.м.н., проф., директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. 
Данилевського НАМН України» 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НОВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ В ГЕРОНТОЛОГІЇ І ГЕРІАТРІЇ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 14.00-17.00
Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

ПРОГРАМА
Модератори: Поворознюк В.В. проф., Єна Л.М. проф., Жарінова В.Ю. проф. 
Тема: Вітамін Д та старіння
Доповідачі: Поворознюк В.В., Балацька Н.І.
Тема: Використання генетичних методів для визначення біологічного віку та оцінки ризику розвитку патології
Доповідачі: Коляда О.К., Вайсерман О.М.
Тема: Українська версія FRAX — новий крок у діагностиці остеопорозу
Доповідачі: Поворознюк В.В, Григор’єва Н.В.
Тема: Особливості лікування хворих літнього віку з ішемічною хворобою серця
Доповідач: Жарінова В.Ю.
Тема: Проблемні питання лікування артеріальної гіпертензії в літньому віці
Доповідач: Єна Л.М.
Тема: Психоемоційні та когнітивні розлади в старших вікових групах при цереброваскулярній патології
Доповідач: Копчак О.О.
Тема: Геронтотехнологія як напрям медико-соціальних інновацій
До повідач: Прокопенко Н.О.
Тема: Ефективність застосування гіпоксичних тренувань у хворих літнього віку з хронічним обструктивним 
захворюванням легень
Доповідачі: Асанов Е.О., Полягушко Л.Г., Диба І.А., Осьмак Є.Д.
Тема: Предіабет в літньому віці: поширеність, механізми розвитку, діагностика, профілактика, лікування
Доповідач: Чижова В.П.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 
«СУЧАСНА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСФУЗІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-18.00
Організатори: кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика; Американський міжнародний 
альянс охорони здоров’я — Проект з безпеки крові (CDC/PEPFAR) в Україні за підтримки Міністерства охорони здоров’я 
України
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ПРОГРАМА
Тема: Перспективи реформування служби крові України відповідно до вимог Європейського Союзу та Ради Європи
Доповідач: Оксана Сивак, заступник Міністра охорони здоров’я України з євроінтеграції, голова координаційної 
робочої групи експертів з питань розвитку служби крові України
Тема: Робота опорної кафедри Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності «Трансфузіологія» з підготовки 
спеціалістів для служби крові 
Доповідач: Станіслав Видиборець, завідувач кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика, 
проф., д.м.н.
Тема: Проміжні результати технічної допомоги службам переливання крові в Україні за проектом Американського 
міжнародного альянсу охорони здоров’я, фінансованим Центрами контролю та профілактики захворювань США
Доповідач: Олександр Волок, директор Проекту з безпеки крові (CDC/PEPFAR) в Україні Американського міжнародного 
альянсу охорони здоров’я

Секція І. Належне клінічне застосування компонентів крові
Тема: Належне клінічне застосування компонентів з еритроцитів
Доповідач: Андрій Білоусов, проф., д.м.н., кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології 
ХМАПО МОЗ України
Тема: Належне клінічне застосування компонентів з донорської плазми
Доповідач: Ігор Скирда, к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії і хірургії Інституту 
післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця
Тема: Належне клінічне застосування компонентів з тромбоцитів
Доповідач: Станіслав Видиборець, проф., д.м.н., завідувач кафедри гематології та трансфузіології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Секція ІІ. Належне застосування препаратів крові
Тема: Належне клінічне застосування препаратів альбуміну
Доповідач: Андрій Білоусов, проф., д.м.н., кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та 
гематології ХМАПО МОЗ України
Тема: Належне клінічне застосування препаратів імуноглобулінів
Доповідач: Ігор Скирда, к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії і хірургії Інституту 
післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Секція ІІІ. Організація роботи лікарняного банку крові, клінічний трансфузійнний процес, гемонагляд
Тема: Госпітальний рівень служби крові: функції лікарняних банків крові відповідно до рекомендацій Європейської 
комісії 
Доповідач: Вадим Яворський, к.м.н., головний лікар, КЗОЗ «Харківський обласний центр служби крові»
Тема: Організація роботи лікарняного банку крові
Доповідач: Олена Малигон, к.м.н., головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України зі 
спеціальності «Трансфузіологія», завідувач відділу експедиції Харківського обласного центру служби крові
Тема: Формування та управління запасами компонентів донорської крові
Доповідач: Анатолій Чугрієв, к.м.н., головний лікар Житомирського обласного центру крові, президент ВГО 
«Асоціація служби крові України»
Тема: Транспортування і зберігання компонентів крові. Холодовий ланцюг
Доповідач: Петро Вербіцький, головний лікар КЗ КОР «Київський обласний центр крові»
Тема: Правові та етичні аспекти гемотрансфузій
Доповідач: Ірина Сенюта, к.юр.н., доцент, завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»
Тема: Організація та забезпечення клінічного трансфузійного процесу 
Доповідач: Оксана Мулярчук, завідувач відділу заготівлі крові, лікар-трансфузіолог, відділення трансфузіології НДСЛ 
«ОХМАТДИТ» МОЗ України
Тема: Гемонагляд
Доповідач: Марина Ткаченко, лікар-трансфузіолог, уповноважена особа з якості КЗ «Одеська обласна станція 
переливання крові»

Секція ІV. Робоча нарада опорної кафедри за фахом «Трансфузіологія» та «Гематологія» з представниками 
однопрофільних кафедр

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВИРІШЕНІ ТА НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОМОРБІДНИХ ПАЦІЄНТІВ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-14.00
Організатор: ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України»
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ПРОГРАМА
Тема: Атеросклероз та ушкодження органів ШКТ: діагностика та профілактика
Доповідач: Фадєєнко Г.Д., д.м.н., проф., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Вплив факторів серцево-судинного ризику на розвиток передчасного старіння
Доповідач: Колеснікова О.В., д.м.н., с.н.с., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Інфаркт міокарду з необструктивним ураженням коронарних артерій. Проблеми діагностики та лікування
Доповідач: Копиця М.П., д.м.н., Заслужений лікар України, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН 
України»
Тема: Профілактика прогресування кардіо-метаболічного ризику і регуляція ангіогенезу при артеріальній гіпертензії 
і абдомінальному ожирінні
Доповідач: Коваль С.М., д.м.н., проф., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Профілактика передчасного старіння судин. Можливість антигіпертензивної терапії
Доповідач: Рудик Ю.С., д.м.н., с.н.с., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Фактор росту фібробластів-23 і порушення фосфорно-кальцієвого обміну як предиктори розвитку серцево-
судинних ускладнень у хворих на хронічну хворобу нирок
Доповідач: Топчій І.І., д.м.н., проф., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Сучасні погляди на профілактику та лікування синдрому легеневої гіпертензії
Доповідач: Крахмалова О.О., д.м.н., с.н.с., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця при цукровому діабеті
Доповідач: Серік С.А., д.м.н., с.н.с., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Навчання пацієнтів основ медичних знань як база профілактики ХНІЗ
Доповідач: Ісаєва Г.С., д.м.н., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Ретроспективна оцінка коморбідності у хворих стаціонару підвищеного кардіоваскулярного ризику
Доповідач: Несен А.О., д.м.н., с.н.с., ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 
«АРТЕРІАЛЬНІ ГІПЕРТЕНЗІЇ: ТЕРАПЕВТИЧНІ, НЕВРОЛОГІЧНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ 

АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ»

27 квітня 2017 року  •  Час проведення: 10.00-16.00
Організатор: ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 
справами

ПРОГРАМА
Тема: Відкриття конференції
Президія: Дячук Д.Д., Піщиков В.А., Нетяженко В.З., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Ященко Ю.Б.
Тема: Вітальне слово директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами Дячука Д.Д. 

Перше пленарне засідання
Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні, організаційно-методичні аспекти 

профілактики і лікування
Президія: Нетяженко В.З. чл.-кор. НАМН України, Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Ященко Ю.Б.
Тема: Артеріальна гіпертензія в Україні
Доповідач: Нетяженко В.З. 
Тема: Практичні аспекти впровадження профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців 
Доповідачі: Мороз Г.З., Ткачук І.М.
Тема: Медико-соціальні аспекти профілактики хвороб системи кровообігу у багатопрофільному закладі охорони 
здоров’я
Доповідач: Ганзюк В.А. 
Тема: Клініко-патогенетичні та лікувально-реабілітаційні аспекти церебральних ускладнень артеріальної гіпертензії
Доповідач: Коваленко О.Є. 
Тема: Артеріальна гіпертензія як предиктор гострого коронарного синдрому. Результати локального відомчого 
реєстру пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда
Доповідачі: Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Сімак І.М. 
Тема: Артеріальна гіпертензія та сексуальна дисфункція у чоловіків
Доповідач: Бойко М.І. 
Тема: Оцінка компетентності медичних працівників щодо профілактики серцево-судинних захворювань та здорового 
способу життя
Доповідач: Ласиця Т.С. 
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Тема: Моніторинг індикаторів якості медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію на етапі спеціалізованої 
допомоги
Доповідачі: Гідзинська І.М., Безпрозванна В.М. 
Тема: Методологія впровадження медико-статистичного моніторингу та оцінювання в практику закладу охорони 
здоров’я
Доповідач: Кондратюк Н.Ю. 
Тема: Когнітивні та емоційно-вольові розлади у осіб працездатного віку з дисциркуляторною енцефалопатією
Доповідач: Литвин О.В. 
Тема: Нейропротекторна терапія у лікуванні гострих і хронічних порушень мозкового кровообігу
Доповідач: Черній Т.В. 
Тема: Екстрапірамідні ускладнення та якість життя після ішемічного інсульту
Доповідач: Оводюк Н.М. 
Тема: Застосування методу фазаграфії при проведенні скринінгу населення для виявлення ішемічної хвороби серця
Доповідачі: Кравченко А.М., Файнзільберг Л.С., Міньковська Т.В., Станіславська С.С. 
Тема: Артеріальна гіпертензія при ANCA-асоційованих васкулітах
Доповідач: Бевзенко Т.Б. 
Тема: Особливості добового ритму артеріального тиску у школярів із надлишковою масою тіла
Доповідач: Заболотна І.Е. 
Тема: Еритроцитоз у хворих на артеріальну гіпертензію як патогенетичний фактор ендотеліальної дисфункції
Доповідачі: Костюкевич О.М., Міщенюк О.Ю., Беньковська Л.К. 

Постерна сесія (стендові доповіді)
Модератори: Мороз Г.З., Черній Т.В., Міхалєв К.О.
Тема: Дисфункція нирок у пацієнтів з гострим коронарним синдромом
Доповідач: Сопко О.О. 
Тема: Взаємозв’язок між показниками функції тромбоцитів і біохімічними показниками крові у пацієнтів із ішемічною 
хворобою серця та гіпертонічною хворобою
Доповідачі: Пасько В.С., Костюкевич О.М., Беньковська Л.К. 
Тема: Патогенетичні особливості формування больових синдромів у хворих на інсульти 
Доповідач: Чіжикова М.Є. 
Тема: Анатомо-фізіологічні особливості венозної системи мозку в забезпеченні гемодинамічного балансу 
церебрального кровопостачання
Доповідач: Притико Н.Г. 
Тема: Застосування інформаційних технологій для підвищення прихильності хворих на АГ до лікування
Доповідач: Безугла М.В. 
Тема: Проблемні питання медичної допомоги в найперші години ішемічного інсульту
Доповідач: Гостєва Г.В. 
Тема: Варіабельність АТ: сучасний стан проблеми
Доповідач: Німцович Т.І. 
Тема: Поєднання артеріальної гіпертензії з ішемічною хворобою серця у чоловіків з різними видами порушень 
пуринового обміну: особливості перебігу
Доповідач: Якименко І.Л. 
Тема: Аналіз показників еластичних властивостей судин та мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів з 
артеріальною гіпертензією
Доповідачі: Нішкумай О.І., Лазарєв П.О., Лазарєва К.П., Кордубайло І.А.  

IІI ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА 
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИ  КИ ЗАХВОРЮВАНЬ

ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ»

25 квітня 2017 року  •  Час проведення: 10.00-17.00
Організатор: НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра терапії

ПРОГРАМА
Тема: Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності
Доповідач: Пастухова О.А., доц., НМАПО імені П. Л. Шупика 
Тема: Ад’ювантна терапія захворювань внутрішніх органів
Доповідач: Пилипчук В.С., генеральний директор НВО «Екомед»
Тема: Чи актуальна проблема хвороби Лайма для України?
Доповідач: Швець Н.І., проф., НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Сучасні підходи до комплексного лікування діабетичної хвороби нирок
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Доповідач: Бенца Т.М., проф., НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Особливості лікування метаболічного синдрому
Доповідачі: Проша М.В., доц., Больц М.Ю., НВО «Екомед»
Тема: Оптимізація діагностики та лікування патології гепатобіліарної системи
Доповідач: Чичула Ю.В., доц., НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Аліментарна ліпосакція
Доповідач: Маріо Марчетті, проф., Італія
Тема: Алкогольна хвороба печінки як міждисциплінарна проблема
Доповідач: Скрипник І.М., проф., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава
Тема: Сучасні перспективи діагностики та лікування інфекції Helicobacter pylori
Доповідач: Гдаль В.А., доц., НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Кардіоміопатія у хворих на тиреотоксикоз: особливості перебігу та лікування
Доповідач: Цимбалюк І.Л., к.м.н., НМАПО ім. П.Л.Шупика
Тема: Артеріальна гіпотензія у клініці внутрішніх хвороб: клінічний випадок гіпопітуітаризму
Доповідач: Семенюк С.Б., Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Тема: Особливості перебігу та лікування тяжкої негоспітальної пневмонії
Доповідач: Голод А.Г., к.м.н., Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний 
госпіталь» МО України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ»

25 квітня 2017 року  •  Час проведення: 11.00-13.00
Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Відкриття, вступне слово
Доповідач: Степанов Ю.М., проф. 
Тема: Дісліпідемія, її прояви та наслідки при захворюваннях печінки
Доповідач: Степанов Ю.М., проф. 
Тема: Метаболічний синдром як міждисциплінарна проблема
Доповідач: Шипулін В.П., проф. 
Тема: Сучасні аспекти спазмолітичної терапії в гастроентерології
Доповідач: Дорофєєв А.Е., проф.. 
Тема: Токсичні та медикаментозні ураження печінки. Тактика ведення хворих
Доповідач: Діденко В.І., к.м.н. 
Тема: Раціональне харчування хворих на метаболічний синдром
Доповідач: Птушкіна Д.О. 
Тема: Аліментарна ліпосакція — нова технологія в лікуванні відкладення жиру
Доповідач: Марко Марчетті, проф. 
Тема: Нові позиції в ранній діагностиці фіброзу та стеатозу печінки
Доповідач: Коненко І.С. 
Тема: Малоінвазивні ендоскопічні втручання в діагностиці та лікуванні хвороб органів травлення
Доповідач: Тарабаров С.О.

УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ІМ. АКАД. Н.Д. СТРАЖЕСКА

«ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ОРГАНІВ КРОВООБІГУ
НА ОСНОВІ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ»

25 квітня 2017 року  •  Час проведення: 10.00-17.00
Організатори: Національна академія медичних наук України; Асоціація кардіологів України; ДУ «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

ПРОГРАМА
Тема: Презентація експертно-консультативних центрів 
Доповідач: Мітченко О.І., проф., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»
Тема: Персоніфікація лікування хворого з високим кардіометаболічним ризиком
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Доповідач: Мітченко О.І., проф. 
Тема: Раціональна комбінована терапія — основа сучасного лікування артеріальної гіпертензії
Доповідач: Сіренко Ю.М., проф. 
Тема: Проблемні питання діагностики і лікування резистентної артеріальної гіпертензії
Доповідачі: Свіщенко Є.П., проф., Міщенко Л.А., д.м.н. 
Тема: Принципи раціональної медикаментозної терапії пацієнтів зі стабільною ІХС 
Доповідач: Лутай М.І., проф. 
Тема: Антиаритмічна і антитромботична терапія фібриляції передсердь 
Доповідач: Сичов О.С., проф. 
Тема: АГ при цукровому діабеті
Доповідач: Сіренко Ю.М., проф. 
Тема: «Регіональна реперфузійна мережа» — національний стандарт лікування пацієнтів з гострим коронарним 
синдромом 
Доповідач: Соколов М.Ю., проф. 
Тема: Проблемні питання лікування набутих вад серця та коморбідних захворювань 
Доповідач: Несукай О.Г., проф. 
Тема: Діагностика та лікування ХСН: огляд сучасних підходів 
Доповідач: Воронков Л.Г., проф. 
Тема: Клінічний випадок 
Доповідач: Воронков Л.Г., проф. 
Тема: Практичні аспекти ведення хворих з високим ризиком артеріального і венозного тромбоемболізму в 
невідкладній кардіології 
Доповідач: Пархоменко О.М., член-кор. НАМНУ, проф., Іркін О.І., д.м.н. 
Тема: Принципи діагностики, лікування і профілактики тромбоемболічних ускладнень 
Доповідач: Кожухов С.М., д.м.н. 

СЕМІНАР
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ НЕВРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ»

25 квітня 2017 року  •  Час проведення: 11.00-15.00
Організатор: кафедра неврології № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

ПРОГРАМА
Тема: Актуальні аспекти лікувальних підходів в неврології
Доповідач: Ткаченко О.В., проф., д.м.н., зав. кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Диференційна діагностика болю в руці
Доповідач: Гриб В.А., проф., д.м.н., зав. кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного 
медичного університету
Тема: Диференційна діагностика неврологічних синдромів при інфекційно-запальній патології: пошуки та сумніви
Доповідач: Новікова О.В., к.м.н., доцент кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Деякі патогенетичні механізми розвитку хронічної ішемії мозку
Доповідач: Трещинська М.А., к.м.н., доцент кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Структурно-волюметричні особливості цереброваскулярних захворювань
Доповідач: Насонова Т.І., к.м.н., доцент кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Особливості перебігу та сучасні підходи до діагностики полінейропатій у пацієнтів з дифузним ураженням 
сполучної тканини
Доповідач: Оржешковський В.В., к.м.н., доцент кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Клініко-параклінічні особливості діагностики полінейропатій аутоімуного генезу
Доповідач: Оржешковський В.В., к.м.н., доцент кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Паранеопластичні синдроми в неврологічній практиці. Діагностичні підходи
Доповідач: Ткаченко О.В., проф., д.м.н., зав. кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика
Тема: Семінар-нарада завідувачів кафедр неврології ВНЗ та закладів післядипломної освіти з актуальних питань

ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОКОНЦЕНТРАТІВ У ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ 
ДИСТОНІЮ ПО ГІПЕРТОНІЧНОМУ ТИПУ

Швець Н.І., Пастухова О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Дослідити ефективність та профіль безпеки фітоконцентратів у лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію 
(НЦД) по гіпертонічному типу.
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Матеріали і методи. В дослідження увійшли 53 хворих на НЦД по гіпертонічному типу. Середній вік пацієнтів складав 
32,5±0,6 років, з них 20 (37,7%) чоловіків і 33 (62,3%) жінок. Тривалість захворювання становила в середньому 6,9±0,5 
років. Усі пацієнти були розподілені на 2 групи: група 1 (n=25) – хворі, яким призначалась стандартна медикаментозна 
терапія (β-блокатор, мебікар, гліцин, препарати магнію), група 2 (n=28) – хворі, які приймали комбінацію 
фітоконцентратів Тропонорм (по 50 крап. на 100 мл води 1 раз на день через 60 хв. після вечері) і Неврін (по 30 крап. на 
50 мл води через 20 хв. після сніданку та вечері). Тривалість спостереження складала 4 тижні.
Результати та обговорення. У хворих на НЦД по гіпертонічному типу комбінація фітоконцентратів Тропонорм і Неврін 
або стандартна медикаментозна терапія однаково ефективно та статистично достовірно покращували показники 
добового профілю артеріального тиску (АТ), позитивно впливали на часові і спектральні показники варіабельності 
серцевого ритму, зменшували кількість порушень ритму серця та призводили до регресу ознак вегетативних порушень 
і зниження інтенсивності астенічного синдрому, але поряд з цим застосування фітоконцентратів більш позитивно 
впливало на варіабельність систолічного і діастолічного АТ. Застосування фітоконцентратів Тропонорм і Неврін не 
призводило до негативного впливу на показники вуглеводного, ліпідного, пуринового і електролітного обмінів. 
Терапія фітоконцентратами Тропонорм і Неврін добре переносилась 90,9% пацієнтів з НЦД по гіпертонічному типу і не 
викликала побічних реакцій. 
Висновки. Фітоконцентрати Тропонорм і Неврін можуть застосовуватись як самостійний метод лікування та 
призначатись у складі комплексної терапії пацієнтам з НЦД по гіпертонічному типу.

АД’ЮВАНТНА ТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
Пилипчук В.С.

Науково-виробниче об’єднання «Екомед», м. Київ 
Сучасна терапія захворювань внутрішніх органів часто зустрічається з проблемами, які знижують ефективність 
лікування. Збудники інфекційних захворювань стають все більш резистентними до існуючих засобів лікування, і ряду 
патологій, які раніше вважались переможеними, вийшли з-під контролю. Наприклад, з’явились резистентні, 
мультирезистентні і навіть екстрарезистентні форми туберкульозу. Ситуація погіршується ще й тим, що цілий ряд 
сучасних факторів пригнічують захисні сили людини, а це сприяє поширенню збудників захворювань. Нажаль, в 
арсеналі сучасної медицини дуже мало засобів, які сприяють відновленню функцій організму, що знижує ефективність 
лікування не тільки інфекційних, але й інших соматичних захворювань. Саме через порушення хворобами функцій 
органів страждає хворий, або виникає загроза його життю. Сучасна терапія потребує доповнення засобами, які діють 
у відповідності з фізіологічними процесами людини, сприяють відновленню функцій хворих органів та зменшенню 
резистентності збудників. Найбільше на цю роль підпадають засоби рослинного походження, які мають розвинені 
рецептори до клітин організму людини. Саме такі засоби і пропонує НВО «Екомед» в якості ад'ювантної терапії 
захворювань внутрішніх органів. Експериментальні та клінічні дослідження підтвердили, що ці ад'ювантні засоби 
дозволяють значно знизити резистентність збудників до існуючих лікарських засобів, підвищити ефективність 
лікування та покращити якість життя хворих, а також необхідні для профілактики внутрішніх хвороб. Фітоконцентрати 
не викликають побічних ефектів, оскільки рослинна сировина кожного виду до складу препарату вводиться у 
невеликих кількостях. Більше того, вони суттєво зменшують побічні дії інших лікарських засобів.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК
Бенца Т.М.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 
Мета. Дослідження функціонального стану нирок та ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2) та 
корекція виявлених порушень з використанням фітоконцентратів.
Матеріали і методи. Обстежено 55 хворих на ЦД2, середній вік яких складав 62,5±1,6 років, з них 22 (40%) чоловіків 
та 33 (60%) жінок. Тривалість захворювання становила в середньому 8,45±0,78 років. Усі пацієнти отримували 
базисну терапію метформіном. Було виділено 2 групи: 1 група (n=28) та 2 група (n=27). Пацієнтам 1 групи додатково 
призначались фітоконцентрати Холенорм (2 ч.л. на 100 мл води вранці натще), Нефропатін (40 крап. 2 р./добу в 50 мл 
води за 30 хв. до їжі), Кришталь-К (60 крап. в 100 мл води за 30 хв. до їжі в обід), Діабетін (40 крап. 2 р./добу в 50 мл води 
за 20 хв. до їжі). Тривалість спостереження складала 2 міс.
Результати та обговорення. У обстежених хворих на ЦД2 виявлено підвищення рівнів креатиніну (97,00±4,75 
мкмоль/л) та сечовини (7,84±0,68 ммоль/л), мікроальбумінурія (МАУ) у ранішній сечі (67,84±5,18 мг/добу), зниження 
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) (90,62±3,03 мл/хв.), ознаки комбінованої дисліпідемії: підвищення 
вмісту загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Застосування 
фітоконцентратів у комплексному лікуванні протягом 2 міс. призводило до суттєвого покращення функціонального 
стану нирок: зниження рівня креатиніну на 19,4% (р<0,01), МАУ на 55,8% (р<0,05), підвищення ШКФ на 22,1% (р<0,01). 
Виявлений додатковий нефропротекторний ефект у вигляді позитивного впливу на ліпідний обмін: зниження вмісту 
ЗХС (р<0,05), тенденція до зниження рівня ЛПНЩ (р<0,1). Фітоконцентрати добре переносились пацієнтами і не 
викликали побічних реакцій. 
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Висновки. Фітоконцентрати Холенорм, Нефропатін, Кришталь-К, Діабетін покращують функціональний стан нирок та 
ліпідний обмін і можуть призначатись у комплексному лікуванні пацієнтам з ЦД2 та діабетичною хворобою нирок.

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
Швець Н.І., Чичула Ю.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 
Мета. Оптимізувати діагностику і лікування неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у поєднанні з хронічним 
панкреатитом (ХП) у хворих з надлишковою масою тіла (НМТ).
Матеріали і методи. Обстежено 73 пацієнта (35 чоловіків та 38 жінок) віком 67±5 років. Для діагностики НМТ визначали 
індекс маси тіла (ІМТ) за формулою Кетле. В обстеження були включені пацієнти з ІМТ понад 25 кг/м2. Всім хворим 
проводили загальноклінічні і лабораторні методи обстеження. Діагноз НАЖХП встановлювали на основі результатів 
ультрасонографії (УС) печінки. Також проводилося вивчення показників ліпідограми. Екзокринну недостатність 
підшлункової залози (ЕНПЗ) виявляли шляхом визначення рівня фекальної еластази 1 (ФЕ1). За результатами 
обстеження хворі були розподілені на 3 групи. До 1-ї групи увійшло 25 пацієнтів з НАЖХП та ЕНПЗ середнього ступеня, 
які отримували стандартну терапію, до 2-ї групи увійшло 24 пацієнта з НАЖХП, які крім стандартної терапії отримували 
фітоконцентрати Світанок і Холенорм. До 3-ї групи увійшло 24 хворих НАЖХП та ХП з ЕНПЗ середнього ступеня, які крім 
стандартної терапії отримували фітоконцентрати Панкрен, Світанок, Ренорм.
Результати та обговорення. У всіх обстежених хворих до лікування були виявлені ознаки стеатозу печінки, 
дисліпідемії. У 67% обстежених пацієнтів рівень ФЕ1 становив 135 ± 13 мкг/г калу. На фоні проведеного лікування 
виражена позитивна динаміка вмісту ліпідів з клінічним покращенням відмічалася у групах 2 та 3. 93% пацієнтів 
відмітили суттєве зменшення диспепсичного, больового синдромів, а також покращення консистенції випорожнень 
та зменшення їх частоти.
Висновки. Застосування фітоконцентратів суттєво вплинуло на поліпшення клінічних показників, функціонального 
стану печінки та ПЗ в динаміці, а також зменшення частоти загострень при їх застосуванні після виписки.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ УРАЖЕНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ ІЗ 
ТИРЕОТОКСИКОЗОМ

Цимбалюк І.Л., Гульчій М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ 
Мета. Дослідити ефективність застосування фітоконцентрату Кордевіт в комплексній терапії уражень серцево-
судинної системи (ССС) у хворих з тиреотоксикозом (ТТ). 
Матеріали і методи. В дослідження увійшли 65 пацієнтів із ТТ, які знаходились на лікуванні у КМКЕЦ у 2013 - 2016 рр. 
Середній вік пацієнтів складав 32,8±8,4 років, з них 53 (81,5%) жінки і 12 (18,5%) чоловіків. Артеріальна гіпертензія (АГ) 
1 ступеня діагностована у 22 (33,8%), 2 ступеня – у 32 (49,2%), 3 ступеня – у 11 (17%) пацієнтів. Тривалість захворювання 
на ТТ становила – 6,5±4,1 років, на АГ – 5,8±0,5 років. ТТ середньої важкості був діагностований у 9 (13,8%), а важкий 
перебіг – у 56 (86,2%) хворих. Ознаками важкого перебігу ТТ були: АГ у 60 (92,3%), синусова тахікардія у 64 (98,5%) та 
екстрасистолічна аритмія у 30 (46,2%) хворих. Пацієнтів розділили на 2 групи: 32 (49%) хворих – група 1 та 33 (51%) 
хворих - група 2. В якості базисної терапії усі пацієнти приймали мерказоліл 30 мг/добу, розчин Люголю 25-30 крапель 
2-3 рази на добу; метопролол 25 мг/добу і раміприл 5-10 мг/добу. Пацієнтам 2 групи додатково призначали 40 крапель 
фітоконцентрату Кордевіт двічі на добу протягом 30 діб. Усім пацієнтам до і після лікування проведено загальноклінічне 
обстеження, визначення рівня гормонів щитоподібної залози, офісне вимірювання артеріального тиску (АТ) та 
електрокардіографію. Тривалість лікування складала 24 тижні.
Результати та обговорення. Встановлено, що застосування фітоконцентрату Кордевіт призводило до нормалізації 
показників АТ у 63 хворих проти 48 (96,9% і 73,8% відповідно, р<0,05), зменшення синусової тахікардії у 62 проти 57 
(95,4% і 87,7% відповідно, р<0,05) та екстрасистолії у 58 проти 46 (89,2% і 70,8% відповідно, р<0,05) пацієнтів. 
Висновки. Застосування фітоконцентрату Кордевіт у складі комплексної терапії призводить до нормалізації АТ та ЧСС, 
ліквідації аритмій за умови досягнення стійкого еутиреоїдного стану.

НОВІ СТРАТЕГІЇ В ЕФЕКТИВНОСТІ ЕРАДИКАЦІЇ БАКТЕРІЇ HELICOBACTER PYLORI У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ 
ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Гдаль В.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Дослідити результати лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки при застосуванні подвійних 
доз інгібіторів протонної помпи у схемах ерадикації, та продовження терміну ерадикації до 14 днів, у порівнянні зі 
стандартними 7-денними схемами ерадикації бактерії H. pylori.
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Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 46 хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, 
середній вік хворих складав 48 років, тривалість захворювання від 1 до 12 років. Діагноз верифікований за допомогою 
гастроскопії. Наявність бактерії H. pylori підтверджена різними тестами. Для контролю ерадикації бактерії H. pylori 
використовувався 13С-сечовинний дихальний тест. Першу групу склали 23 хворих, в яких застосували подвійну дозу 
інгібітора протонної помпи у потрійній схемі антихелікобактерної терапії (омепразол 40 мг, амоксицилін 1000 мг, 
кларитроміцин 500 мг двічі на добу протягом 14 днів). У другій групі 23 хворих використовували стандартну схему 
(омепразол 20 мг, амоксицилін 1000 мг, кларитроміцин 500 мг двічі на добу протягом 7 днів).
Результати та обговорення. Ерадикація бактерії H. pylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки при 
застосуванні подвійних доз інгібітора протонної помпи у схемах ерадикації, та продовження терміну ерадикації до 14 
днів відбулася у 88% хворих, а у пацієнтів зі стандартною схемою ерадикації – у 79%.
Висновки. Таким чином, використання подвійної дози інгібіторів протонної помпи та продовження терміну ерадикації 
до 14 днів дозволяє покращити результати ерадикації бактерії H. pylori у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої 
кишки.

ГІПЕРТЕНЗИВНІ КРИЗИ: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-3»

Пастухова О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Оптимізація підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» до ліцензійного іспиту «Крок-3».
Матеріали і методи. У вступному слові викладач визначає мету, завдання та порядок проведення семінарського 
заняття. Проводиться базисний тестовий контроль знань. Після цього інтерни доповідають про етіологію, патогенез, 
сучасну класифікацію, клінічну картину, діагностичні алгоритми та етапи диференціальної діагностики. Детально 
викладаються алгоритми надання невідкладної допомоги при неускладнених та ускладнених гіпертензивних кризах 
(ГК) та обговорюються препарати для лікування ГК (механізми антигіпертензивної дії, показання і протипоказання до 
застосування, побічні ефекти, дози та спосіб введення). Усі інтерни активно залучаються до дискусії.
Результати та обговорення. Важливе значення надається формуванню у лікаря-інтерна готовності до прийняття 
самостійного адекватного рішення в невідкладній ситуації, розвитку продуктивного клінічного мислення та творчих 
здібностей. Для цього викладач моделює невідкладні ситуації, які вимагають від лікарів-інтернів максимальної 
концентрації уваги, прийняття швидкого адекватного рішення та досконалого виконання практичних навиків.
Для раціонального формування знань застосовуються як традиційні засоби, так й інноваційні методи, що передбачають 
тренування в системі ILIAS з наступним моніторингом помилок.
Наприкінці семінару проводиться заключний тестовий контроль знань.
Висновки. Оптимізація навчання лікарів-інтернів передбачає єдність змісту, форм і методів навчання; безперервний 
зв’язок між теорією та практикою, індивідуалізацію навчального процесу, адекватний контроль засвоєння теоретичних 
знань і практичних навиків та втілення в освітній процес інноваційних методів навчання.

СИМПТОМАТИЧНІ ЕРИТРОЦИТОЗИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ АТО ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ 
СТРЕСОВИМИ РОЗЛАДАМИ

Петруша О.О.1, Бенца Т.М.2, Луценко С.В.3, Качанова О.С.3

1Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ 
2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

3Українська військово-медична академія, м. Київ 
Мета. Дослідити частоту виникнення еритроцитозів у військовослужбовців – учасників АТО та їх зв’язок із тривалістю 
впливу бойового стресу.
Матеріали і методи. Обстежено 270 чоловіків у віці 19-49 років (29,2±0,7 років), які поступили до клініки психіатрії 
через 2-3 тижні після перебування в зоні АТО в 2014-15 рр. з посттравматичними стресовими розладами (ПТСР). У 
16,1% пацієнтів виявлений еритроцитоз. Середній рівень Нb склав 178,5±0,8 г/л. Середня тривалість бойової психічної 
травми була 169,2±6,2 діб, що не дозволяє пояснити еритроцитоз першою фазою гострого стресу. У обстежених 
пацієнтів виключені соматичні захворювання, які могли б бути причиною вторинного еритроцитозу, в тому числі 
справжня поліцитемія через відсутність мутації гену JAK2V617F. Пацієнти розділені на 2 групи в залежності від тяжкості 
проявів ПТСР за госпітальною шкалою самооцінки тривоги та депресії HADS. До групи А увійшли 191 (71%) чоловік, у 
яких визначено від 8 до 11 балів – субклінічна тривога чи депресія, до групи Б – 79 (29%), у яких було від 11 балів і вище 
– виражені тривога чи депресія. 
Результати та обговорення. У групі А рівень Нb склав 175,1±0,4 г/л, у групі Б - 186,5±1,4 г/л (р<0,05). Через 3-4 тижні 
на тлі лікування і зменшення проявів ПТСР, рівень Нb в групі А знизився до норми 155,8±1,2 г/л у 89% пацієнтів, у групі 
Б відповідно до 169,7±0,5 г/л (р<0,05) у 78% осіб. Встановлено прямий корелятивний зв’язок між показниками вмісту 
Нb і тривалістю впливу бойового стресу (r=0,48, p<0,001). Парасимпатичний тип реакції на стрес виявлено у 192 (71,1%) 
чоловіків. 
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Висновки. Частота виникнення еритроцитозів у військовослужбовців – учасників АТО залежить від тривалості впливу 
бойової психічної травми. Для пояснення механізмів тривалого еритроцитозу у подальшому планується дослідження 
рівня гормонів мозкового та коркового шару наднирників, статевих стероїдів та еритропоетину.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТЯЖКОЇ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
Голод А.Г. 

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Розробити єдину тактику інтенсивної терапії у хворих на негоспітальну пневмонію тяжкого перебігу за даними 
аналізу результатів їх лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий 
клінічний госпіталь» у 2016 р.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз 67 історій хвороб хворих, які лікувалися з приводу 
негоспітальної пневмонії тяжкого перебігу в клініці пульмонології Національного військово-медичного клінічного 
центру «ГВКГ».
Результати та обговорення. Середня тривалість лікування в реанімації склала 5,1 дня. Пацієнти молодого та 
середнього віку переважали (43 особи – 64,2%), старше 60 років - 24 особи (35,8%). 14 хворих (20,9%) були переведені 
на штучну вентиляцію легенів (ШВЛ), летальність склала 16,4%. Емпірична антибактеріальна терапія проводилась 
цефтриаксоном, доріпенемом, левофлоксацином у стандартному дозуванні. 18 хворих (26,9%) отримали антивірусну 
терапію осельтамівіром 150-300 мг/добу протягом 5 днів.
Висновки. Своєчасна діагностика тяжкого перебігу негоспітальної пневмонії і визначення стадії легеневої 
недостатності за допомогою портативних пульсоксиметрів з переведенням у відділення реанімації через швидке 
прогресування гострої легеневої недостатності має вирішальне значення в запобіганні летальних випадків пневмоній. 
Важливо своєчасно переводити пацієнтів на ШВЛ, до прогресування гіпоксемії. Основу емпіричної антибактеріальної 
терапії тяжкої негоспітальної пневмонії повинні складати антибактеріальні препарати, які впливають на весь спектр 
мікробної флори даної групи хворих, з подальшою корекцією за результатами бактеріальних досліджень мокротиння. 
Обсяг інфузійної терапії обмежується тільки введенням антибіотиків, допаміну і при необхідності гормонів, при 
ранньому початку ентерального харчування.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Бенца Є.Ю.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Забезпечення захисту людини від небезпечних факторів та у надзвичайних ситуаціях в сучасних умовах є складною 
і багатогранною проблемою і передбачає як дотримання техніки особистої безпеки у повсякденному житті кожною 
людиною, так і злагоджену діяльність різних служб у масштабі суспільства. Кожної миті у світі існують потенційні загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть трапитись у місті, районі, офісі, квартирі тощо. Це можуть бути загрози 
техногенного походження, зокрема, від дії хімічно небезпечних сильнодіючих отруйних речовин, радіаційно небезпечних 
об’єктів із забрудненням навколишнього середовища радіонуклідами, надзвичайні ситуації від вибухонебезпечних об’єктів 
(при аваріях на автозаправних станціях, пожежах у будівлях і спорудах), зношеності комунальних мереж (газо-, електро-, 
водопостачання і водовідведення). Існують і численні загрози природного походження (землетруси, зсувні процеси, 
урагани, зливи, повені тощо). Останнім часом додалися і проблеми, пов’язані із військовими діями на сході України.
Особливе місце у вирішенні проблем цивільного захисту населення від зазначених ситуацій належить медичній службі. 
Лікар будь-якої спеціальності зобов’язаний володіти не тільки навичками надання невідкладної медичної допомоги 
окремій людині в небезпечних ситуаціях, але і вміти правильно діяти в умовах зазначених надзвичайних ситуацій.
Висновки. Запорукою підвищення ефективності заходів щодо цивільного захисту населення від дії небезпечних 
факторів в умовах надзвичайних ситуацій є, перш за все, попередження подій техногенного походження шляхом 
посилення контролю за технічним станом відповідних об’єктів. По-друге, навчання населення правилам особистої 
безпеки, тактиці поведінки в зазначених ситуаціях, навчання основам надання першої медичної допомоги потерпілим, 
у тому числі навичкам серцево-легеневої реанімації. По-третє, необхідне інформативне забезпечення населення щодо 
контактних телефонів оперативно-рятувальних і аварійних служб.

ЗВ’ЯЗОК ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА З IGG4-ПОЗИТИВНИМИ ПЛАЗМАТИЧНИМИ 
КЛІТИНАМИ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТОВСТОЇ КИШКИ

Аржанова Г.Ю., Гайдар Ю.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Вивчити стан IgG4-позитивних плазматичних клітин (ППК) в слизовій оболонці товстої кишки (СОТК) у пацієнтів з 
встановленим морфологічним і ендоскопічним діагнозом неспецифічний виразковий коліт (НВК).
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Матеріали і методи. У дослідженні використовували біопсійний матеріал від 14 хворих, які проходили лікування в 
НДІ «Гастроентерології» у відділенні кишечника, з встановленим морфологічним і ендоскопічним діагнозом НВК 
в стадії загострення. У всіх хворих були відсутні ознаки аутоімунного панкреатиту І та ІІ типу. Для гістологічних 
досліджень препарати виготовляли за стандартною методикою. Для іммуногістохімічних досліджень використовували 
кролячі моноклональні антитіла IgG4 («Abcam», USA). Підрахунок IgG4-ППК проводили при збільшенні х400, у зонах 
максимальної концентрації клітин.
Результати та обговорення. У нашому дослідженні було показано морфологічні особливості локалізації IgG4-ППК 
в СОТК у хворих на НВК. Ці результати можуть свідчити про залучення аутоімунних механізмів в розвитку хронічних 
запальних захворювань кишечника. Відомо, що в нормальному стані в органах і тканинах IgG4-ППК відсутні. Той факт, 
що IgG4-ППК не були виявлені у 38% пацієнтів з встановленим діагнозом НВК, може свідчити про початкові стадії 
захворювання. У той же час у 62% хворих з тим же діагнозом ми спостерігали поодинокі IgG4-ППК або групи клітин, що 
в свою чергу може свідчити про тяжкість перебігу захворювання.
Висновки. Наприкінці хотілося б звернути увагу на те, що імуногістохімічне виявлення IgG4-ППК в СОТК сприяє пошуку 
діагностичних відмінностей між виразковим колітом і хворобою Крона, хоча і з відносно низькою чутливістю. Наші дані 
також свідчать про те, що НВК пов’язані з імунною відповіддю Т-клітин по Th2 типу.

ВПЛИВ ВАГИ ТІЛА НА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖОВЧІ У ДІТЕЙ ЗІ СТЕАТОЗОМ ПЕЧІНКИ 
Бабій С.О., Кленіна І.А.

ДУ «Інституту гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Вивчення особливостей біохімічного складу жовчі за умов формування стеатозу печінки у дітей зі стеатозом.
Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 18 дітей віком від 10 до 17 років, яким проводили діагностику 
стеатозу за допомогою апарату «FibroScan-touch-502» (Франція). За результатами обстеження пацієнтів розділили 
на три групи: І – 2 дітей без стеатозу і з нормальною вагою тіла; ІІ – 7 дітей без стеатозу печінки з зайвою вагою тіла; 
ІІІ – 9 дітей зі стеатозом печінки. Визначення вмісту таурохолієвої (ТХ), тауродезоксихолієвої (ТДОХ), глікохолієвої 
(ГХ) і глікодезоксихолієвої (ГДОХ) жовчних кислот у жовчі (порція В) проведили за допомогою методу тонкошарової 
хроматографії. Серед інших біохімічних параметрів жовчі вимірювали вміст загальний жовчних кислот, загального 
білку, гексозамінів (ГА), холестеролу (ХС) і білірубіну. Для статистичного аналізу даних використовували порівняння 
середніх значень змінних за допомогою параметричних методів (t-критерію Стьюдента). 
Результати та обговорення. У дітей групи І відмічена тенденція до зростання вмісту ХС, ГА і продукції жовчних кислот, 
на що вказує збільшення концентрації ХК в 1,5 рази (p>0,05), порівняно з групою І. Такі зміни відбувались за рахунок 
посилення продукції ТДОХ і ГХ. В групі ІІІ знижувався вміст білірубіну і ХС, порівняно з групою ІІ. Поряд з цим зростала 
концентрація ГА в 3,5 раз. Також відмічене достовірне збільшення вмісту ТХ, тоді як вміст ТДОХ, ГХ і ГДОХ знижувався. 
Встановлено сильний кореляційний зв’язок ГА зі ступенем стеатозу (0,69±0,04; p<0,05) і САР (0,73±0,01; p<0,05). 
Висновки. Таким чином, виявлені зміни біохімічного складу жовчі і співвідношення фракцій жовчних кислот в порції 
підтверджують функціональні зміни печінки, як органу що відповідає за продукцію жовчі. Виявлений кореляційний 
зв’язок між ступенем стеатозу, показником САР і вмістом ГА, дозволяє рекомендувати ці показники у якості 
діагностичного параметру ушкодження гепатоцитів.

РОЛЬ ТРИВАЛОГО ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ У РОЗВИТКУ ПЕРЕДРАКОВИХ СТАНІВ ШЛУНКА
Демешкіна Л.В., Васильєва І.О., Ярош В.М., Бочаров Г.І.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Визначити вплив тривалого психоемоційного стресу на розвиток перебудовних змін слизової оболонки (СО) 
шлунка (Ш) у хворих на хронічний атрофічний гастрит.
Матеріали і методи. Дослідження факторів ризику, особливостей харчування, стилю життя було проведено 38 хворим 
за допомогою анкетування. Згідно Європейських рекомендацій MAPS були розподілені на групи за поширеністю 
кишечної метаплазії (КМ): І група – атрофія СО Ш без КМ (n=5), ІІ – атрофія СО Ш з КМ, обмеженою антральним відділом 
Ш (n=12), ІІІ (n=21) – атрофія СО Ш з дифузною КМ.
Результати та обговорення. За даними опитувальника встановлено, що всі хворі були схильні до тривалого 
психоемоційного стресу – від 6 місяців до 5 років. Середня тривалість склала (2,85±0,61) років. Серед основних причин, 
що сприяли формуванню психоемоційного стресу, опитані відзначили гостру стресову ситуацію, яку переважна 
більшість хворих пов’язує зі смертю близьких, причому в групі з дифузною КМ частота цієї причини в 2 рази більша, 
ніж в ІІ групі (52,4% проти 25,0%). В той же час хронічний психоемоційний стрес щодо власного здоров’я частіше 
відзначають хворі лише з атрофією СО Ш (80,0% в І, 58,3% – в ІІ та 61,3% – в ІІІ групі). До факторів, які ініціюють більш 
глибокі перебудовні зміни в СО Ш, слід віднести і погані сімейні відношення, які мали місце майже в половині випадків 
– 17 (44,7%). Встановлені кореляційні зв’язки між наявністю хвороби у близької людини та рН шлункового соку (r=0,69; 
р=0,0009) і концентрацією пепсину в ньому (r= -0,46; р=0,044), а також між наявністю стресу щодо власного здоров’я і 
вмістом гексозамінів (r= -0,39; р=0,038). 
Висновки. Результати проведеного анкетування підтверджують той факт, що тривалий психоемоційний стрес 
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призводить до зниження процесу кислотопродукції парієтальними клітинами та зниження захисних властивостей СО 
Ш. Все це диктує необхідність включення до профілактичних заходів психокорегуючої терапії, як методу зменшення 
стресового навантаження на хворих у повсякденному житті.
.

ПОКАЗНИКИ ФІБРОГЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ (НЖХП)
Діденко В.І., Ягмур В.Б., Кудрявцева В.Є., Попок Д.В., Недзвецька Н.В.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Відомо, що жирова дистрофія печінки, яка притаманна пацієнтам на НЖХП, іноді прогресує до цирозу печінки.
Мета. Визначення впливу ступеня жирової дистрофії печінки на фіброгенез та ступень фіброзу у хворих на НЖХП
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходились 50 пацієнтів на НЖХП. Всім хворим було проведено вимірювання 
ступеня стеатозу та фіброзу печінки апаратом «Fibro Scan-touch 502». За даними параметру контрольованого 
ультразвукового затухання (САР) досліджені були поділені на три групи. Першу (І) склали 10 пацієнтів зі стеатозом 
першого ступеня (показник САР – 248,3 ± 11,6 db/m3), другу (ІІ) – 28 хворих зі стеатозом другого ступеня (показник 
САР – 277,4 ± 11,2 db/m3), третю (ІІІ) – 12 пацієнтів зі стеатозом третього ступеня (показник САР – 312,3 ± 14,7 db/m3). 
Всім дослідженим одночасно із вимірюванням САР проводилось дослідження ступеня фіброзу печінки. Вміст ламініну 
вимірювався за допомогою імуноферментного аналізу. Достовірних розходжень між групами за статтю та віком не 
спостерігалось.
Результати та обговорення. Фіброз був відсутнім (F0) у 60% пацієнтів І групи, у 42,9% - ІІ, та у 50,0% хворих ІІІ групи. 
Фіброз другого стеупеня (F2) спостерігався у 40% хворих І групи, у 35,7% - ІІ та у 41,7% - ІІІ групи. Фіброз третього ступеня 
(F3) – не спостерігався у жодного з І групи, та був у 21,4% та у 8,3% пацієнтів ІІ та ІІІ груп відповідно. Зростання ступеня 
фіброзу в залежності від вираженості жирової дистрофії не спостерігалось. Вміст ламініну - показника, що відображає 
активність фіброгенезу, становив 5,4 ± 0,9 од/мл у хворих І групи,  5,2 ± 0,7 од/мл у пацієнтів ІІ групи та 5,5 ± 1,5 од/мл – у 
пацієнтів ІІІ групи. Достовірних розходжень між групами за показниками ані фіброзу, ані інтенсивності фіброгенезу не 
спостерігалось.
Висновки. Залежності процесів фіброгенезу від ступеня жирової дистрофії печінки у пацієнтів на НЖХП не виявлено. 
Необхідні подальші дослідження.

РОЛЬ КОЛОНОСКОПІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ З КОНСТИПАЦІЙНИМ СИНДРОМОМ
Фещенко С. І., Скирда І.Ю.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Колоноскопія часто використовується для діагностики захворювань товстої кишки. Основне її завдання – це 
дослідження стану слизової оболонки, виявлення змін на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу.
Мета. Вивчити характер структурних і функціональних змін товстої кишки у хворих з констипаційним синдромом і 
поліпшити методику колоноскопії у даної категорії хворих.
Матеріали і методи. Обстежено 304 хворих з констипаційним синдромом, ендоскопічні дослідження проводилися 
колоноскопом FC-38 LV «Pentax», (Японія), рентгенологічні – апаратом Opera T-90 CEX (Італія).
Результати та обговорення. Функціональні порушення товстої кишки, які супроводжуються констипаційним 
синдромом, діагностували у 26 (8,5%) хворих. Хворі частіше були астенічної статури, скаржилися на запори, біль 
внизу живота і лівому підребер’ї, які виникали раптово, і проходили після відходження газів або стільця. Визначалися 
розширення товстої кишки до селезінкового кута, опущення поперечно-ободового відділу, було видно додаткові петлі, 
фіксовані перегини кишки зі зрощенням (періпроцеси). У 54 (17,7%) хворих констипаційний синдром поєднувався 
з дивертикульозом товстої кишки. Виявляли множинні дивертикули різного розміру від 3 до 12 мм, частіше їх 
спостерігали у сигмовидній кишці та низхідному відділі товстої кишки. Констипаційний синдром спостерігався у 16 
(5,3%) пацієнтів з онкопатологією, з них у 11 (68,7%) чоловіків і 5 (31,3%) жінок. Рак прямої кишки діагностований у 2 
(12,5%) хворих; ректосігмоїдального кута у 4 (25%) хворих; сигмовидної кишки у 4 (25%) хворих; селезінкового вигину у 
3 (18,7%); печінкового вигину у 2 (12,5%) хворих з констипаційним синдромом. 
Висновки. При наявності констипаційного синдрому виявляються труднощі в ендоскопічній діагностиці захворювань 
товстої кишки, які, іноді, зумовлюють неповне ендоскопічне дослідження.
 

РОЛЬ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ У СТРУКТУРНІЙ ПЕРЕБУДОВІ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА
Галенко О.П., Бабій С.О., Кушніренко І.В.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Визначити вплив оксиду азоту на перебудовні зміни слизової оболонки шлунка.
Матеріали та методи. За допомогою гістологічних та морфометричних методів дослідження проаналізовано біоптати 
38 пацієнтів з морфологічними змінами слизової оболонки шлунка. З метою дослідження системи оксиду азоту (NO) 
проводилося визначення загальної кількості NO у шлунковому соці та крові.
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Результати та обговорення. Оксид азоту, виробництво якого може підвищуватися за рахунок життєдіяльності 
Н. рylori, або навпаки знижуватися за рахунок розвитку оксидативного стресу, який супроводжує кишечну метаплазію, 
має здатність до апрегуляції ферментативної активності метилтрансферази ДНК без впливу на рівні експресії мРНК. 
В нашому дослідженні вміст NO в шлунковому соці мав тенденцію до збільшення на 14%, порівняно з контролем, 
одночасно із зменшенням ядерно-цитоплазматичного співвідношення в (0,12±0,04)%, у той час, як коефіцієнт 
еліптичності ядер нативних клітин зменшувався до (0,65±0,11)%. Статистична обробка даних дозволила виявити 
слабкий зворотній кореляційний зв’язок між площею кишечної метаплазії та вмістом NО в крові (r=0,355, p=0,037), але 
ми вважаємо, що цей зв’язок скоріш опосередкований через фактори хронічного запалення, сигнали від макрофагів, 
інтерлейкін-1 або фактору некрозу пухлин-α, що підтверджується також і відсутністю достовірного зв’язку із вмістом 
NO у шлунковому соці. 
Висновки. Встановлено, що у пацієнтів з кишечною метаплазією і анацидним шлунковим вмістом збільшувався рівень 
оксиду азоту в шлунковому соці, який на 24–65% перевищував контрольне значення. Припущено, що гальмівний 
ефект оксиду азоту на кислу шлункову секрецію реалізується за рахунок стимулюючої дії оксиду азоту на активність 
циклооксигенази і синтез простагландинів. Запропоновано можливий механізм загибелі клітин і тканин слизової 
оболонки шлунка шляхом апоптозу і некрозу за умов гіперпродукції оксиду азоту.

ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПАНКРЕАТИЧНИХ ПРОТОК У ХВОРИХ З ФІБРОЗОМ ТА КИСТОЗНИМИ 
УТВОРЕННЯМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Галенко О.П., Бабій О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Визначити особливості регенерації панкреатичних проток у пацієнтів з фіброзом та кистозними утвореннями 
підшлункової залози.
Матеріали та методи. Виконано морфологічний аналіз операційного матеріалу 21 хворого з кістами підшлункової 
залози. Проліферативний потенціал визначався за допомогою імуногістохімічного виявлення ядерного антигену 
проліферуючих клітин (PCNA).
Результати та обговорення. Значний фіброз підшлункової залози спостерігався в 57,14% випадків та супроводжувався 
практично повною деструкцією паренхіми залози. Залишки протокової системи були окутані щільною сполученою 
тканиною в якій зустрічалися рідкі лімфоцити. Внаслідок фіброзу змінюється гідродинаміка рідини в протоках, варіює 
протоковий тиск, що призводить до пошкодження протокового епітелію, внаслідок чого спостерігаються такі варіанти 
патологічної регенерації, як гіперплазія, папілярна гіперплазія, сквамозна метаплазія протокового епітелію. Разом 
з цим, постійно проходить процес регенерації ацинарної тканини, в тому числі за рахунок росту центраацинарних 
клітин проток, що залишилися інтактними. PCNA визначався нами в протоках, ацинарній та ендокринній тканини. 
PCNA-позитивні клітини з темно-коричневими ядрами інтерпретувалися нами, як S-фаза клітинного циклу. Виходячи 
з цього критерію, більшість клітин в S-фази були клітинами проток, причому в області тубулярних комплексів вони 
зустрічалися набагато частіше, ніж поза нею. 
Висновки. Виходячи із наявності різних морфологічних картин при формуванні кісти підшлункової залози, можна 
припустити, що морфологічний ланцюг кістогенезу має такий вигляд: спочатку в паренхімі ПЗ формується осередок 
вогнищевого запалення з частковою або повною деструкцією частини паренхіми та відокремленням запальної маси, 
з подальшим ущільненням некротичної маси в стромі і ростом сполучної тканини. Одночасно з цим має місце процес 
регенерації ацинарної тканини, «колискою» якого є протокова зона. 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ 
КИШКОВОЇ МЕТАПЛАЗІЇ

Гайдар Ю.А., Мосійчук Л.М., Ошмянська Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Визначити структурні особливості розвитку хронічного гастриту залежно від розповсюдженості кишечної 
метаплазії.
Матеріали та методи. За допомогою гістологічних та морфометричних методів дослідження проаналізовано біоптати 
38 пацієнтів з морфологічними змінами слизової оболонки шлунка (СО Ш), які були поділені на три групи: І – лише 
атрофія СО Ш (6 пацієнтів); ІІ – кишечна метаплазія в антральному відділі шлунка (12 пацієнтів); ІІІ – кишечна метаплазія 
тотальна (20 пацієнтів). 
Результати та обговорення. У хворих І групи інфікування H. рylori не було виявлено, в 80% процес гастриту було 
локалізовано в антральному відділі, фовеолярна гіперплазія нативних залоз СО Ш виявлялась в 20% випадків. В ІІ групу 
входило 8,3% Нр-позитивних хворих, інфільтрація антрального відділу була переважно помірною або вираженою, до 
неї в більшості випадків (57,3%) приєднувалася інфільтрація фундального відділу. Фовеолярна гіперплазія нативних 
залоз СО Ш виявлялась в лише в антральному відділі шлунка в 16,6% випадків. У хворих ІІІ групи інфікування H. рylori 
та інфільтрація в антральному та фундальному відділі зустрічалась достовірно частіше (p<0,05), до них в 100% випадків 
приєднувалася інфільтрація в області вугла шлунку. Морфометричне дослідження показало виражене достовірне 
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зменшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення в ІІ групі до (0,12±0,04)%. Коефіцієнт еліптичності ядер 
нативних клітин зменшувався із поширеністю кишечної метаплазії: в І групі він дорівнював (0,76±0,04)%, для ІІ групи 
становив (0,65±0,11)%, а для ІІІ – (0,41±0,12)%.
Висновки. Підтверджено, що розвиток кишечної метаплазії часто супроводжує гіперплазія нативних залоз СО Ш. 
При цьому, морфометричне дослідження показало виражене достовірне зменшення ядерно-цитоплазматичного 
співвідношення та коефіцієнта еліптичності ядер нативних клітин зменшувався із поширенням кишечної метаплазії.

РЕЗУЛЬТАТИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (КТ) ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
Гравіровська Н.Г.1, Біла Н.С.2, Буренко А.М.1

1 ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
2 ТОВ «Центр томографії», м. Дніпро 

Мета. Визначити особливості рентгенологічних показників в діагностиці хронічного панкреатиту (ХП). 
Матеріал і методи. Комп’ютерна томографія (КТ) з в/в болюсним введенням контрасту в кількості 100 мл проведена 29 
хворим з ХП. Дослідження проводилося в нативну, артеріальну і паренхиматозну фази. 
Результати та обговорення. Розміри ПЗ при ХП були в межах норми (27,38±1,83 мм, 21,24±1,85 мм, 19,04±1,72 мм). 
Збільшення діаметра ДПП спостерігалося в більшості випадків і супроводжувалося утворенням локальних розширень, що 
іноді імітують кісту. Кальцінати паренхіми ПЗ виявлені у 5 (17,2%) з 29 пацієнтів, конкременти в просвіті ГПП визначалися 
у 3 (10,3%) хворих. Накопичення контрасту ПЗ було неоднорідним. При розгляді залежності рентгенологічних показників 
від ступеня фіброзу та активності запалення, встановлено, що при пізньому фіброзі діаметр ГПП був достовірно більший, 
ніж при ранній стадії фіброзної трансформації ПЗ та корелював з діаметром холедоха, що підтверджується і результатами 
кореляційного аналізу (r=0,660, р=0,03,r=0,669, р=0,07). Натівна щільність паренхіми ПЗ при 1 - 3 ступені фіброзу - у 
межах норми (43-48 НU), при 4 ступіні фіброзу достовірно нижче (33-35 НU). У артеріальну фазу показник щільності 
знижується по мірі поглиблення процесу фіброзу: 116-125 НU при 1 ступені, 101-111 НU при 3 та 80-94 НU при 4 ступені. 
У паренхіматозну фазу контрастування показник щільності також знижується від 1 до 4 ступеня фіброзу: при 1ст. 96-106 
НU, при 3 ст. - 94-95 НU і 79-88 НU – при 4 ст. При активному запальному процесі в паренхімі ПЗ збільшені розміри органа, 
є тенденція до зниження показника денситометричної щільності в порівнянні з неактивним запаленням. 
Висновки. ХП характеризується неоднорідним накопиченням контрасту, розширенням ГПП, наявністю конкрементів 
і кальцинатів у 1/5 хворих, зміною денситометричної щільності в міру збільшення процесу фіброзної трансформації.

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ СТАРШОГО ВІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Харковлюк-Балакіна Н.В., Медвидчук К.В.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
Роботу присвячено фізіологічному обґрунтуванню професійної реабілітації працівників старшого віку з метою 
реалізації концепції збереження ефективності праці на усіх етапах професійної біографії людини. 
Матеріали та методи. Для вивчення функціональних можливостей, забезпечення ефективності праці працівників 
старшого віку було проведено обстеження 78 осіб віком 45 – 70 років. Групу контролю складали особи віком до 45 
років (усього 42 працівники). У дослідженнях було використано комплекс методів, розроблених на базі лабораторії 
професійно-трудової реабілітації: психофізіологічна діагностика працездатності та темпу старіння людини. 
Результати та обговорення. Вивчення вікової динаміки працездатності та темпу старіння осіб розумової праці 
дозволило доповнити наукові дані стосовно звуження діапазону адаптації до умов трудової діяльності після 45 років 
та підтвердити висновок про деструктивний вплив прискореного темпу старіння людини на потенційні можливості 
забезпечення ефективності праці. Разом з тим, професійна працездатність працівників старшого віку забезпечується 
поєднанням кваліфікаційного та психофізіологічного потенціалу, при умові урахування особистісних якостей людини. 
Висновки. 
1. Досліджено вплив вікового фактору на працездатність людини. Доведено, що аспект професійного довголіття 
пов’язаний з функціональними можливостями забезпечення ефективності праці.
2. Професійна реабілітація у сучасних умовах трудової діяльності має системний характер та орієнтована на реалізацію 
магістральних напрямків вирішення проблеми збереження трудового потенціалу людини, відновлення працездатності 
працівників старшого віку та їх оптимальне працевлаштування із застосуванням засобів професійної адаптації.

ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ПРОГРЕСУВАННЯ СТЕАТОЗУ ТА ФІБРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ З 
ХРОНІЧНИМИ ДИФУЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ

Кудрявцева В.Є., Татарчук О.М., Вінник Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Оцінити імунологічні особливості формування і прогресування стеатозу та фіброзу у пацієнтів з хронічними 
дифузними захворюваннями печінки (ХДЗП) в залежності від етіологічних факторів.
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Матеріали і методи. Обстежено 38 хворих на ХДЗП, віком від 19 до 67 років (46,8±1,9) у середньому. Хворі були 
розподілені на групи в залежності від етіологічних факторів при формуванні та прогресуванні стеатозу та фіброзу 
печінки: І група - 28 пацієнтів на неалкогольну жирову хворобу печінки; ІІ група - 10 хворих на хронічний вірусний 
гепатит, ассоційований з вірусом «С». Субпопуляційний склад лімфоцитів визначали за допомогою моноклональних 
антитіл (СД3, СД19, СД4, СД8, СД16). 
Результати та обговорення. Проведені дослідження показали, що кількість лейкоцитів у хворих І групи знижена у 
3,6% (1 із 28 хврих) і підвищена у 50% (14 хворих ), тоді як у ІІ групі хворих знижена у 10% (1 хворий) і підвищена у 40% (4 
із 10). У пацієнтів І і ІІ груп відносний вміст Т-загальних лімфоцитів знижений у 42,8% (12 із 28) і у 30% (3 із 10) відповідно. У 
85,7% (24 хворих) І групи і 80% (8 хворих) ІІ групи спостерігаємо значне зниження Т-хелперної субпопуляції. Враховуючи, 
що клітинний імунітет здійснюється сенсибілізованими Т-лімфоцитами, а у хворих обох груп Т-клітини знижені, можна 
вважати, що у них імунна відповідь має депресивний характер.
Висновки. Таким чином, недостатність клітинного імунітету у хворих І групи сприяє формуванню стеатозу у хворих 
з ХДЗП. Виявлені більш глибокі порушення імунорегуляції у 60% хворих ІІ групи вказують на персистенцію HCV і як 
наслідок – розвитку фіброзу. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ У ХВОРИХ ІЗ ПЕРЕДРАКОВИМИ СТАНАМИ ШЛУНКА
Кушніренко І.В., Васильєва І.О., Бочаров Г.І., Ярош В.М. 

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Вивчити клінічні прояви у хворих із передраковими станами шлунку (Ш) за симптомокомплексами 
гастроезофагеального рефлюксу (ГЕР), синдрому епігастрального болю (СЕБ), постпрандіального дістрес-синдрому 
(ПДС). 
Матеріали та методи. Обстежено 40 хворих, які розділені на три групи: 1 група – атрофічні зміни слизової оболонки 
(СО) Ш – 5 осіб; 2 група – кишкова метаплазія (КМ) в антральному відділі Ш – 12 пацієнтів; 3 група – тотальна КМ – 21 
хворий. Для вивчення клінічної картини проведено опитування, що включало характеристики наявності, частоти та 
ступеня вираженості скарг. 
Результати та обговорення. Симптоми ГЕР реєструються у хворих усіх груп із частотою до 50% випадків із 
домінуванням симптому охриплості голосу та болю за грудниною у хворих 1 групи, порівняно із хворими 2 та 3 групи 
(р<0,01) та (р<0,05), відповідно, і збільшенням інтенсивності відчуття «кислоти» у роті у хворих 3 групи у 6 разів, 
порівняно із хворими 1 групи (р<0,05). Значний вплив клінічні прояви ГЕР мають на виконання роботи вдень, серед 
яких найістотніше – печія (r= 0,411; р=0,009), гіркота в роті (r= 0,488; р=0,001) та охриплість голосу (r= 0,488; р=0,001). 
Інтенсивність симптомів СЕБ у пацієнтів сягає майже однакового рівня і достовірної різниці між групами не має, як 
і частота виявлення у переважної більшості хворих усіх груп. Симптоми СЕБ формують тяжкість впливу на прийом 
хворими їжі та зумовлюють негативний вплив на виконання денної роботи, а біль у епігастрії вночі є проявом, що 
негативно впливає на частоту та важкість порушень сну. Аналіз скарг ПДС показав домінування симптому важкості у Ш 
після прийому їжі та дискомфорту в епігастрію після їди у пацієнтів 2 та 3 груп, і більшу інтенсивність здуття живота у 
хворих 3 групи у 1,7 разів, порівняно із хворими 2 групи (р<0,05). 
Висновки. Симптоми ГЕР і функціональної диспепсії СЕБ і ПДС впливають на основні параметри життєдіяльності 
хворих із передраковими станами Ш, що вимагає їх урахування при розробці методів лікування. 

ІНДЕКС КОМПЕНСАЦІЇ ГЛОБУЛІНІВ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКА
Макарчук В.А., Кленіна І.А., Петрова К.В.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Вивчити зміни індексу компенсації глобулінів (GCI) у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями 
кишечника (ХЗЗК).
Матеріали і методи. Обстежено 80 пацієнтів на ХЗЗК віком від 18 до 74 років, які були розділені на наступні групи: 
I група з діагнозом хронічний неспецифічний виразковий коліт – 51 пацієнт, II група з діагнозом хвороба Крона – 
29 пацієнтів. Співвідношення білкових фракцій сироватки крові визначали за допомогою набору фірми «Філісіт-
Діагностика». Розрахунок індексу компенсації глобулінів був проведений за формулою: GCI=((α1 + α2β + γ-глобулін) – 
30/(56,6 – СА), (F.S. Al-Joudi, 2005), де: СА, г/л – сироватковий альбумін; 56,6 г/л – мінімальне значення змісту СА; 
30 г/л – мінімальне значення вмісту сироваткового γ-глобуліну.
Результати та обговорення. GCI дозволяє класифікувати повну, часткову або негативну компенсацію: менше 0 – 
негативна компенсація; 0-1 – часткова компенсація; більше 1 – повна компенсація. Серед хворих з ХЗЗК виявлено 
негативну компенсацію білок-синтетичних процесів в I групі у 54,9%, часткову компенсацію у 5,9%, повну компенсацію 
у 39,2% пацієнтів. У II групі негативна компенсація була виявлена у 37,9%, часткова у 13,8%, повна у 48,3% пацієнтів.
Висновки. GCI дозволяє проаналізувати перебіг хвороби, відображає тяжкість захворювання. Крім цього, даний 
показник можна застосовувати для оцінки прогнозу при хронічних виснажуючих хворобах.
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МОРФОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЖИРОВОЇ ДИСТРОФІЇ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНИЙ ТА 
НЕАЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ

Ошмянська Н.Ю., Аржанова Г.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Визначити особливості жирової дистрофії печінки у хворих на алкогольний та неалкогольний гепатит.
Матеріали та методи. Проаналізовано біоптати 27 пацієнтів з морфологічно підтвердженою жировою дистрофією 
печінки, які проходили лікування у відділенні захворювань печінки та підшлункової залози ДУ «Інституту 
гастроентерології НАМН України» з 2013 по 2015 роки, з них 12 хворих з хронічним вірусним гепатитом «С», та 15 
хворих з жировою хворобою печінки змішаного ґенезу. Для більш детального вивчення мікровезікулярної жирової 
дистрофії гістологічне дослідження було доповнено дослідженням біоптатів за технікою напівтонких зрізів.
Результати та обговорення. У порівнянні із жировою хворобою печінки змішаного генезу, стеатоз на тлі вірусного 
гепатиту характеризувався більш вираженим фіброзуванням печінки. Так, серед хворих на вірусний гепатит «С» 
початкові ознаки фіброзування спостерігалися лише в одиничному випадку (8,3%), а звичайною була картина розвитку 
жирової дистрофії на тлі вираженого фіброзування портальних трактів з одиничними або численними фіброзними 
септами (91,6%), при цьому септи щільні, інфільтровані багатою кількістю лімфоцитів та плазматичних клітин. У той же 
час у групі хворих жировою хворобою печінки змішаного генезу пізні стадії фіброзу спостерігалися достовірно рідше 
(44,4%). Характерною картиною був розвиток жирової дистрофії на тлі відсутності фіброзу (40,0%) або незначного 
фіброзування перипортальної області (26,6%). Найбільш важливим стає використання техніки напівтонких зрізів для 
діагностування мікровезикулярної жирової дистрофії, яка не супроводжується макровезикулярною (7,4% випадків в 
нашому дослідженні).
Висновки. Підтверджено, що у порівнянні із жировою хворобою печінки змішаного генезу, стеатоз на тлі вірусного 
гепатиту характеризувався більш вираженим фіброзуванням печінки, в 7,4% розвиток мікровезикулярної жирової 
дистрофії не супроводжувався макровезикулярною. 

ВІТАМІН D ТА СТАРІННЯ
Поврознюк В.В., Балацька Н.І.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, м. Київ 
Дефіцит та недостатність вітаміну D є глобальною проблемою людства. Проведені дослідження в Україні показали, що 
дефіцит вітаміну D реєструється у 81,8% осіб, а недостатність - у 13,6%. Встановлено, що у віковій групі 80-89 років 
сироватковий рівень 25(ОН)D становить (28,7 ± 17,9) нмоль/л та є достовірно нижчим, порівняно з іншими віковими 
групами (P < 0,01). Чинниками ризику розвитку дефіциту вітаміну D є вік, ожиріння та зимово-весняний період року. 
На сьогодні доведено, що більшість клітин і тканин містять рецептори до вітаміну D, а також синтезують свою власну 
25(ОН)D-α-гідроксилазу, і таким чином, можуть локально перетворювати 25(ОН)D у його активну гормональну форму 
– 1,25(ОН)2D. Понад 2000 генів до рецептора вітаміну D відповідають за позаскелетний вплив вітаміну D в організмі 
людини. Цим можна пояснити зв’язок між покращенням статусу вітаміну D та зниженням ризику розвитку деяких 
видів раку, автоімунних захворювань, зокрема, розсіяного склерозу та цукрового діабету І типу, серцево-судинних 
захворювань, інсульту, нейрокогнітивних дисфункцій, включаючи хворобу Альцгеймера, інфекційних захворювань і 
туберкульозу (Холік М., 2015).
Досліджено, що 25% коштів, які витрачаються на охорону здоров’я, можна заощадити на тих захворюваннях, розвиток 
яких пов’язаний із дефіцитом та недостатністю вітаміну D.

ГЕРОНТОТЕХНОЛОГІЯ, ЯК НАПРЯМОК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ
Прокопенко Н.О.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ 
Мета. Оцінити стан здоров’я та психофізіологічне забезпечення трудової діяльності працюючих осіб старшого віку для 
визначення геронтотехнологічних методів професійно-трудової реабілітації. 
Матеріали і методи. Обстежено 35 чоловіків і 50 жінок у віці 20-59 років. Програма дослідження включала оцінку 
функціонального стану кардіореспіраторної системи, вимір м’язової сили і м’язової витривалості та психофізіологічне 
тестування, зокрема, визначення максимальної кількості рухів кисті, обсягу короткочасної зорової пам’яті (ОКЗП), 
зорово-моторної реакції (простої та складної). За показниками простої зорово-моторної реакції розраховували 
функціональний рівень системи (ФРС), стійкість реакції (СР), рівень функціональних можливостей (РФМ). За 
показниками складної зорово-моторної реакції – надійність і продуктивність роботи (P). 
Результати та обговорення. Найбільш вікозалежними виявилися показники артеріального систолічного тиску (САТ) 
та життєвої ємності легенів (ЖЄЛ), незалежно від статі обстежуваних (САТ: r = 0,47 і r = 0,69, p<0,05 і p<0,01; ЖЄЛ: r = 
-0,86 і r = -0,9, p<0,001, відповідно у чоловіків і жінок). Достовірне зниження з віком м’язової сили спостерігалося у 
жінок (r = -0,72, p<0,001). Надійність роботи в обстежених осіб у віці 50−59 років залишалася високою на тлі зниження 
продуктивності роботи. Слід зазначити велику варіабельність у цій віковій групі показників ОКЗП, Р, СР і РФМ. 
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Висновки. Зниження з віком фізіологічних резервів організму є ланкою, що лімітує професійну спрямованість людини 
в старшому віці. Пам’ять, швидкість реакції, м’язова сила, витривалість, увага є найбільш залежними від віку і, у той 
же час, найбільш важливими для високої продуктивності трудової діяльності. Удосконалювання професійно-трудової 
реабілітації шляхом впровадження геронтотехнології в побуті і на виробництві дозволить раціонально використовувати 
трудовий потенціал, сприятиме збільшенню професійного довголіття і збереженню здоров’я працівникам старшого 
віку.

ФАКТОРИ АГРЕСІЇ ТА ЗАХИСТУ РОТОВОЇ РІДИНИ У ХВОРИХ НА ПЕРЕДРАКОВІ СТАНИ ШЛУНКУ
Руденко А.І., Галінський О.О.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Оцінити рівень факторів агресії та захисту ротової рідини у хворих на хронічний атрофічний гастрит.
Матеріали і методи. Дослідження проведено у 30 хворих, які були розподілені на групи: I – 6 пацієнтів з атрофічними 
змінами слизової оболонки шлунка (СОШ) різного ступеня вираженості; II – 12 хворих із кишковою метаплазією в 
антральному відділі шлунка, III – 12 пацієнтів з тотальною кишковою метаплазією, яка охоплювала антральний відділ 
та тіло шлунка.
Результати та обговорення. За даними біохімічного дослідження встановлено, що рН<7, який є агресивним 
фактором, за середніми показниками відмічено тільки у пацієнтів ІІІ групи з анацидною секрецією. Одночасно якісний 
аналіз показав, що в ІІ групі рН<7 спостерігали в 25%, в ІІІ – в 50% випадків. Рівень сіалових кислот був в 1,4-1,8 рази 
підвищеним в усіх обстежених. Лише у хворих з тотальною кишечною метаплазією в 2,1 рази, порівняно з контрольними 
значеннями, збільшився рівень глікопротеїнів (р<0,05). Найбільші значення вмісту фукози відмічали у пацієнтів лише 
з атрофією СОШ (р<0,001), що, можливо, свідчить про включення компенсаторних механізмів ще на етапі появи 
атрофічних змін в шлунку. Збільшення гексозамінів мало хвилеподібний характер з найбільшим підвищенням в ІІІ групі 
– в 1,8 раз (р<0,05). Встановлені кореляційні зв’язки між глікопротеїнами слини і морфологічними змінами антрального 
відділу шлунку та висотою сосочків (r=0,43, р<0,01; r=0,48, р<0,01), між наявністю дуоденогастрального рефлюксу і 
рівнем сіалових кислот у слині (r=0,39, р<0,05; r=0,42, р<0,05), між гексозамінами та ступенем морфологічних змін в 
СОШ (r=0,45, р<0,05). 
Висновки. Виявлена диспропорція компонентів полімерних структур слизового гелю свідчить про порушення 
біосинтезу глікопротеїнів, що може бути пов’язано з секрецією «незрілих» глікопротеїнів. Останні не забезпечують 
адекватний рівень фізико-хімічних властивостей гелю, який покриває люменальну поверхню слизової оболонки, що 
сприяє її пошкодженню агресивними факторами СОШ.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВАЛЬНИХ НОРМОБАРИЧНИХ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ ДЛЯ УСУНЕННЯ 
ПРЕДІАБЕТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова І.А., Чижова В.П.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ 

Предіабетичні порушення вуглеводного обміну є значущим фактором ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу і 
серцево-судинних захворювань (ССЗ). Тому актуальною є розробка методів корекції цих порушень у людей літнього 
віку. 
Мета. З’ясувати ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань (ІНГТ) в корекції предіабетичних 
порушень вуглеводного обміну у осіб літнього віку.
Матеріали і методи. Для відбору пацієнтів для проведення ІНГТ проводили гіпоксичну пробу (дихання 12% 
киснем 20 хв.) та глюкозо-толерантний тест. Обстеженим (22 особи) літнього віку зі зниженою стійкістю до гіпоксії та 
порушеною толерантністю до глюкози проведено 10 сеансів ІНГТ з використанням апарату гіпоксичної стимуляції 
організму «Гіпотрон-М» (Україна, розробник і виробник НДІ «АПРОДОС» НТТУ «Київський політехнічний інститут»). Курс 
тренувань включав 10 сеансів, які проводились протягом трьох тижнів 1 раз на дві доби. Сеанс тренування складався із 
5 циклів, кожний цикл включав 5-хвилинний період дихання через маску гіпоксичною сумішшю (12% кисню, 88% азоту) 
і 5-хвилинний період дихання атмосферним повітрям.
Результати та обговорення. Сприятливі зміни показників вуглеводного обміну спостерігались вже безпосередньо 
після курсу ІНГТ: відсоток осіб з предіабетичними порушеннями вуглеводного обміну зменшився від 100 до 54,5. Через 
1 місяць після курсового застосування ІНГТ відзначено посилення нормалізуючого впливу на показники вуглеводного 
обміну: предіабетичні порушення виявлені лише у 31,8% обстежених. Іншими сриятливими ефектами курсового 
застосування ІНГТ були позитивні зміни ліпідного складу сироватки крові, поліпшення вазомоторної функції ендотелію 
мікросудин.
Висновки. Застосування ІНГТ сприяло зменшенню частоти предіабетичних порушень у осіб літнього віку, що має 
важливе значення для попередження розвитку ССЗ і цукрового діабету 2 типу.
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АТРОФІЧНО-ГІПЕРПЛАСТИЧНИЙ ГАСТРИТ: МАКРО- І МІКРОСКОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Сімонова О.В., Мосійчук Л.М., Гончар Г.В., Петренко В.Г.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Вивчити частоту та макро- і мікроскопічні особливості слизової оболонки (СО) шлунка (Ш) у хворих з атрофічно-
гіперпластичним гастритом.
Матеріал і методи. Обстежено 101 пацієнт з атрофічним гастритом (21 чоловік, 80 жінок у віці від 25 до 71 (в середньому 
(49,3±1,16)) років. Діагноз верифіковано за допомогою відеоендоскопічного і морфологічного досліджень. 
Результати та обговорення. Атрофічно-гіперпластичний тип гастриту виявлено у 31 випадку (30,7%). Ендоскопічно 
цей тип гастриту проявлявся або змінами рельєфу (дифузними, з залученням певного відділу Ш) з наявністю 
гіперпластичних регенераторних вогнищ СО (дрібних і великих), які нагадують «бруківку», на фоні атрофічної СО 
(22 хворих) або наявністю окремих вогнищ гіперплазії, які виглядають як поліповидні утворення на фоні атрофічно 
зміненої СО (9 хворих). 
При морфологічному дослідженні було виявлено атрофію СО Ш, поєднану з гіперпластичними змінами поверхневого 
епітелію. У значної кількості хворих ці зміни поєднувались з наявністю передракових змін/станів СО Ш – кишковою 
метаплазією (54,8%) і дисплазією поверхневого епітелію (25,8%). При атрофічному гастриті без атрофічно-
гіперпластичних змін частота кишечної метаплазії і дисплазії СО Ш була суттєво нижчою (25,7% і 7,1%, відповідно, 
p<0,05). Кореляційний аналіз підтвердив тісний взаємозв’язок між наявністю атрофічно-гіперпластичного гастриту і 
розвитком кишечної метаплазії, дисплазії СО Ш. 
Висновки. Атрофічно-гіперпластичний тип є одним з варіантів атрофічного гастриту, який асоціюється зі змінами СО 
Ш передракової спрямованості і потребує динамічного ендоскопічного і морфологічного обстеження з метою вчасної 
діагностики раннього раку Ш. Наявність ендоскопічних змін рельєфу СО Ш (бугристість, вузлуватість, вогнищеві 
гіперплазії) на фоні атрофії СО потребує обов’язкової біопсії як з вогнищ гіперплазії, так і з фонової СО для виключення 
передракових станів і змін.

ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ПОШИРЕНОСТІ ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ
Скирда І.Ю., Зав’ялова І.Ю.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Визначити прогноз щодо епідеміологічних показників ожиріння у дітей та підлітків в Україні.
Матеріал та методи. Аналіз показників проводився згідно офіційних даних Центру медичної статистики МОЗ України в 
25 регіонах України протягом 2006 - 2013 рр. Для оцінки прогнозу динаміки епідеміологічних показників за допомогою 
пакету програм SТATISTICA 6.0. були побудовані математичні моделі. 
Результати та обговорення. Вивчення динаміки первинної захворюваності на ожиріння за 8-річний період 
показало поступове зростання цього показника з максимальним підйомом в 2010 р. - до 3,40 на 1000 дітей (темп 
приросту складав 17,6%). Це пов’язано не тільки з дією «класичних» факторів, але й зі зміною ставлення фахівців до 
ожиріння та активізацією роботи дитячих ендокринологів в Україні по виявленню патології, яка сьогодні вважається 
важливою складовою метаболічного синдрому й передумовою розвитку артеріальної гіпертензії та цукрового діабету. 
Зростання показника захворюваності знайшло математичне вираження у вигляді поліному 4 ступеня: у=0,0027х4-
0,0549х3+0,3507х2-0,6443х+2,9768. Вдвічі більшим за 8-річний період було зростання показника поширеності ожиріння 
з максимальним підйомом в 2012 р. – до 14,41 на 1000 дітей (темп приросту за період 2006 - 2013 рр. складав 38,4%). 
В якості математичної моделі прогнозування динаміки поширеності ожиріння обрано модель з застосуванням 
логарифмічної функції: у=2,1087Ln(x)+9,9747. Представлені моделі відрізняються високими показниками коефіцієнта 
апроксимації (R2=0,9659 та R2=0,9762, відповідно) і спрогнозували зростання показника поширеності у 2017 р. до рівня 
15,1 на 1000 дітей, захворюваності – до рівня захворюваності 6,2 на 1000 дітей. 
Висновки. В якості загальних тенденцій щодо ожиріння, слід зазначити невпинне зростання показників захворюваності 
і поширеності, що є свідченням несприятливої епідеміологічної ситуації й вимагає інтенсифікації зусиль лікарів з питань 
своєчасної діагностики захворювання, первинної та вторинної профілактики. 

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ТІЛА ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ (ЗЗК)
Сорочан Е.В., Стойкевич М.В.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Оцінити компонентний склад тіла хворих на ЗЗК.
Матеріали та методи. Обстежено 120 хворих (55 жінок та 65 чоловіків) віком (38,13±1,08) років, з них 39 – з хворобою 
Крона (ХК), 81 – з неспецифічним виразковим колітом (НВК). Оцінка компонентного складу тіла здійснювалася за 
допомогою біоімпедансного аналізатору «МЕДАСС» (Москва, Росія). 
Результати та обговорення. Аналіз долі жиру (%ЖМ) в організмі хворих показав, що у 83,3% спостерігалось відхилення 
від норми, переважали пацієнти зі зниженим нутритивним статусом (57,5%), із них у 40% діагностувалось виснаження. 
При ХК нутритивна недостатность зустрічалась в 1,3 рази частіше. % ЖМ залежав від тяжкості захворювання (r=-0,38, 
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р=0,014), віку (r=0,40, р<0,001) та був більшим у жінок (r=0,29, р<0,008). Показники безжирової маси тіла (БЖМТ), 
активно-клітинної маси (АКМ), та скелетно-м’язової маси (СММ) суттєво від норми та за нозологіями не відрізнялись. 
Але при аналізі індивідуальних даних встановлено, що у 19,1% хворих на НВК та 17,9% – на ХК спостерігалось 
зменшення % АКМ. У 4,9% хворих на НВК та 2,6% хворого на ХК мало місце зменшення % СММ, що асоціювалося з 
віком (r=-0,48, р=0,002), низьким рівнем альбумінів крові (r=-0,32, р=0,003) та чоловічою статтю (r=0,65, р<0,001). Вміст 
загальної рідини організму (ЗРО) був у межах норми у 94,8% хворих на ХК та 88,9% - на НВК, при цьому у більшості 
хворих спостерігався перерозподіл рідини за рахунок збільшення в 2,5 рази позаклітинної рідини (ПКР) та зменшення 
клітинної рідини (КР), що свідчить про підсилення проникності клітинних мембран. 
Висновки. Порушення компонентного складу тіла у хворих на ЗЗК відбуваються за рахунок змін % ЖМ, переважно 
у вигляді нутритивної недостатності і частіше зустрічається при ХК. Характерний перерозподіл водних секторів 
організму хворих за рахунок збільшення ПКР та зменшення КР.

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ ЗІ СТЕАТОЗОМ ПЕЧІНКИ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 
Степанов Ю.М., Діденко В.І., Меланіч С.Л.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Вивчити функціональний стан печінки у хворих зі стеатозом печінки (СП) в залежності від його етіології.
Матеріали і методи. Обстежено 40 хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (21 жінка (52,5%) та 19 чоловіків 
(47,5%)) віком від 19 до 67 (46,9±11,7) років, які були розподілені на 2 групи в залежності від етіології СП. I групу 
склали 28 хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП). В II групу включено 10 хворих із СП на фоні 
хронічного вірусного гепатиту С. Показники цитолізу оцінювали за рівнем аланін-(АЛТ) та аспартатамінотрансфераз 
(АСТ), холестазу – гаммаглутамілтрансферази (ГГТП), лужної фосфатази (ЛФ), гепатоцеллюлярної недостатності (ГЦН) – 
за рівнем загального білку (ЗБ), протромбінового індексу (ПТІ), фібриногену, імунозапальний синдром – за рівнем ЗБ, 
тимолової проби (ТП).
Результати та обговорення. Цитолітичний синдром був характерним для переважної більшості хворих обох груп 
незалежно від етіології СП (у 75% та 100% випадків). Однак, вираженість цих змін була достовірно більш значимою при 
вірусному ураженні, ніж при НАЖХП: 4,7 норми проти 2,8 норми за АЛТ (р<0,01) та 4,4 норми проти 3,6 норм за АСТ 
(р<0,01). Холестатичний синдром як за частотою (75% проти 70%), так і за глибиною уражень переважав у хворих із 
НАЖХП: 5,6 норми проти 3,9 норм за ГГТП (р<0,05) та 2,8 норм проти 1 норми за ЛФ (р<0,05). Синдром ГЦН за рахунок 
незначного зниження ПТІ та фібриногену був характерним для 20,0% хворих кожної з груп. Імунозапальний синдром 
в 2,9 рази частіше визначався у хворих зі СП вірусного походження за рахунок підвищення активності ТП в 3,4 рази. 
Висновки. Незалежно від етіології СП супроводжується порушенням ФСП. Для СП вірусної етіології більш притаманно 
цитолітичний та імунозапальний синдроми. Для СП внаслідок НАЖХП характерний як цитолітичний, так і холестатичний 
синдроми. 

АНАЛІЗ ЕНДОСКОПІЧНОЇ КАРТИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ХВОРОБУ КРОНА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 
НУТРИТИВНОГО СТАТУСУ

Степанов Ю.М., Сімонова О.В., Сорочан О.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Вивчення ендоскопічних особливостей слизової оболонки (СО) товстої кишки (ТК) у хворих на хворобу Крона 
(ХК) в залежності від їх нутритивного статуса.
Матеріали та методи. Ендоскопічне дослідження ТК проведено у 35 пацієнтів з ХК віком від 18 до 69 років. У 29 
(82,9%) виявлено товстокишкову локалізацію захворювання. За результатами біоімпедансметрії ці хворі були поділені 
на 3 групи: з трофологічною недостатністю (18 пацієнтів), з підвищеними значеннями масової долі жиру в організмі 
(6 хворих), з нормальним нутритивним статусом (5 пацієнтів). Проводили порівняльну характеристику стану СО ТК 
у хворих з товстокишковою локалізацією ХК, в залежності від нутрітивного статусу, кореляційний аналіз отриманих 
даних.
Результати та обговорення. При ендоскопічному дослідженні виявлено характерні ендоскопічні ознаки (виразки, 
зміни рельєфу за типом «бруківки», стриктури ТК, набряк, афти, псевдополіпи ТК, контактна кровоточивість СО, нориці 
перианальної зони). При порівнянні макроскопічної картини ТК у хворих на ХК зі зміненим нутрітивним статусом 
виявлено тенденцію до збільшення частоти виразок, рельєфу «бруківки», псевдополіпозу (p>0,05). Нориці перианальної 
зони було виявлено тільки у пацієнтів зі зміненим нутритивним статусом, структури ТК – тільки у пацієнтів зі зниженою 
вагою (p>0,05). Проведений кореляційний аналіз отриманих даних дозволив встановити тісний взіємозв’язок між 
основними ендоскопічними ознаками ХК ТК і клінічними проявами захворювання.
Висновки. Таким чином, у хворих на ХК з порушеннями трофологічного статусу спостерігаються більш виражені 
структурні зміни СО ТК.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «НЕВРОЛОГІЯ»
Ткаченко О.В., Стецюк Р.А., Оржешковський В.В., Новікова О.В., Цьоха І.О., Башкірова Л.М., Кононець О.М.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 
Мета. Практична підготовка лікарів-інтернів для самостійної роботи під час навчання в інтернатурі за спеціальністю 
«Неврологія».
Матеріали та методи. Було проведено оцінювання застосування практичних навичок при обстеженні неврологічних 
хворих лікарями-інтернами, які навчалися в інтернатурі за спеціальністю «Неврологія» протягом 2010 - 2016 років.
Результати та обговорення. Формування клінічного мислення лікарів-інтернів-неврологів залежить від рівня 
теоретичних знань, набутого досвіду під час практичних занять, вміння аналізувати та інтерпретувати отримані дані 
при огляді хворого.
При навчанні лікарів-інтернів все більше уваги приділяється практичним заняттям. Особливо важливим розділом є 
опанування молодими лікарями практичних навиків при обстеженні хворих. Кожний клінічний випадок передбачає 
відпрацювання практичних навичок неврологічного обстеження хворого і прийняття рішення щодо призначення 
подальшої діагностично-лікувальної тактики.
Необхідно звернути особливу увагу на методику проведення лікарем-інтерном неврологічного обстеження 
хворого, оцінку виявлених симптомів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтувати топічній діагноз і 
запропоновану тактику лікування. Після обговорення результатів, слід вказати на допущені лікарем-інтерном помилки, 
поєднавши теоретичні засади (анатомо-топічне обґрунтування виникнення того чи іншого симптому, синдрому) та 
особливості клінічних проявів у хворих з різними нозологіями.
Висновки. Таким чином, при практичній підготовці лікарів-інтернів-неврологів важливо не тільки навчити виявляти 
той чи інший симптом, але і навчати клінічному мисленню щодо оцінки даного симптому і його місця серед інших 
симптомів. Саме тому, при проведенні практичних занять важливо як можна більше приділяти уваги самостійній роботі 
лікарів-інтернів під керівництвом викладача.

ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ЛЕПТИНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 
КИШЕЧНИКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ

Татарчук О.М., Стойкевич М.В., Вінник Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Визначити гендерні особливості вмісту лептину у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК).
Матеріали і методи. Обстежено 81 хворий на ХЗЗК, із них 52 хворих на неспецифічний виразковий коліт (НВК) та 29 
хворих на хворобу Крона (ХК). Вміст лептину в сироватці крові визначали імуноферментним методом тест набором 
фірми «DRG International, Inc.», Germany.
Результати та обговорення. Вміст лептину у досліджених хворих на ХЗЗК коливався від 0,1 до 26,3 нг/мл. Середні 
показники становили (2,4±0,57) нг/мл у чоловіків і (7,0±1,19) нг/мл у жінок. У жінок рівень лептину був статистично 
значимо більш високим (р<0,05), ніж у чоловіків. Це підтверджується встановленим кореляційним зв'язком між рівнем 
лептину та статтю (r=+0,42; р<0,01). При аналізі рівня показника залежно від нозології встановлено, що у хворих на 
ХК рівень лептину у чоловіків був достовірно зниженим порівняно з групою НВК у 8,7 рази (р<0,05). У хворих на ХЗЗК 
рівень лептину корелював з віком хворих (r=+0,38; р<0,01), ІМТ (r=+0,59; р<0,01), жировою масою (r=+0,77; р<0,01), 
рівнем холестерину (r=+0,32; р<0,01) та зворотно корелював із ступенем недостатності харчування (r=−0,33; р<0,01). 
Тобто, із наростання ІМТ підвищувався рівень лептину у сироватці крові.
Висновки. В результаті проведеної роботи було встановлено, що рівень лептину в сироватці крові залежав від ІМТ 
хворих на ХЗЗК. Встановлена пряма кореляційна залежність між ІМТ та секрецією лептину, із збільшенням маси тіла 
підвищувався вміст лептину. Його рівень у жінок достовірно був вище ніж у чоловіків, що може бути пов’язано з іншим 
розподілом жиру в організмі, стимулюючою (естрогенів та прогестерону) або подавляючою (андрогенів) дією жіночих 
гормонів. 

ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ІНДЕКСІВ ОЦІНКИ ФІБРОЗУ У ДІТЕЙ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ 
ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Петішко О.П., Ягмур В.Б.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 

Мета. Визначити можливість використання розрахункових індексів оцінки фіброзу у дітей з неалкогольною жировою 
хворобою печінки.
Матеріали і методи. В обстеження включено 60 пацієнтів віком від 5 до 17 років. Середній вік пацієнтів склав 11,73±2,89 
років. Визначення наявності стеатозу та фіброзу печінки проводилось за допомогою апарату «FibroScan502Touch» з 
дослідженням жорсткості парехіми печінки (LSM) та контрольованого показнику ультразвукового затухання (САР). 
Згідно наявності стеатозу з урахуванням індексу маси тіла пацієнти були розподілені на 3 групи: 1 група - 33 пацієнти 
зі стеатозом печінки й надмірною вагою та ожирінням, 2 групу – 20 пацієнтів з надмірною вагою та ожирінням без 
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стеатозу, 3 групу - 7 пацієнтів із нормальною вагою без стеатозу. Були розраховані індекси: APRI (AST to Platelet Ratio 
Index), FIB-4 (Fibrosis-4 index), PNFI (Pediatric NAFLD fi brosis index).
Результати та обговорення. Середнє значення індексу APRI у пацієнтів 1 групи було достовірно вищим за аналогічний 
показник пацієнтів 2 та 3 групи (0,2±0,12; 0,12±0,05; 0,11±0,05 відповідно, р<0,05). Встановлено, що середнє значення 
індексу FIB-4 було достовірно вищим у представників 1 групи порівняно з 3 групою (0,18±0,08 та 0,120±0,05 відповідно, 
р<0,05). Середнє значення індексу PNFI було достовірно вищим у 1 групі порівняно з 2 та 3 групою (2,89±3,04; 0,98±1,07; 
0,01±0,014, відповідно, р<0,05). Розраховані індекси APRI, FIB-4 виявили кореляцію з ступенем фіброзу (r=0,294, r=0,328 
відповідно, p<0,05) та стеатозу печінки (r=0,321, r=0,337 відповідно, p<0,05), індекс PNFI з ступенем стеатозу печінки 
(r=0,505, p<0,05).
Висновки. Встановлено, що індекси FIB-4, APRI, PNFI були достовірно вищими у групі дітей з стеатозом порівняно з 
дітьми без стеатозу (як з нормальною вагою, так і з ожирінням). Ці дані свідчать про можливість застосування описаних 
індексів для виявлення ризику розвитку стеатозу печінки.

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ПРЕКАНЦЕРОЗНІ СТАНИ ШЛУНКУ
Зигало Е.В., Демешкіна Л.В., Петішко О.П.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро 
Мета. Оцінити рівень адаптації на підґрунті комплексного аналізу показників варіабельності ритму серця (ВРС) у 
хворих на хронічний атрофічний гастрит.
Матеріали та методи. Дослідження проведено у 38 хворих за допомогою холтеровського моніторування ЕКГ, яке має 
програмовану систему обчислення статистичних, геометричних та спектральних характеристик ВРС, що дозволило 
оцінити адаптаційні реакції організму на основі визначення показника активності регуляторних систем (ПАРС). 
В залежності від розповсюдження, локалізації та гістологічних змін у шлунку, хворі були розподілені на групи: I – 6 
пацієнтів з атрофічними змінами слизової оболонки шлунку різного ступеню вираженості, II – 12 хворих із кишковою 
метаплазією в антральному відділі шлунку, III – 20 пацієнтів з тотальною кишковою метаплазією, яка охоплювала 
антральний відділ та тіло шлунку.
Результати та обговорення. На основі отриманих даних про ступінь зниження ВРС, а також індексів, які характеризують 
адаптаційні можливості організму, у всіх хворих I групи визначена задовільна адаптація, тоді як більша половина 
(58,3%) хворих II групи знаходилась у стані незадовільної адаптації (ПАРС=6,9±1,2). Розподіл характеру адаптаційних 
реакцій у хворих III групи визначив появу хворих (20,0%) у стадії дезадаптації (злам компенсаторно-пристосувальних 
реакцій) – (ПАРС=9,7±3,4), водночас 60% хворих знаходилися у стадії незадовільної дезадаптації (ПАРС=7,6±1,4) р<0,05. 
Висновки. Зниження варіабельності ритму серця прогресувало у групах хворих із появою та поширенням кишкової 
метаплазії до низької ВРС у 63,6% хворих та ригідної ВРС у 27,2% хворих відповідно. Порушення адаптаційних процесів 
також поглиблювалось у групах із кишковою метаплазією до збільшення хворих із незадовільною адаптацією та появи 
хворих із зламом адаптації, що свідчило про розвиток дезадаптаційних процесів в організмі внаслідок недостатніх 
компенсаторно-пристосувальних реакцій.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГАРА ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ТА ПЕРЕДЧАСНОЇ, 
ВНАСЛІДОК ЇХ, СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
 Слабкий Г.О.¹, Миронюк І.С.¹, Кошеля І.І.²

¹ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород 
²ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ 

Мета. Дослідити та запропонувати методологію визначення тягара хвороб системи кровообігу та передчасної, в 
наслідок їх, смертності населення.
Матеріали і методи. Матеріалами дослідження стали рекомендації ВООЗ та світовий досвід з проблеми, що вивчається. 
Використані методи: бібліосемантичний, контент-аналіз, структурно-логічний аналіз, системний підход.
Результати та обговорення. При визначенні тягара хвороб системи кровообігу та передчасної, в наслідок їх, 
смертності населення розраховуються як прямі, так і непрямі збитки, які несе держава та сім’я.
До прямих збитків держави відносяться: затрати держави на обстеження та амбулаторне, стаціонарне і відновне 
лікування; виклики швидкої допомоги; виплати, що пов’язані з тимчасовою та стійкою втратою працезтатністі, втратою 
годувальника при передчасній смертності.
До прямих збитків сім’ї відносяться: оплата обстеження та лікування, придбання засобів медичного призначення, 
організація догляду за тяжкохворою людиною, ритуальні послуги, які пов’язані з передчасною смертю.
До непрямих збитків держави відносяться: не отриманий внутрішній валовий продукт, що пов’язано з інвалідизацією та 
передчасною смертністю в працездатному віці.
До непрямих збитків сім’ї відносяться: не отриманий прибуток сім’ї внаслідок передчасної смерті або стійкої втрати 
працездатності її члена.
Висновки. Запропонована методологія визначення тягара хвороб системи кровообігу та передчасної, в наслідок їх, 
смертності населення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОЛІНЕЙРОПАТІЙ У ПАЦІЄНТІВ З 
ДИФУЗНИМ УРАЖЕННЯМ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

Оржешковський В.В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Вивчення особливостей клініко-нейрофізіологічних змін у пацієнтів з полінейропатією (ПНП), асоційованої з 
деякими ревматичними захворюваннями - ревматоїдним артритом (РА), дерматоміозітом (ДМ), синдромом Шарпа (СШ), 
системною склеродермією (ССД).
Матеріал і методи. У дослідження було включено 79 пацієнтів із клінічними ознаками ПНП віком від 19 до 59 років, 
які були розділені на 4 групи - 35 пацієнтів з РА, 21 зі СШ, 13 із ДМ, 10 зі ССД і 5 група - 30 здорових пацієнтів. Усім 
пацієнтам було проведено клініко-неврологічне дослідження, стимуляційна електроміографія (ЕМГ), а також вибірково 
ультразвукове дослідження м’яких тканин карпального каналу та серединного нерву, електроенцефалографію (ЕЕГ).
Результати та обговорення. В 1 групі переважно уражаються моторні волокна ліктьового та малогомілкового нервів, 
а також дифузно сенсорні волокна, дистальна симетрична сенсомоторна ПНП може поєднуватися з іншими варіантами 
ураження периферичної нервової системи (ПНС) – радикулопатіями, тунельними синдромами, зокрема кубітального 
та карпального каналу. В 2 групі відмічалися різні клінічні варіанти ураження ПНС, в основному по типу мотосенсорної 
ПНП, яка у 7 пацієнтів поєднувалася з поліміозитом, 11 мали ознаки переважної демієлінізації, у 5 відмічалося 
залучення в патологічний процес і проксимальних відділів, ще у 5 спостерігалися ознаки синдрому кубітального 
каналу, у 2 - синдрому карпального каналу та у 1 - синдромів карпального і кубітального каналу. В 3 групі спостерігалася 
мотосенсорна ПНП з ознаками демієлінізації у 3 пацієнтів, у 7 - ознаки залучення проксимальних відділів і 1 випадок 
синдрому кубітального каналу. По даним голкової ЕМГ реєструвався міопатичний паттерн. В 4 групі спостерігалася в 
основному сенсорна ПНП (7), яка у 3 пацієнтів поєднувалася з поліміозитом, лише у 1 були присутні ознаки демієлінізації, 
у 2 спостерігалися ознаки двостороннього синдрому карпального каналу, в 1 - синдрому кубітального каналу. 
Висновки. 1. На перебіг ПНП у пацієнтів з РА впливають серопозитивність і вік пацієнтів. Нейропатичний больовий синдром 
свідчить про більш важкий перебіг ПНП. 2. ПНП, асоційована із СШ, ССД, ДМ і поліміозитом має загальні риси. Однак, при СШ 
і ДМ та поліміозиті вірогідно частіше чим при ССД ПНП мотосенсорна, напроти при ССД вона частіше сенсорна. Визначені 
електроміографічні диференційно-діагностичні маркери, що визначають особливості ПНП у кожній із груп.

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИВОГИ І ДЕПРЕСІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ 
ПОРАНЕННЯМИ КІНЦІВОК

Ткаченко О.В., Палінська В.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра неврології № 2, м. Київ 

Мета. Дослідження нейропсихологічних характеристик тривоги і депресії у пацієнтів з вогнепальними пораненнями 
кінцівок для удосконалення лікувальних підходів.
Матеріал і методи. Нами проведено клініко-неврологічне і нейропсихологічне обстеження 80 пацієнтів з вогнепальними 
пораненнями кінцівок, які знаходились на лікуванні в Головному військовому клінічному госпіталі ГВМЦ Міністерства 
оборони України. Всі обстежені були чоловічої статі молодого і середнього віку. Здійснено детальне дослідження 
неврологічного статусу та нейропсихологічне дослідження характеристик тривоги і депресії з використанням 
госпітальної шкали тривоги і депресії (HADS), шкали депресії Гамільтона, шкали тривоги Бека. Обстеження проводилось 
в терміни від 2 до 10 днів після отримання поранення з катамнестичним обстеженням в подальшому
Результати та обговорення. При вогнепальному пораненні виникає цілий комплекс негативних впливів, які 
спричиняють біль, обмеження локальних рухів в ураженій кінцівці та загальної рухової активності, зміна можливостей 
звичного соціального функціонування, а також вплив власне факту поранення як стресового фактору, тощо.
Після вогнепального поранення можуть виникати різні епізоди депресії або поглиблюватися депресія, що вже була як 
фонова у пацієнта. Це представляє певну діагностичну проблему, зважаючи на негативний вплив депресії на перебіг 
гострого і відновного періодів після поранення.
Стан тривоги також може ставати додатковим негативним чинником впливаючи на особливості самопочуття в гострому 
періоді після вогнепального поранення.
Висновок. Нейропсихологічні характеристики тривоги і депресії у пацієнтів з вогнепальними пораненнями кінцівок 
доцільно враховувати для оптимізації вибору лікувальної тактики.

ВПЛИВ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ НА ПЕРЕБІГ ХВОРОБ СИСТЕМИ 
КРОВООБІГУ, А САМЕ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, РОБОТА ЯКИХ 

ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ
Гордієнко Л.М.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного Управління Справами, м. Київ 
Хвороби системи кровообігу (ХСК), а саме артеріальна гіпертензія (АГ) на сьогоднішній день займають провідне місце 
у структурі захворюваності населення України. Раннє виявлення чинників ризику та проведення їх корекції дозволить 
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зменшити захворюваність в осіб працездатного віку серед медичних працівників, робота яких пов’язана із шкідливими 
умовами праці. 
Актуальною проблемою сучасної медицини являється психічне здоров’я населення. Враховуючи стресогенні події 
життя, низький соціально - економічний рівень, психоемоційне навантаження на робочому місці, ненормований 
робочий день (оперативні втручання), напруження у суспільстві та сім’ях, відсутність соціальної підтримки веде 
до прогресування серцево-судинних захворювань (ССЗ), а зокрема артеріальної гіпертензії (АГ) та професійному 
вигоранню серед медичних працівників. Вивчаючи психічне здоров’я медичних працівників можна дізнатися соматичну 
симптоматику та поведінкову реакцію до запропонованого лікування та програм профілактики. На сьогоднішній день 
відсутня достовірна інформація про розповсюдженість серед медичних працівників ХСК та АГ, та прогноз розвитку 
ситуації в найближчий час.
Незважаючи на наукові дослідження у вітчизняній медицині та програми, які розроблені для профілактики артеріальної 
гіпертензії (АГ), на сьогоднішній день лишається невирішеним питання єдиного підходу до боротьби з факторами 
ризику де б розглядалися соціальні, медичні, психоемоційні заходи профілактики артеріальної гіпертензії (АГ) серед 
медичних працівників.
Враховуючи вище вказані дані, нами поставлена мета визначити серед медичних працівників КЛ «Феофанія» ДУС 
вплив факторів ризику на розвиток та перебіг артеріальної гіпертензії, оцінити їх психоемоційний стан. Отримавши 
дані, запропонувати методичні рекомендації для профілактики ХСК, артеріальної гіпертензії (АГ) серед медичних 
працівників, робота яких пов’язана із шкідливими факторами виробничого середовища.
Матеріалами дослідження були результати проведеного періодичного медичного огляду 2016 року та соціологічне 
опитування за методикою «Синдром «вигорання» в професіях системи «Людина-людина» (Г.С. Нікіфоров). 
Брала участь 101 лікаря, з них 21 жінка (21,21%), та 80 чоловіків (80,8%). Середній вік працівників – 47 років. Стаж роботи 
лікарів 5-10 років. Серед працюючого контингенту хворіють АГ 19 осіб (19,19%), 14 чоловіків (14,14%), 5 жінок (5,05%). 
АГ I ст. – 13 працюючих (13,13%), з них 2 жінки (2,02%), та 11 чоловіків (11,11%). АГ II ст. - 6 лікарів (6,06%), з них 3 чоловіка 
(3,03%) та 3 жінки (3,03%).
Визначивши та проаналізувавши фактори ризику у працівників:
ІМТ (індекс маси тіла) 33 особи відповідає нормі (33,33%) - 23 жінки (23,23%) та 10 чоловіків ( 10,1%). Перед ожиріння 
відмічається у 45 осіб (45,45%) - 5 жінок ( 5,05%) та 40 чоловіків ( 40,4%). Ожиріння I ст. -21 особа (21,21%), з них жінок – 4 
( 4,04%), чоловіків – 17 ( 17,17%). Ожиріння II ст. – 2 чоловіка ( 2,02%). У групі ризику знаходиться 68 працюючих ( 68,68%).
При медичному огляді було проведено обстеження працівників на загальний холестерин у 56 осіб (56,56%) він вищий 
3,6 - 5,2 ммоль/л, з них чоловіків – 47 (47,47%), жінок – 9 (9,09%).
Проводилось анкетування лікарів - 42 особи мають шкідливу звичку табакопаління (42,42%), з них жінок - 3 (3,03%), 
чоловіків – 39 ( 39,39%). Низьку фізичну активність відмітило понад 74 працівника (74,74%).
Оцінивши психоемоційний стан лікарів, високий рівень емоційного виснаження відмічається у 20 осіб (20,2%), середній 
– у 27 працюючих (27,27%), низький - у 44 опитуваних (44,44%). За висновком 47 осіб (47,47%) знаходяться у групі ризику.
Проаналізувавши деперсоналізацію – високий рівень відмічається у 12осіб (12,12%), середній рівень у 16 працюючих 
(16,16%), низький – 73 лікаря (63,63%), отже підлягають нагляду терапевта та спостереження у психолога 28 осіб 
(28,28%). 
Розглядаючи редукцію особистості 14 лікарів (14,14%) мають високий рівень, середній рівень відмічають – 32 особи 
(32,32%), низький – 55 працівників (55,55%). Отже у групі ризику знаходяться 46 працівників (46,46%), які потребують 
негайного нагляду зі сторони психолога та терапевта (довіреного лікаря). Отже психоемоційне виснаження не лише 
один із факторів ризику, але і веде до прогресування та дестабілізації перебігу ХСК, насамперед, АГ. Результати 
опитування свідчать про значну роль психосоціальних факторів в перебігу АГ. На даний час відмічається високий 
рівень психосоматичних розладів серед населення, зокрема медичних працівників.
Проаналізувавши медико-соціальні фактори та емоційне виснаження, які впливають на розвиток та прогресування 
ХСК та АГ серед медичних працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, можна зробити висновок, що фактори 
ризику не можна розглядати ізольовано один від одного.
Підводячи підсумок результатам дослідження, які проводились серед лікарів КЛ « Феофанія» ДУС можна сказати, що 
у групі ризику знаходиться 68 – осіб (68,68%) факторами ризику у яких являється (ІМТ, підвищений рівень загального 
холестерину, шкідливі звички, відсутність активного способу життя), 46 – опитуваних (46,46%) має фактор ризику 
емоційне виснаження і потребує допомоги та нагляду зі сторони психолога, терапевта ( довіреного лікаря). 
У кожному медичному закладі для раннього виявлення ХСК та АГ серед медичних працівників та подовження 
професійного довголіття під час періодичних медичних оглядів лікар терапевт ( довірений лікар ) повинен ознайомити 
співробітника з комплексом медичних, соціальних, психологічних та інших заходів, спрямованих на раннє виявлення 
і попередження прогресування ХСК та АГ. Використовувати індивідуальні рекомендації з профілактичних заходів: 
впровадження дієтологічних рекомендацій, вибору дієти, яка максимально знижує ризики прогресування АГ, 
індивідуального підбору методу фізичної активності, способу життя, нормалізація ваги, ліпідного обміну, контроль 
рівня глюкози крові, відмова від шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя. При виявленні під час 
медичного огляду підвищеного АТ у медичного працівника направити на дообстеження, запропонувати провести ДМАТ 
(добове моніторування артеріального тиску), що при необхідності дасть змогу правильно підібрати медикаментозну 
терапію із застосуванням доз препаратів або їх комбінації. Оцінити психічний стан працівника провести бесіду та 
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запропонувати пройти опитувальник «Шкала оцінки рівня якості життя» (Чабан О.С., Хаустова О.О.), «Професійне 
вигорання», PHQ (Опитувальник здоров’я). Після результатів опитування визначитися з наданням допомоги в 
залежності від стадії емоційного виснаження. Також бажано у штатному розкладі мати посаду психолога, до якого 
медичні працівники можуть звернутися за психологічною допомогою та підтримкою. Дотримуватись режиму роботи 
та відпочинку, повинна бути підтримка членів сім’ї, друзів, санаторно-курортне лікування. Результати періодичних 
медичних оглядів повинні направлятися по місцю проживання до поліклінік, АЗПСМ, де лікарі будуть спостерігати за 
працівником та проводити деспансерізацію.
Таким чином можна знизити рівень захворюваності серед медичних працівників на ХСК та АГ, зменшити вихід на 
інвалідність серед працюючого контингенту та подовжити професійне довголіття.
 

ПРОДОВЖЕННЯ
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ГІНЕКОЛОГІЯ, РЕПРОДУКТОЛОГІЯ, АКУШЕРСТВО, 
ПЕРИНАТОЛОГІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ: 

МЕДИЧНІ, ЮРИДИЧНІ ТА ЕТИЧНІ ПИТАННЯ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-14.30
Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра неонатології, 
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

ПРОГРАМА
Тема: Комунікації в сфері охорони здоров’я: як досягти бажаного результату. Проблемні питання впровадження 
наказу МОЗ України № 592 щодо допуску батьків до хворих дітей
Доповідачі: Шунько Є.Є., проф., зав. кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, Костюк О.О., доц., Лакша О.Т., 
доц., Краснова Ю.Ю., доц.
Тема: Моніторинг газів крові новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії — безпека пацієнта та якість 
допомоги
Доповідачі: Кончаковська Т.В., доц. кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, Ніконова Л.В., зав. відділення 
інтенсивної терапії новонароджених НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Тема: Інтеграція комплексного нейромоніторингу в систему виходжування передчасно народжених дітей
Доповідачі: Іванова Т.П., заступник головного лікаря НДСЛ «ОХМАТДИТ», Орлова Т.О., зав. відділення інтенсивного 
виходжування глибоконедоношених дітей, Костюкова Д.М., Чайковська О.Е., Борисова Л.М.
Тема: Профілактика болю у передчасно народжених дітей
Доповідачі: Воробйова О.В., проф., кафедра неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, Бакаєва О.М., зав. 
Неонатологічного центру НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Тема: Юридична підтримка лікарів та медичного персоналу
Доповідачі: Осіпова А.В., лікар-інтерн кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, Краснова Ю.Ю., доцент 
кафедри неонатології
Тема: Асоціація батьків передчасно народжених дітей. Міжнародна практика та перший досвід роботи в Україні
Доповідачі: Балясна О., голова ГО «Українська асоціація батьків передчасно народжених дітей «РАННІ ПТАШКИ», 
Бондарь О., співзасновниця ГО
Тема: Пізні недоношені: недооцінена проблема неонатології та педіатрії
Доповідачі: Сіренко О.І., аспірант кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, Лакша О.Т., доц. кафедри 
неонатології, Старенька С.Я., зав.відділення перинатальної патології та ранньої реабілітації новонароджених НДСЛ 
«ОХМАТДИТ»
Тема: Сучасні технології ентерального та парентерального харчування дітей з дуже малою масою тіла при народженні
Доповідачі: Сидоренко І.В., аспірант кафедри неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика, Бєлова О.О., ас. кафедри 
неонатології
Тема: Етичні та деонтологічні питання в процесі спілкування з батьками
Доповідач: Краснов В.В., проф., зав. каф. педагогіки, психології та медичного права НМАПО імені П. Л. Шупика, практичні 
психологи, юристи, викладачі кафедри
Тема: Проблемні питання комунікацій при наданні медичної допомоги дитині 
Доповідач: Краснова Ю.Ю., доц.
Тема: Роль систематичного навчання в запобіганні помилок при проведенні маніпуляцій 
Доповідач: Лакша О.Т., доц. 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ У ДІТЕЙ»

26 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-11.00
Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

ПРОГРАМА
Тема: Використання сучасних ультразвукових методів для оцінки стадії фіброзу у дітей з хронічними вірусними 
гепатитами В та С
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Тема: Критерії призначення противірусної терапії дітям з хронічним вірусним гепатитом В та С
Тема: Можливість впровадження в педіатричну практику препаратів прямої противірусної дії для лікування 
хронічних вірусних гепатитів

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗАТІВ ЛАКТОБАКТЕРІЙ 
У ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ХАРЧОВОЮ АЛЕРГІЄЮ»

26 квітня 2017 року  •  Час проведення: 13.00-14.00
Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України
Доповідачі: Шадрін О.Г., Марушко Р.В. Гайдучик Г.А.

ПРОГРАМА
Тема: Стандарти діагностики та лікування харчової алергії на білки коров’ячого молока у дітей
Тема: Сучасні проблеми діагностики та лікування харчової непереносимості у дітей раннього віку
Тема: Непереносимість гістаміну у дітей: особливості клінічного перебігу та підходи до лікування

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ»

26 квітня 2017 року  •  Час проведення: 11.30-12.30
Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

ПРОГРАМА
Тема: Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги новонародженим з вродженою діафрагмальною грижею
Тема: «Хірургія перших хвилин» як новітня технологія в лікуванні гастрошизису
Тема: Оптимізація хірургічного лікування новонароджених з вродженою обструкцією тонкої кишки
Тема: Вибір тактики хірургічного лікування анорект альних вад розвитку у дітей

КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – ЯК ДОСЯГТИ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ № 592 ЩОДО ДОПУСКУ БАТЬКІВ ДО ХВОРИХ ДІТЕЙ.

Шунько Є.Є., Костюк О.О., Лакша О.Т., Краснова Ю.Ю.
НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 

Мета. Вдосконалити систему надання допомоги новонародженим в медичних закладах шляхом покращення 
комунікативних зв’язків між всіма учасниками процесу.
Якість та ефективність медичної допомоги новонародженим визначається багатьма факторами, серед яких важлива 
роль належить комунікаціям між учасниками процесу. Більшість конфліктів, спорів, непорозумінь, помилок 
відбувається внаслідок недосконалої та неврегульованої системи комунікації між пацієнтами або їх батьками 
і медичним персоналом, лікарями і адміністрацією медичного закладу, зокрема через відсутність узгоджених 
протоколів, недостатнього фінансування та забезпечення, між лікарями різних закладів або спеціальностей внаслідок 
неузгодженості протоколів з різних спеціальностей, між лікарями та медичними сестрами в процесі надання медичної 
допомоги, особливо в критичних ситуаціях.
Вирішення цих непорозумінь і запобігання помилок полягає в покращенні спілкування між різними сторонами 
конфлікту і поміж медичного персоналу. Слід узгодити регламентуючі стандарти медичної допомоги і протоколи, 
застосовуючи мультидисциплінарний підхід, поширювати спеціальну інформацію для збільшення обізнаності батьків, 
відпрацьовувати навички грамотного, з юридичної точки зору, інформування батьків хворих дітей та їх консультування.
З метою покращення медичної допомоги, слід регулярно відпрацьовувати взаємодію в команді, імітуючи розповсюджені 
ситуації, використовуючи навчальні манекени, симуляційні класи, сучасні комп’ютерні технології тощо.
Неонатальні відділення мають значний досвід допуску батьків до догляду за хворими і передчасно народженими 
малюками, який підтверджує важливість комунікативних взаємовідносин для досягнення найкращого результату. 
Мами годують своїх дітей, міняють підгузки, забезпечують звичайних догляд, чим зменшують навантаження на середній 
медичний персонал, який виконує медичні процедури. Випущені за участю викладачів кафедри неонатології посібник 
для батьків «Недоношені діти» (МБФ Фонд допомоги і розвитку дітям Чорнобиля) та «Щоденник перебування у ВІТН» 
(Україно-Швейцарський проект «Здоров’я матері та дитини») сприяють кращій обізнаності батьків, відповідають на 
більшість їх звичайних запитань і полегшують подальше спілкування.
Висновки. Оптимальні комунікації між медичним персоналом, батьками та представниками громадських організацій 
потребують відповідного навчання. Важливим є розробка нормативних документів щодо захисту медичних працівників 
в ситуаціях ризику порушення їх прав.
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МОНІТОРИНГ ГАЗІВ КРОВІ НОВОНАРОДЖЕНИХ У ВІДДІЛЕННЯХ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ – ПЕРСПЕКТИВИ І 
БЕЗПЕКА.

Кончаковська Т.В.1, Ніконова Л.В.2, Костюкова Д.М.2

1НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 
 2НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ 

Мета. Оцінити ефективність моніторингу кислотно-лужного стану (КЛС) і газів крові у відділенні інтенсивної терапії 
новонароджених (ВІТН) НДСЛ «ОХМАТДИТ».
Матеріал і методи. Протягом 2016 року проводився моніторинг газів крові та кислотно-лужного стану (КЛС) у 242 
новонароджених шляхом безперервного визначення сатурації киснем (SpO2) і періодичного визначення КСЛ венозної 
крові з їх корекцією – зміною параметрів штучної вентиляції легень, СРАР, медикаментами. Також визначалась 
оксигенація тканин головного мозку методом NIRS у 15 дітей з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (ГІЕ) важкого 
ступеню.
Результати та обговорення. Моніторинг SpO2 є зручним методом оцінки насичення гемоглобіну киснем у 
повсякденній практиці. Недоліком методу була віддалена реакція пульсоксиметра на зміни оксигенації, залежність 
показників від кровотоку у ділянці датчика, неможливість визначення високих значень парціального тиску кисню в 
крові. Показники КЛС визначались у венозній крові, що призводило до хибно низьких показників оксигенації та хибно 
високих значень тиску вуглецю, залежності від больової реакції дитини, техніки забору крові, часу транспортування 
до лабораторії. Оцінка оксигенації тканин головного мозку методом NIRS дозволяла прогнозувати перебіг ГІЕ, але 
потребувала спеціального обладнання і навченого персоналу.
Висновки. Для правильної оцінки стану новонароджених у ВІТН, корекції лікування, профілактики важких наслідків і 
визначення прогнозу, необхідно проводити моніторинг КЛС і газів крові. Окрім комплексного визначення SpO2, КЛС 
і газів крові, слід застосовувати також неінвазивні методи, такі як NIRS, а також постійний транскутанний моніторинг 
О2 і СО2, що дозволить попередити біль у новонароджених, більш точно і в реальному часі визначати досліджувані 
параметри з їх відповідною корекцією.

ПРОФІЛАКТИКА БОЛЮ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
Є.Є. Шунько1, О.В. Воробйова1, О.М. Бакаєва2

1НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 
2НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ 

Мета. Впровадити оцінку та профілактику болю у передчасно народжених дітей.
Матеріали і методи. 1.Розглянуто шкали оцінки болю у новонароджених за міжнародними стандартами та даними 
літератури.
2.Проведено аналіз медичних втручань у передчасно народжених дітей за матеріалами клінічної практики.
Результати та обговорення. Питання виявлення, оцінки та профілактики болю в передчасно народжених 
новонароджених є актуальним для неонатальних відділень. У даний час в Україні недостатньо поширені ефективні 
практики об’єктивізації та профілактики болю, зокрема у відділеннях інтенсивної терапії та інтенсивного виходжування 
новонароджених. 
Встановлено, що передчасно народжені діти в умовах відділень неонатології отримують інтенсивну терапію, зокрема 
дихальну підтримку, зондове ентеральне та парентеральне харчування, діагностичні процедури, що супроводжуються 
інвазивними та неінвазивними втручаннями. Передчасно народжені діти відчувають біль не тільки під час болісних 
процедур, але і під час стресових моментів: зміна підгузків, фізіотерапія грудної клітки, медичний огляд, вплив стимулів 
зовнішнього середовища. Про це свідчить зміна поведінки, фізіологічного стану, нейроендокринні та метаболічні 
порушення. Доведено, що вплив тривалого або сильного болю збільшує післяопераційні ускладнення та захворюваність 
дітей, призводить до зростання тривалості госпіталізації та рівня смертності порівняно з новонародженими, які 
отримували адекватну аналгезію. Крім того, діти, які відчували біль в неонатальному періоді, відповідають на больові 
стимули в подальшому житті інакше.
Висновки. Необхідно впроваджувати шкали оцінки болю у новонароджених з метою оцінки, моніторингу та 
профілактики болю. Впровадження медичної оцінки та управління болем у новонароджених дає можливість покращити 
результати медичної допомоги та подальшого розвитку дитини.

ПІЗНІ НЕДОНОШЕНІ ДІТИ – НЕДООЦІНЕНА ПРОБЛЕМА НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ
Лакша О.Т.1, Сіренко О.І.1, Старенька С.Я.2

1НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 
2НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. Київ 

Мета. Дослідити період адаптації пізніх недоношених дітей шляхом оцінки стану здоров’я матерів і дітей, їх потреби в 
медичній допомозі.
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Матеріали і методи. Анамнестичне та клінічне дослідження 97 дітей з ГВ 340/7-366/7 тижнів від одноплідної вагітності, які 
не мали грубих вроджених аномалій розвитку.
Результати та обговорення. Серед матерів 16,5% жінок були старші 35 років, 31% мали обтяжений соматичний 
анамнез. Захворюваність матерів: вроджені вади розвитку, онкологічні захворювання, патологія серцево-судинної 
системи, цукровий діабет, ожиріння та інше. Від І вагітності народжено 51,5% дітей, 38% жінок мали обтяжений 
акушерський анамнез, 86,5% жінок мали ускладнений перебіг вагітності. Передчасний розрив плодових оболонок 
відмічався у 30%, у 11% безводний проміжок становив > 18 годин, 50% дітей народилося шляхом кесарського розтину 
(дистрес плоду - 21,5%, материнські фактори - 18,5%, плацентарні - 9,3%).
Середня маса дітей при народженні становила 2388,07 ±572,33 г (1310 – 4000 гр.) Малими щодо терміну гестації 
народилось 18,5%, 45,3% дітей потребували початкової, а 7,2% – повної реанімаційної допомоги при народженні, 
у 17,5% - оцінка за Апгар наприкінці 5 хв. становила менше 7 балів. Стан при народженні 24,7% дітей був тяжким, 
погіршення стану протягом першої доби з потребою в дихальній підтримці відмічалося у 31% новонароджених. Серед 
проблем періоду адаптації пізніх недоношених дітей, які потребували лікування, відзначалися: гіпоглікемія у 45,3%, 
жовтяниця у 66%, апное у 7,2%, інтолерантність до ентерального харчування у 46,4%, потреба в зондовому годуванні 
85,5% дітей.
Висновки. Пізні недоношені діти мають обмежені адаптаційні можливості та часто потребують медичної допомоги. 
Оцінка стану здоров’я матерів спрямована на проведення ретельного моніторингу стану таких дітей протягом періоду 
адаптації для своєчасного втручання.

МАЛЮКОВА СМЕРТНІСТЬ У СТАТЕВОМУ АСПЕКТІ
Дудник С.В.

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ 
Мета. Визначити тенденції рівня смертності дітей у віці до 1-го року життя за статтю в Україні за період 2012 - 2015 рр.
Матеріали і методи. Дослідження проведено із використанням даних Державного комітету статистики України за 
період 2012 - 2015 рр. Методи: статистичний, порівняльний аналіз, системний підхід.
Результати та обговорення. За результатами дослідження протягом 2012 - 2015 рр. загальноукраїнський рівень 
малюкової смертності хлопчиків в Україні на 19,9% перевищував аналогічний показник серед дівчаток у віці до 1-го року 
життя, при цьому спостерігається тенденція до поступового зниження вищезазначеного показника серед хлопчиків 
(на 6,4% у 2015 р. відносно 2012 р.). Малюкова смертність хлопчиків, як у міських поселеннях, так і сільської місцевості, 
також поступово знижувалась: на 7,6% у містах та на 4,3% у селах. У міських поселеннях малюкова смертність хлопчиків 
вища за смертність дівчаток міст на 23,5%, але нижча за аналогічну серед сільських хлопчиків на 9,5%. При цьому рівень 
смертності хлопчиків сільської місцевості у віці до 1-го року вище на 13,8%, ніж серед дівчаток сільської місцевості. 
Також, малюкова смертність дівчаток сільської місцевості вища за рівень смертності дівчаток міських поселень у віці 
до 1-го року життя на 23,3%. За роки спостереження, малюкова смертність дівчаток міст знизилась на 7,96%, сільської 
місцевості на 4,3%. 
Висновки. Рівню смертності дітей за статтю у віці до 1-го року життя як загальному, так і за місцем мешкання, притаманні 
тенденції до зниження, але більші темпи до зниження спосте рігаються в міських поселеннях. Малюкова смертність, як 
хлопчиків так і дівчаток сільської місцевості, вища за аналогічні показники міських поселень. Потребують вивчення 
причини формування більш високих рівнів малюкової смертності в сільській місцевості, а також її більш повільного 
темпу зниження в порівнянні з міськими поселеннями.

СИСТЕМНА ТЕРАПІЯ АКНЕ В ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ ТА ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Мацидонська І.В.1, Рощіна Г.Ф.2, Трампольська А.В.3, Явнюк В.В.3 

1Клініка «Борис», м. Київ 
2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 

3Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ 
Мета. Вивчення препарату Акнетин при системному лікуванні акне у жінок. 
Матеріали і методи. Препарат Акнетин має у своєму складі ізотретіноін, який знаходиться в іноваційній капсулі 
LIDOSE. Це дозволило знизити курсову дозу ізотретіноіна на 20% при збереженні ефективності терапії. В дослідження 
було включено 26 пацієнток з клінічними ознаками акне середнього ступеню важкості, які мали наступні прояви 
хвороби: акне з схильністю до формування рубців - 3 паціентки (12%), акне на тлі тяжкої депресії/дисморфофобії – 5 
(20%), атипові акне по типу піодерміі обличчя – 12 (48%). Лікувальна доза препарата складала - від 0,4 до 0,8 мг/кг на 
добу, курсова доза – 10-120 мг, курс лікування - від 6 до 12 місяців. Проводилось дослідження основних біохімічних та 
гормональних показників до/під час лікування.
Результати та обговорення. При застосуванні препарату Акнетин всі пацієнтки відмічали регрес запальних елементів 
висипок, очищення шкіри від комедонів та відсутність нових висипок, що не потребувало збільшення дози препарату. 
При лікуванні 26 пацієнток з клінічними ознаками акне середнього ступеню важкості отримані наступні результати: 
повне клінічне завершення процесу констатували у 16 жінок (61,64%), значне покращення – у 10 (38,46%). Ми 
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вважаємо, що на оптимізацію лікування значно вплинуло те, що у пацієнток до початку лікування були виявлені значні 
гормональні зміни, які характеризують наявність гіпеандрогенії яєчникового генезу, і було призначено додаткове 
лікування - комплексні гормональні препарати з прогестинами з антиандрогенною дією.
Висновки. Результати дослідження свідчать, що іноваційна форма ізотретіноіну у складі препарату Акнетин є препаратом 
вибору для лікування пацієнток з клінічними ознаками акне середнього ступеню важкості, лікувальний процес значно 
оптимізується при призначенні комплексних гормональних препаратів з прогестинами-антиандрогенами. 

КОРЕКЦІЯ ВАГІНАЛЬНОЇ МІКРОФЛОРИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ АКНЕ В 
ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ ТА ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Мацидонська І.В.1, Рощіна Г.Ф.2, Трампольська А.В.3, Явнюк В.В.3 
1Клініка «Борис», м. Київ 

2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ 
3Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ 

Мета. Вивчення ефективності профілактики вагінального дисбіозу препаратом Вагісан при лікуванні системними 
антибактеріальними препаратами пацієнток з акне. 
Матеріали та методи. Лікування акне в дерматологічній та гінекологічній практиці системними антибактеріальними 
препаратами є виправданим, тому що в патогенезі розвитку цієї хвороби лежить полібактеріальний фактор. 
Довготривала терапія у жінок викликає суттєві зміни мікрофлори вагіни і потребує корекції вагінального 
дисбіозу з метою попередження розвитку умовно-патогенної мікрофлори (кандидозу, бактеріального вагінозу). 
В наше дослідження ми включили 26 жінок, які проходили системне лікування акне, у яких для попередження 
дисбіозу використовувалися оральні капсули препарата Вагісан. В своєму складі Вагісан має штами лактобактерій 
урогенітального походження: Lactobacillus rhamnosus GR-1™ та Lactobacillus reuteri RC-14™ в сумарній кількості 109КОЕ 
живих бактерій. В процесі лікування проводилось лабораторне підтвердження (культуральне, мікробіологічне) 
збереження сталості мікробіоценозу, при наявності змін лікування доповнювалось вагінальними капсулами препарату 
Вагісан, який має в своєму складі подвійну концентрацію (2*109КОЕ) вище зазначених штамів лактобактерій. 
Результати та обговорення. При довготривалій антибактеріальній системній терапії акне, у 20 жінок із 26 (76,92%), 
застосування препарату Вагісан попередило розвиток вагінального дисбіозу. У 6 пацієнток при проведенні 
лабораторного дослідження було підтверджено розвиток бактеріального вагінозу у 4 (15,38%) та кадидозної інфекції 
у 2 (7,69%), що потребувало додаткового місцевого лікування у вигляді вагінальних капсул препарату Вагісан. Треба 
додати, що ця група пацієнток вже мала в анамнезі епізоди подібного вагінального дисбіозу. Після проведеної 
лікувальної корекції вагінальними капсулами препарату Вагісан, подальше лікування основного захворювання 
відбувалось без ускладнень. 
Висновки: Ефективність та безпечність лікування акне в дерматологічній та гінекологічній практиці системними 
антибактеріальними препаратами та попередження розвитку вагінального дисбіозу можливо забезпечити 
профілактичним прийомом оральних капсул препарату Вагісан, а при наявності вагінального дисбіозу – корекція 
шляхом застосування вагінальних капсул препарату Вагісан. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОНІЗОВАНОГО ПРОГЕСТЕРОНУ ПРИ РЕТРОХОРІАЛЬНИХ ГЕМАТОМАХ І 
ГЕМОРАГІЧНОМУ СИНДРОМІ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ ВАГІТНОСТІ

Рощіна Г.Ф1., Швець Л.Л2., Коробко О.М2.,Трампольська А.В.3, Явнюк В.В.3 
1НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 

2Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, м. Київ 
3Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ 

Мета. Вивчення ефективності сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону (МПр) – препарат Лютеіна – в 
ургентних ситуаціях при загрозі переривання вагітності (ЗПВ) із геморагічним синдромом (ГС) . 
Матеріали та методи. Прогестерон і його мікронізовані форми (МПр) має вплив на чисельні ланки в процесі розвитку 
вагітності - потужний токолітик, спазмолітик, а його гемостатичні властивості надають можливість використання при 
лікуванні ГС. Основна перевага застосування сублінгвальної форми преперату Лютеіна - можливість використання в 
ургентних ситуаціях при ЗПВ із ГС за рахунок швидкого ефекту (максимальна концентрація в крові через 30 хвилин 
від початку застосування препарату). В наше дослідження було включено 114 пацієнток з клінічними ознаками 
загрози переривання і ГС у терміні вагітності від 6 до 12 тижнів. Всім вагітним проведено УЗД: підтверджений термін 
вагітності, встановлена серцева діяльність плоду і його рухливість, наявність ретрохоріальної гематоми, встановлені 
ознаки гіпертонусу матки, проведено вимір довжини шийки матки. До основної групи увійшли 84 пацієнтки, яким, з 
метою корекції їх стану, проводилось лікування сублінгвальною формою препарату Лютеіна - по 100 мг у вигляді 3 - 4 
разового прийому на протязі 5 днів. Протокол лікування передбачав проведення контрольного УЗД через 5 діб або 
при посиленні геморагічного компонента. У контрольній групі було 30 пацієнток з аналогічними ознаками перебігу 
вагітності і тотожними термінами вагітності, яким застосовували внутрішньом’язове введення прогестерону (в/м П). 
Результати та обговорення. При застосуванні препарату Лютеіна, з метою лікування загрози переривання вагітності 
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при наявності ГС, отримані наступні результати: зменшення клінічних проявів після 3-го дня прийому у всіх вагітних; 
зменшення ГС на 4-5 день лікування – у 72 (85,4%), 100% відсутність ГС констатувалась на протязі 1-го тижня. Дані 
УЗД: відсутність гіпертонусу матки - у 72 пацієнток (85,4%), зменшення - у 12 (15,6%). Значне зменшення розмірів 
ретроплацентарної гематоми через 1 тиждень лікування констатовано у 42 (50%), а відсутність – у 28 (33,3%). В 
контрольній групі - в/м П – такої позитивною динаміки клінічних проявів не було: зменшення клінічних проявів після 
5-ти днів констатовано лише у 12 вагітних (40%), зменшення ГС - лише у 15 пацієнток (50%). Дані УЗД в контрольній 
групі після 5 дня терапії: відсутність гіпертонусу матки – у 12 пацієнток (40%), зменшення гіпертонусу матки - у 21 
пацієнтки (70%); і плоду - у 24 (80%), відсутність ретроплацентарної гематоми - лише у 6 вагітних (20%), а її зменшення 
- у 16 (53,3%). 
Висновки. Застосування сублінгвальної форми МПр (препарат Лютеіна) по ургентним показам швидко і якісно 
призводить до мінімізації геморрагічного синдрому, що позитивно позначається на подальшому перебігу вагітності.

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ УРГЕНТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНУ АНТИРЕЗУС RHO (D) ЛЮДИНИ
Рощіна Г.Ф.,1 Коркіна Ю.В.,1 Швець Л.Л.,2 Гочарова Л.І.,2 Деденко С.І.,2 Шекера Т.Д.,2 Ярмолицька Н.А.2

1НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ 
2Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, м. Київ 

Мета. Вивчення клінічного застосування імуноглобуліна антирезус - Rho (D) з титром антитіл до анти- Rh0 (D) 1:2000 у Rh 
(-) жінок із клінічними ознаками загрози переривання вагітності (ЗПВ ) і геморагічним синдромом (ГС).
Метеріали і методи. В наше дослідження було включено 14 пацієнток з клінічними ознаками ЗПВ і ГС у терміні 
вагітності від 6 до 13 тижнів. Вагітним було підтверджено наявність Rh (-) типу крові та відсутність антирезус 
- Rh(D) антитіл, а у їх чоловіків – Rh (+) тип крові. Також проведено УЗД для підтвердження терміну вагітності, 
серцевої діяльності плода, наявності ретрохоріальної гематоми та ознак гіпертонусу матки. Саме наявність 
ретрохоріальної гематоми, яка супроводжується попаданням в материнський кровоток елементів крові плода/
ембріона, потребує проведення профілактики Rh-конфлікту і застосування імуноглобуліна антирезус - Rho (D) з 
титром антитіл до анти- Rh0 (D) 1:2000 у дозі 75 мкг (наказу МОЗ №676 п.5). Нами використовувався імуноглобулін 
антирезус - Rho (D) з титром антитіл до анти- Rh0 (D) 1:2000, який виробляє ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (Україна). 
Всі вагітні отримували комплексну терапію, направлену на збереження вагітності і ліквідацію ГС із проведенням 
УЗД моніторингу.
Результати та обговорення. При застосуванні комплексної терапії з метою лікування загрози переривання вагітності 
в 6 - 13 тижнів при наявності ГС та проведення профілактики Rh-конфлікту імуноглобуліном антирезус - Rho (D) з титром 
антитіл 1:2000 ми констатували, що всі вагітності мали подальший прогресивний розвиток. Також були проведені 
повторні дослідження та підтверджена відсутність антирезус – Rh (D) антитіл, які проводились з інтервалом 3 - 4 тижні на 
протязі усієї вагітності. Кожній вагітній була пояснена необхідність введення імуноглобуліна антирезус - Rho (D) з титром 
антитіл до анти- Rh0 (D) 1:2000 в дозі 300 мкг у ранній післяпологовий період у тому випадку, коли новонароджена 
дитина буде мати Rh (+) тип крові. 
Висновки. Вагітним Rh (-) типом крові з клінічними ознаками загрози переривання та, особливо при наявності ГС, для 
проведення профілактики Rh-конфлікту, показаний імуноглобулін антирезус - Rho (D) з титром антитіл 1:2000, за умови 
відсутності антирезус Rh (D) антитіл. Препарат запобігає резус-сенсибілізації резус-негативних жінок, що позитивно 
позначається на подальшому перебігу вагітності. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ НЕДОНОШЕНИМ ДІТЯМ В 
УМОВАХ ЇЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Габорець Ю.Ю., Дудіна О.О., Волошина У.В.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ. Україна

Мета. Вивчити та проаналізувати ефективність медичної допомоги недоношеним новонародженим дітям в Україні в 
умовах регіоналізації перинатальної допомоги.
Матеріали та методи. Використано дані державної і галузевої статистики, перинатального аудиту за 2011–2015 рр. 
Методом дослідження став статистичний. 
Результати та обговорення. Протягом років дослідження частота народжених живими і мертвими з дуже малою 
масою тіла мала незначну тенденцію до збільшення і становила у 2011 р. 0,35% і 0,58%, а у 2015 р. – 0,38% і 0,62% 
відповідно. У 2015 р. в Україні частка недоношених немовлят становила 4,89% із загальної кількості народжених 
живими. У 2014 - 2015 рр. в закладах перинатальної допомоги ІІІ рівня вдалося сконцентрувати народження 59,0% - 
62,0% новонароджених масою тіла при народженні 500–999 г і 52,4% - 55,3% з масою тіла 1000 - 1499 г. Виживання 
недоношених із надзвичайно малою масою тіла при народжені (500-999 г) зросло з 57,58% у 2011 р. до 63,88% у 2015 р.
Висновки. Встановлено за період 2011 - 2015 рр. підвищення ефективності медичної допомоги новонародженим 
недоношеним дітям в Україні 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ З ПРИРОДЖЕНОЮ 
ДІАФРАГМАЛЬНОЮ ГРИЖОЮ 

Слєпов О.К., Пономаренко О.П.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ 

Мета. Покращення результатів лікування природженої діафрагмальної грижі (ПДГ) у новонароджених дітей. 
Матеріали і методи. Проведено аналіз історій хвороб 96 новонароджених дітей, які знаходилися в клініках ДУ 
«ІПАГ НАМН України». До 2006 року лікувальна тактика полягала в терміновій хірургічній корекції ПДГ одразу після 
установлення діагнозу. За такої тактики післяопераційна летальність склала 44,4% (оперовано 27 новонароджених, 
померло - 12). З 2006 року в клініці хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей інституту спостерігали 55 
новонароджених дітей з ПДГ, які проліковані за розпрацьованою нами лікувальною тактикою та стратегією. Її сутність 
полягає у відстроченій хірургічній корекції ПДГ після стабілізації стану пацієнта.
Результати та обговорення. Хірургічну корекцію ПДГ проведено у 43 новонароджених дітей. З них 39 (90,7%) вижили 
та виписані з клініки в задовільному стані. 12 пацієнтів, не дивлячись на проведення їм інтенсивної терапії, мали 
виражену гіпоксію, високу легеневу гіпертензію з відновленням фетального кровообігу і шунтуванням крові справа 
наліво і/або порушення гемодинаміки – не могли бути стабілізовані і отримати хірургічне лікування. 
Нами розроблено критерії готовності новонароджених дітей з ПДГ до радикальної корекції цієї вади, а також алгоритм 
доопераційної інтенсивної терапії у новонароджених дітей ПДГ, з метою стабілізації їх стану, з відстроченими термінами 
хірургічного втручання. Термін передопераційної стабілізації пацієнтів з ПДГ варіює від 24 до 552 годин, в середньому 
87,8 годин. Причому, для дітей, які вижили після операції, цей термін був більший (90 годин) ніж у померлих після 
хірургічної корекції дітей (72 години), що говорить про тяжчий перебіг вади у цих хворих і необхідність тривалішої 
стабілізації стану хворого.
Висновки. Тактика і стратегія лікування новонароджених дітей з ПДГ полягає у відстроченій хірургічній корекції вади 
після стабілізації стану пацієнта, що дало можливість покращити результати лікування і знизити післяопераційну 
летальність за останні 10 років з 44,6 до 9,3%.

ХІРУРГІЯ ПЕРШИХ ХВИЛИН, ЯК НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ В ЛІКУВАННІ ГАСТРОШИЗИСУ 
Слєпов О.К., Пономаренко О.П.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ 
Мета. Покращення результатів лікування новонароджених дітей з гастрошизисом. 
Матеріали і методи. Проведено аналіз медичних карток 100 дітей з ГШ, які народжені природним шляхом або за 
допомогою Кесарського розтину, за період з 1987 по 2015 роки. Пацієнтів з ГШ розділено на 3 клінічні групи (І – основну, 
ІІ – порівняння, ІІІ – порівняння).
Результати та обговорення. В основній групі ваду розвитку діагностовано пренатально в усіх 100% випадків. 
Хірургічну корекцію ГШ їм проведено одразу після народження, через 10 - 25 хвилин («Хірургія перших хвилин»). При 
застосуванні цієї тактики у дітей основної групи термін від народження до операції складав в середньому 16,9 ± 1,3 
хвилин; в І групі порівняння – 13,9 ± 2,1 годин; в ІІ групі порівняння – 9,7 ± 2,5 годин. 
Тривалість операцій при ГШ варіювала в середньому 38,9 ± 2,3 хвилин в основній групі; 60,3 ± 4,4 хвилин – в І групі і 
55 ± 4,5 хвилини – в ІІ групі порівняння. В основній групі пацієнтів з ГШ виявили післяопераційні ускладнення в 33,3% 
випадків. Частота післяопераційних ускладнень в І групі порівняння склала 74,1%. В ІІ групі порівняння післяопераційні 
ускладнення виявлено у 65,4% випадках. Частота післяопераційної летальності в основній групі – 20,0%, в І групі 
порівняння – 62,9% і в ІІ групі порівняння – 61,5%. 
Тривалість штучної вентиляції легень у пацієнтів основної групи була в середньому 3,9 ± 0,2 доби, в І групі - 6,5 ± 0,8 
діб і в ІІ - 6,1 ± 0,3 діб. Появу активної перистальтики кишок після операції виявляли у дітей основної групи в терміни 
від 2 до 9 діб.
Висновки. При «хірургії перших хвилин» достовірно нижчі показники: тривалості операції, кількості післяопераційних 
ускладнень та частоти післяопераційної летальності. У дітей, які вижили, в післяопераційному періоді констатовано 
меншу тривалість штучної вентиляції легень, більш ранні відновлення моторики шлунково-кишкового тракту (поява 
активної перистальтики кишок, відсутність стазу зі шлунка), самостійне відходження стулу і введення часткового та 
повного ентерального харчування, та скорочення загального ліжко-дня.

ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИРОДЖЕНОЇ ОБСТРУКЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 
ДІТЕЙ

Слєпов О.К., Мигур М.Ю., Гладишко О.П.,
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ 

Мета. Підвищити ефективність хірургічного лікування природженої обструкції тонкої кишки (ПОТК) у новонароджених 
дітей.
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Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 79 новонароджених дітей з ПОТК. Для 
проведення дослідження впливу розробленої тактики хірургічного лікування, усі пацієнти були розділені на дві 
групи. До 1-ї групи увійшли 32 (40,5%) дитини, які отримали хірургічне лікування з 1988 по 2005 роки. До 2-ї групи 
було включено 47 (59,5%) новонароджених, яким було проведено хірургічну корекцію ПОТК з 2005 по 2017 роки. 
Удосконалена тактика хірургічного лікування включала пренатальне виявлення вади, диспансеризацію плода, 
родорозрішення в присутності дитячого хірурга, постнатальне обстеження і оперативне лікування. Весь цикл надання 
спеціалізованої хірургічної допомоги проводився в умовах єдиного лікувального закладу.
Результати та обговорення. Запропонована лікувальна тактика допомогла істотно зменшити летальність серед 
новонароджених дітей з ПОТК. Так, серед пацієнтів 1-ї групи (n = 32), пренатальний діагноз було встановлено лише в 8 
(15,3%) випадках і смертність складала 46,9%. Серед пацієнтів 2-ї групи (n = 47) пренатальний діагноз було встановлено 
в 39 (86,2%) випадках, а смертність знизилась до 21,2%.
Висновки. Рівень захворюваності та смертності пацієнтів з ПОТК, за нашими даними, і досі залишається значними. 
Необхідно вживати заходи спрямовані на покращення результатів лікування, серед яких пренатальна діагностика та 
диспансеризація плода, госпіталізація вагітної в акушерські клініки інституту, родорозрішення в присутності дитячого 
хірурга, надання допомоги новонародженому з перших секунд життя, внутрішньогоспітальне транспортування до 
хірургічного відділення, постнатальне обстеження та хірургічна корекція вади.

ВИБІР ТАКТИКИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АНОРЕКТАЛЬНИХ ВАД РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ
Слєпов О.К., Джам О.П., Сорока В.П.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ 
Мета. Покращити результати хірургічного лікування низьких природжених аноректальних вад розвитку (ПАВР).
Матеріали та методи. Результати лікування 52 дітей, які оперовані з приводу ПАВР протягом 1995-2016 років. Серед 
досліджуваних було 24 (46,2%) хлопчики і 28 (61%) дівчаток. Дві дитини з множинними вадами розвитку померли на 
етапах хірургічного лікування від супутніх аномалій.
Результати та обговорення. Мембранозну форму ПАВР діагностували у 4 (7,7%), «ручку ковша» у 5 (9,6%) та 
промежинну норицю у 43 (82,6%) дітей. При мембранозній формі всім пацієнтам проведено первинну анопластику 
з висіченням мембрани. У 1 дівчинки, що оперована за місцем проживання, сформувався стеноз анального каналу 
і проведено повторну анопластику з формуванням кінцевої сигмостоми. У 4 пацієнтів з «ручкою ковша» у віці 1-5 
діб та 1 дитини після 1 року проведено первинну анопластику з висіченням ембріональних тканин. Першим етапом 
хірургічного лікування ПАВР з промежинною норицею у 29 дітей сформовано кінцеву і у 5 дводульну сигмостому та у 6 
кінцеву і у 1 дводульну десцендостому. Другим етапом у 30 пацієнтів проводили задню сагітальну анопроктопластику 
за Пеном, із них одноетапно у 1 та у 11 дітей - передню сагітальну анопроктопластику за Молардом, із них одноетапно 
у 1. Після анопроктопластики проводили бужування сформованого заднього проходу до вікового бужа. В терміні від 2 
місяців після анопроктопластики, проведено третій етап - закриття колостоми.
Висновки. Дітей з мембранозною формою ПАВР та «ручкою ковша», необхідно оперувати як тільки встановлено 
діагноз. При неможливості проведення одноетапної корекції ПАВР з промежинною норицею, слід проводити ІІІ етапи. 
Застосування розробленого в клініці діагностичного і лікувального алгоритму дозволило у 75% дітей отримати хороші 
результати, а у 25% - задовільні. 

СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ ДО БІЛКІВ КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКА У ДІТЕЙ
Уманець Т.Р., Барзилович В.Д.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
Мета. Інформування лікарів про стандарти діагностики та лікування харчової алергії до білків коров’ячого молока 
(БКМ) у дітей. 
Матеріали і методи. Аналіз клінічних настанов Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології (EAACI), 
Всесвітньої Організації Алергології (WAO), Європейської Асоціації Дитячих Гастроентерологів (ESPGHAN) та 
Американського Центру Контролю Захворюваності (CDC) щодо діагностики та лікування харчової алергії (ХА) до БКМ.
Результати та обговорення. БКМ є найбільш значимими харчовими алергенами дитячого віку. Через варіабельність 
клінічних проявів (шкірних, гастроінтестинальних, респіраторних) та важкість диференційної діагностики, алергія до 
БКМ у дітей перших років життя потребує підвищеної уваги педіатрів. Рівні загального та специфічних IgE до протеїнів 
коров’ячого молока в сироватці крові не корелюють з важкістю та гостротою шкірних та гастроінтестинальних 
проявів. Найбільшу діагностичну цінність для дітей першого року життя має зворотна провокаційна (елімінаційно-
провокаційна) проба (тимчасове переведення на безмолочну дієту з оцінкою клінічної динаміки). В разі змішаного або 
штучного вигодовування дітей застосовують дитячі суміші на основі високо гідролізованих БКМ, а при тяжких клінічних 
симптомах – на основі амінокислот. При підтвердженні ХА до БКМ жорстка елемінаційна дієта є виправданою лише 
при наявності у дитини гострих алергічних проявів (гострої кропив’янки, анафілаксії), в усіх інших випадках доцільно 
дотримуватись ротаційної дієти з поступовим розширенням за рахунок продуктів, що містять БКМ для формування 
толерантності. Дітям з трирічного віку, які мають в анамнезі гострі алергічні прояви і ризик персистування симптомів, 
рекомендовано проведення оральної десенсибілізації в умовах високоспеціалізованого алергоцентру. 
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Висновки. Дотримання стандартів діагностики та лікування харчової алергії до білків коров’ячого молока у дітей 
може значно покращити якість життя пацієнтів. 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХАРЧОВОЇ НЕПЕРЕНОСИМОСТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Шадрін О.Г., Марушко Р.В., Гайдучик Г.А.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
Мета. Вивчити етіологічні особливості та підходи до лікування харчової непереносимості у дітей раннього віку.
Матеріали і методи. Гастроінтестинальні розлади, обумовлені харчовою непереносимістю у 130 дітей віком від 2 до 
36 місяців.
Результати та обговорення. В структурі харчової непереносимості дітей раннього віку переважає неалергічна харчова 
гіперчутливість (79,2%). За даними адаптованої до раннього віку методики водневого дихального тесту та дослідження 
генотипу у 40% хворих харчова непереносимість пов`язана із дисахаридазною недостатністю, у 60% дітей – затяжним 
перебігом ентероколіту. Клінічно-харчова гіперчутливість, обумовлена дисахаридазною недостатністю, проявляється 
синдромом кишкових кольок та діареєю у дітей першого півріччя життя, на відміну від харчової алергії та інших видів 
харчової непереносимості, які мають ознаки затяжного ентероколіту. Концентрація еозинофільного катіонного білку 
сироватки крові відображає активність алергічного запалення. Особливості запального інфільтрату слизових оболонок 
шлунково–кишкового тракту (ШКТ) та стан активації макрофагально–плазмоцитарної системи корелюють із порушеннями 
цитокінового статусу і дозволяють провести диференціальну діагностику гастроінтестинальних уражень ШКТ. Відмічена 
висока ефективність індивідуалізованого диференційованого харчування за рахунок призначення продуктів лікувального 
та функціонального харчування, комбінованих рослинних ферментних засобів та мультипробіотичних комплексів.
Висновки. Своєчасна діагностика етіологічних факторів харчової гіперчутливості у дітей перших трьох років життя 
дозволить призначити індивідуалізоване диференційоване харчування та патогенетично-обгрунтовану терапію, що 
дозволить значно покращити якість життя та попередити розвиток ускладнень.

НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ ГІСТАМІНУ У ДІТЕЙ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
Синдром порушення толерантності до гістаміну - це патологічний процес, який виникає внаслідок дисбалансу між 
споживанням гістаміну і здатністю організму елімінувати його. 
Діамін оксидаза (ДAO) є основним ензимом для метаболізму позаклітинного гістаміну, який потрапляє в організм з 
їжею, збагаченою цим біогенним аміном або внаслідок його накопичення. Порушення толерантності до гістаміну, яке 
призводить до збільшення рівня гістаміну в плазмі, може виникати в умовах недостатності ДАО або його блокуванні. 
Причинами зниження активності ДAO можуть бути: генетична схильність, захворювання шлунково-кишкового тракту, 
паразитарні інвазії, мальабсорбція, хронічні захворювання нирок, хронічна кропив’янка, медикаменти, недостатність 
вітамінів В6, С та мікроелементів Cu, Zn, стресові фактори та ін. Непереносимість гістаміну у дітей частіше асоційовано 
з атопічним дерматитом. 
Надмірне накопичення гістаміну призводить до розвитку симптоматики, що схожа з алергічними реакціями: 
ринокон’юнктивальні симптоми, візинг, висип, свербіж шкіри, діарея, а також неспецифічні симптоми - головний біль, 
гіпотензія, аритмія. 
Діагностика синдрому порушення толерантності до гістаміну у хворих базується на наявності: більш ніж 2 типових 
клінічних симптомів; покращенні стану після призначення агістамінової дієти та антигістамінних препаратів при 
виключенні харчової алергії; зниженої концентрації ДАО (висока вирогідність при < 3 U/ml, однак нормальні показники 
можуть спостерігатись) та підвищеного гістаміну у сироватці крові; позитивного шкірного тесту з 1% гістаміну - Histamin 
50-Skin-Prick Test; позитивної подвійної, сліпої, плацебо-контрольованої провокаційної проби з гістаміном після 4 
тижнів агістамінової дієти.
Лікування синдрому порушення толерантності до гістаміну включає призначення агістамінової дієти, антигістамінних 
препаратів або мембраностабілізаторів (носить тимчасовий характер і не впливає на основну причину захворювання) 
та замісної терапії ферментом ДАО. В даний час в Україні зареєстровано нутріцевтик HistDAO, що руйнує позаклітинний 
гістамін і містить фермент ДAO, який повністю ідентичний людському. HistDAO не має побічних реакцій, оскільки не 
всмоктується і його дія обмежена тільки в тонкому кишечнику, не містить гістамін, лактозу і глютен. В педіатричній 
практиці може призначатись з 6 років і старше. 

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В У ДІТЕЙ. СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Березенко В.С., Крат В.В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та масштабами захворюваності, вірусні гепатити в 
Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології разом із грипом та гострими інфекційними 
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захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Вірусні гепатити у 50–100 разів є більш контагіозними, ніж ВІЛ. За даними 
Державного закладу «Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України» поширеність ХГВ серед 
дитячого населення України в 2014 – 2015 роках складала 0,8 – 2,0 на 100 000 дитячого населення віком до 17-ти років, 
а захворюваність на гострий ВГВ – 0,7–1,0 на 100 000 дитячого населення віком до 17-ти років. Незважаючи на досить 
сприятливий перебіг ХГВ в дитинстві та підлітковому віці, у 3 – 5% і у 0,01 – 0,03% хронічних носіїв розвивається цироз 
печінки або гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК), відповідно, до настання повноліття.
На даний час в Україні для лікування дітей з ХГВ використовуються ІФН-α, безпечність яких у дітей є доведеною. 
Застосування ламівудину, препарату з низьким бар’єром резистентності, для лікування ХГВ у дітей, не рекомендовано 
ВООЗ.
Метою противірусної терапії ХГВ є покращення довгострокової виживаності та якості життя, зниження ризику 
прогресування хвороби печінки до цирозу печінки і ГЦК. Основними критеріями для призначення противірусної 
терапії є: кількість ДНК ВГВ, рівень АЛТ і гістологічні зміни в печінці (активність та стадія фіброзу). Не потрібно визначати 
генотип вірусу для початкового лікування у пацієнтів з ХГВ. Діти в імунотолерантній фазі не повинні піддаватися 
лікуванню, але повинні контролюватися, і лікуватися тільки якщо підвищення рівня АЛТ показує імунну активацію.
Оптимальною кінцевою точкою лікування є стійкий кліренс HBsAg, оскільки це зупиняє прогресування хвороби і знижує 
ризик ГЦК. Якщо серокліренс HBsAg не досягнутий, стійке пригнічення вірусної реплікації за відсутності терапії (відсутні 
ДНК ВГВ при чутливій полімеразній ланцюговій реакції в реальному часі, рекомендована чутливість ПЛР не вище 10-
15 МО/мл), пов’язаної зі стійкою анти-HBeAg сероконверсією у початково HBeAg-позитивних пацієнтів, є хорошою 
кінцевою точкою, пов’язаною з покращенням прогнозу, у тому числі зниженням ризику ГЦК. За відсутності вірусного 
пригнічення поза терапією, стійка вірусологічна відповідь (відсутні ДНК ВГВ при довгостроковій противірусній терапії) 
є наступною кращою кінцевою точкою. Зниження рівня віремії призводить до зниження запалення печінки і подальшої 
нормалізації рівня АЛТ, зниження ризику прогресування хвороби. Основною метою лікування дітей має бути втрата 
HBeAg і HBsAg або сероконверсія. Зниження рівня ДНК ВГВ є важливим показником, але це не повинно досягатись за 
рахунок підвищеного ризику резистентності до препаратів. 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ HCV-ІНФЕКЦІЇ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
Березенко В.С., Диба М.Б.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
Вірусний гепатит С (ВГС) – хвороба з гемоконтактним механізмом передачі збудника. Останніми роками помітна 
тенденція до збільшення захворюваності на ВГС, в тому числі випадків хронічних форм хвороби. За даними ВООЗ, на 
хронічний гепатит С страждає біля 150 млн осіб, а 350 тис. щорічно помирають внаслідок ураження печінки вірусом 
гепатиту С (ВГС).
За останніми даними 0,17% дітей 6 – 11-річного віку і 0,39% 12 – 19-річних мають антитіла до ВГС. Хронічний ВГС уражає 
від 0,1% до 2% дітей в залежності від популяції населення і факторів ризику у дітей. 
Своєчасна діагностика інфікування ВГС у дітей ускладнена через переважно мінімальну клінічну симптоматику. 
Несвоєчасна діагностика і лікування ведуть до подальшого поширення ВГС серед населення України та прогресування 
захворювання печінки у інфікованих.
Питання перебігу хронічного ВГС у дітей, строки формування цирозу печінки, умови прогресування хвороби і частота 
розвитку раку печінки ще недостатньо вивчені. Ризик прогресування ХГС є більш високим при інфікуванні у ранньому 
дитинстві, ніж у дорослому віці. Згідно спостереженням деяких авторів 85% з тих, хто отримав ВГС інфекцію у дитинстві, 
стає хронічно-інфікованим, у 20 – 30% відбувається розвиток цирозу печінки через 20 років.
Метою противірусної терапії ВГС у дітей є покращення довгострокового виживання та якості життя, зниження ризику 
прогресування хвороби печінки до цирозу печінки і ГЦК. Показаннями до противірусного лікування ВГС є: наявність 
РНК ВГС у пацієнтів з 2-м, 3-м генотипом; вік ≥3-х років для Пег-ІФН-α-2b та ≥5-ти років для Пег-ІФН-α-2a; постійне 
підвищення рівня амінотрансфераз у сироватці крові; виразний фіброз (≥F2 за METAVIR) та наявність некрозозапальних 
змін у тканині печінки, незалежно від активності трансаміназ. У таких випадках призначення лікування є обов’язковим. 
При прийнятті рішення про початок лікування у дітей враховується: вік, тяжкість хвороби, ефективність обраного 
лікування, побічні дії, згода з лікуванням і бажання одужати. Сучасні стратегії ведення пацієнтів включають стратегію 
моніторингу тих, кому лікування не рекомендоване, і стратегію лікування тих, кому лікування показане. Для лікування 
дітей з хронічним ВГС застосовуються Пег-ІФН-α, рибавірин (РБВ). Лікування противірусними препаратами проводиться 
відповідно до генотипу вірусу та супутньої патології у пацієнта. Оптимальною кінцевою точкою лікування є стійка 
вірусологічна відповідь у пацієнтів після завершення лікування, оскільки це зупиняє прогресування хвороби і знижує 
ризик ГЦК. 

ПРОДОВЖЕННЯ
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УРОЛОГІЯ І НЕФРОЛОГІЯ

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПАТОГЕНЕЗУ СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 15.00-18.00
Організатор: ДУ «Інститут урології НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Нова концепція каменеутворення за умов інфікування сечі уреазопродукованими мікроорганізмами різного 
таксономічного походження
Доповідачі: Возіанов С.О., чл.-к., Руденко А.В., проф., Коваль Д.В., Желтовська Н.І., к.б.н.
Тема: Реноспецифічна ферментурія при сечокам’яній хворобі: діагностичне та прогностичне значення
Доповідачі: Возіанов С.О., чл.-к., Нікуліна Г.Г., проф., Черненко В.В., проф., Мигаль Л.Я., к.м.н., Черненко Д.В., к.м.н., 
Желтовська Н.І., к.б.н., Сєрбіна І.Є.
Тема: Сечова кислота та її роль у патогенезі нефролітіазу
Доповідачі: Черненко Д.В., к.м.н., Черненко В.В., проф., Савчук В.Й., к.м.н., Желтовська Н.І., к.б.н.
Тема: Світовий досвід в лікуванні нетримання сечі у жінок і чоловіків. Переваги систем «Аrgus» і «Оphira»
Доповідач: Др. Альберт Беран, Promedon, Швейцарія
Тема: СКХ: можливості фітотерапії на різних етапах ведення хворих
Доповідач: Карпенко О.В., доц. каф. пропедевтики НМУ ім. О.О. Богомольця

АНТИОКСИДАНТНІ ЕФЕКТИ ЛІПІНУ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК (ХХН) V Д СТАДІЇ 
Дудар І.О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Шифріс І.М., Попова О.С. 

ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ 
Вступ. Порушення балансу оксидантних та антиоксидантних реакцій у бік надлишкового утворення ліпідних 
пероксидів, є однією з причин прогресування ХХН. Ініціацію останніх викликає також недостатня функціональна 
спроможність системи антиоксидантного захисту (АОЗ) в сироватці крові. На сьогодні лікування пацієнтів із ХХН VД 
стадією потребує обов’язкового застосування препаратів з певними ренопротекторними властивостями, одним з яких 
є ліпосомний препарат Ліпін. 
Мета. Оцінити ефективність корекції Ліпіном АОЗ у хворих на ХХН VД стадії шляхом визначення до та після курсу 
лікування антиоксидантної ємності сироватки крові (АОЄс). 
Матеріали і методи. Обстежено 22 хворих віком від 21 до 70 років з верифікованим діагнозом – ХХН VД стадії до (1 
група) та після лікування Ліпіном (2 група), також обстежено 30 практично здорових осіб (група контролю). У сироватці 
крові пацієнтів 1-ї та 2-ї груп визначали вміст церулоплазміну (ЦП), трансферину (Тр) та SH-груп. На підставі цих 
показників за формулою розраховували АОЄс.
Результати та обговорення. Встановлено, що І-ша та 2-га група хворих характеризуються вірогідним зниженням 
величин АОЄс порівняно з контролем (р<0,01-0,05). У той же час у 82% пацієнтів 2-ї групи рівень АОЄс статистично 
значно підвищився порівняно з аналогічним показником у хворих з І-ї групи (р<0,001), хоча і залишився нижчим 
за показник контролю, що обумовлено вірогідним підвищенням вмісту ЦП та Тр у 2-й групі хворих порівняно з 1-ю 
групою (р<0,01-0,001), що на загал свідчить про позитивний вплив препарату Ліпін на стан АОЗ у цих хворих. Результати 
індивідуального аналізу продемонстрували аналогічну динаміку змін показників, що досліджувалися.
Висновки. Визначення АОЄс у хворих на ХХН VД стадії до та після лікування препаратом Ліпін дозволяє своєчасно 
оцінити стан АОЗ у цих хворих, оптимізувати на цій підставі ефективність їх лікування (попередження виникнення 
коморбідних станів, зменшення кількості ускладнень, збільшення тривалості життя та поліпшення його якості).

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО АБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРОСТАТИТУ З ДЕПРЕСИВНИМ СИНДРОМОМ
Горпинченко І.І., Нуріманов К.Р., Савченко В.С., Порошина Т.В., Недогонова О.А., Драннік Г.М.

ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ 
Хронічний абактеріальний простатит (ХАП) - найбільш частий варіант хронічного запалення передміхурової залози, в 
патогенезі якого важливу роль грають порушення нервової системи, зокрема депресія.
Мета. Оцінити ефективність інгібітору зворотного захвату серотоніну (сертраліну) в комбінованому лікуванні хворих 
на хронічний абактеріальний простатит у взаємозв’язку з вмістом прозапальних та протизапальних цитокінів еякуляту. 
Матеріали та методи. Обстежені 64 пацієнти з хронічним абактеріальним простатитом у віці від 19 до 38 років були включені 
в дослідження. Для оцінки симптомів хронічного простатита, використовували анкету NIH- CPSI. Симптоми депрессії вивчали 
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з допомогою анкети PHQ-9. Концентрацію цитокінів в еякуляті визначали імуноферментним методом. Пацієнти основної 
групи (n=32) отримували ректальну електростимуляцію (10 сеансів через день) в комбінації з пероральним прийомом 
сертраліну (50-200 мг/добу) протягом 1 міс. Пацієнти контрольної групи (n=32) отримували тільки фізіотерапію. 
Результати та обговорення. Під впливом лікування спостерігалось значиме зменшення симптомів хронічного 
простатиту та депресії, статистично значиме (р<0,05) зменшення концентрації прозапальних цитокінів еякуляту (ІЛ-
1β, ІЛ-8, ТНФ-α) в основній і контрольній групах. Значиме збільшення концентрації протизапальних цитокінів еякуляту 
(ІЛ-10, ТФР-β) пацієнтів спостерігалось тільки в основній групі. Клінічна ефективність відносно симптомів власне 
хронічного простатиту в основній групі була значимо більша (р<0,05), ніж в контрольній групі та становила 84% проти 
63%, а відносно симптомів депресії – 63 та 34% відповідно. 
Висновок. Отримані результати демонструють ефективність комбінації фізіотерапії та антидепресанту (сертралін) в 
лікуванні пацієнтів з хронічним абактеріальним простатитом, а також показують роль нервово-імунної регуляції, та її 
порушень (зокрема, депресивних розладів) в патогенезі хронічного абактеріального простатиту. 

РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕРИТРОЦИТАРНИХ МЕМБРАН ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК (ХХН) VД СТАДІЇ З АНЕМІЄЮ

Колесник М.О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Бурдейна О.В.
ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ 

Вступ. Нефрогенна анемія є одним із серйозніших ускладнень ХХН, розповсюдженість якої у пацієнтів із ХХН VД 
стадією складає майже 80%. Крім загальновідомої терапії, лікування анемії також потребує заходів, що підвищують 
резистентність еритроцитів та зменшують у такий спосіб їх гемоліз. На сьогодні активно ведеться пошук інтегрального 
показника для оцінки резистентності еритроцитарних мембран.
Мета. Розрахунок інтегрального показника – індексу резистентності еритроцитарних мембран (ІРЕМ) та оцінка його 
використання у хворих на ХХН VД стадії з анемією.
Матеріали і методи. Обстежено 54 хворих (19 – 63 р.) з верифікованим діагнозом – ХХН VД стадії, нефрогенна анемія: 
група 1 – 29 хворих, яких лікують методом гемодіалізу, група 2 – 25 хворих, яких лікують методом перитонеального діалізу. 
Також обстежено 30 практично здорових осіб (група контролю). Для аналізу використовують еритроцити: визначають 
проникність еритроцитарних мембран (ПЕМ) – характеризує функціональний стан мембран еритроцитів, перекисну 
резистентність еритроцитів (ПРЕ) та перекисний гемоліз еритроцитів (ПГЕ) – характеризують структурний стан мембран 
еритроцитів. Активність каталази (КА) визначають у сироватці крові, оскільки К міститься переважно в еритроцитах, 
суттєве підвищення її активності у сироватці крові обумовлено вивільненням ензиму з еритроцитів при їх руйнації. 
Результати та обговорення. ІРЕМ розраховують як суму співвідношень показників ПЕМ, ПРЕ, ПГЕ та КА хворих до 
аналогічних показників контролю (середні дані), поділеної на кількість доданків. Встановлено, що ІРЕМ в групі контролю за 
середніми даними дорівнює 1.03±0,023, в групі хворих 1–36 ± 0,24, в групі 2–1,37 ± 0,13 од. (р1-к<0,001; р2-к<0,02; р1-2<0,01 ).
Висновки. Визначення ІРЕМ у хворих на ХХН VД ст. з анемією дозволить своєчасно дати об’єктивну інтегральну оцінку 
стану резистентності еритроцитарних мембран індивідуально у кожного хворого та удосконалити на цій підставі 
лікувальні заходи, наприклад, препаратами з антианемічною та мембраностабілізуючою дією.

ЗАГАЛЬНА ДИНАМІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НИРКОВОЮ ЗАМІСНОЮ ТЕРАПІЄЮ
Козлюк Н.І., Сайдакова Н.О., Севастьянова Н.А.

ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ 
Про розвиток держави, суспільства та медичної галузі, які розділяють відповідальність за стан здоров’я населення 
України, можна судити за результатами моніторингу надання медичної допомоги особливо тяжкій категорії хворих, 
які потребують значних витрат не тільки для його підтримки але й для збереження життя. До таких відносяться хворі із 
хронічними хворобами нирок (ХХН), які потребують ниркової замісної терапії (НЗТ).
Мета. Проаналізувати стан надання допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V стадії методами ниркової замісної 
терапії в Україні за 10 років. В роботі використані дані Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок за 
період 2006 - 2015 рр., які видає ДУ «Інститут нефрології НАМН України».
Методи. Аналізу піддавалися абсолютні дані і спеціальні показники, розраховані на мільйон відповідного населення. 
При обробці клініко-статистичного матеріалу використовувалася система показників: абсолютний приріст (зменшення), 
темп приросту (зниження). У разі необхідності, при порівнянні величин, застосовували коефіцієнт Стьюдента. У роботі 
використовувалися статистичний, аналітико-синтетичний, порівняльний аналізи.
Результати та обговорення. На 2015 рік в Україні ниркова замісна терапія надавалась у 58 відділеннях нефрології. 
Динаміка їх кількості з 2006 року неоднозначна. Неуклінне зростання кількості відділень з 2006 р. по 2011 р. з 49 до 81 
(темп приросту 65,3%) в наступні п’ять років (2011–2015 рр.) – змінюється зменшенням з різною інтенсивністю. У 2012 
р. воно проявилося з темпом 26% (з 81 до 60 відділень), потім, після однорічного збільшення до 97 відділень у 2013 р., 
спостерігалось суттєве скорочення (на 42,3%) до 56 у 2014 році. 
Забезпеченість НЗТ населення України має територіальні особливості. За 10 років темп приросту коливався від 59,3% 
в Полтавській до 497,5 Черкаській областях, у чотирьох областях показник не перевищував 100%, а саме: Полтавській 
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(59,3%), Одеській (88,3%), Рівненській (88,9%) та Чернівецькій (95,9%). В п’яти – приріст становив 250 – 260%, до таких 
областей відносились Хмельницька і Дніпропетровська (по 250,0%), Київська (252%), Закарпатська (254%), Чернігівська 
(260%). В трьох він був найвищим: Сумська (329,4%), Донецька (410,0%) та Черкаська (497,5%) області. На решті (13) 
адміністративних територій темп приросту становив від 100 до 250%. По Україні показник у 2015 р. становив 178 
осіб на 1 млн., в 10 областях він був меншим у 15 – більшим за усереднений по країні. До лідерів по забезпеченості 
населення НЗТ відносяться Вінницька (190), Волинська (258), Дніпропетровська (185), Донецька (245), Житомирська 
(232), Закарпатська (209), Івано–Франківська (324), Львівська (225), Одеська (187), Сумська (219), Тернопільська (219), 
Хмельницька (256), Черкаська (245), Чернігівська (249) та м. Київ (225). 
Висновки. Таким чином, простежуються міжрегіональні відмінності забезпечення населення України НЗТ. Проведений 
аналіз виявив, що у 2015 р. 30% населення (12916621 чоловік) проживає на території із забезпеченістю НЗТ нижче 
середнього рівня по Україні (178).

ПРОТИЗАПАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-10 (IL-10) ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ЗМОДЕЛЬОВАНІЙ 
ІШЕМІЇ НИРКИ (ЗА ЕНЗИМОЛОГІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ)

Мигаль Л.Я., Нікуліна Г.Г., Нікітаєв С.В., Сербіна І.Є. 
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ 

Вступ. Проблема ішемії паренхіми нирки та, відповідно, її корекції є надзвичайно актуальною. З огляду на те, що ішемія 
призводить до утворення медіаторів запалення, пригнічення запальних процесів може запобігти ураженню нирки при 
ішемії. Оскільки нирки є найбільшим джерелом ферментів, реакція нирок на ішемію є найбільш ранньою, особливо це 
стосується ферментів Ν-ацетил-β-D-глюкозамінідази (НАГ) та β-галактозидази (β-Гал).
Мета. Дослідити протизапальні властивості цитокіну IL-10 при експериментально змодельованій ішемії нирки за 
ензимологічними критеріями.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на 34 статевозрілих кролях-самцях масою 3,2±0,05 кг. Група 1 – 10 кролів 
з експериментально змодельованою ішемією лівої нирки, що розвинулася через 3,5-5,0 місяців після накладання 
лігатури на її верхній полюс, права нирка – інтактна. Група 2 – 10 кролів, яким транскутанно в ішемізовану зону 
лівої нирки введено розчин IL-10, права нирка – інтактна. Група 3 – 11 кролів, яким в ішемізовану зону лівої нирки 
транскутанно введено розчин IL-10 та через 2 - 4 тижні розчин основного фактора росту фібробластів (bFGF), права 
нирка – інтактна. Група 4 – 3 здорових кроля. Активність НАГ та β-Гал визначали у корковому шарі паренхіми нирок.
Результати та обговорення. Активність НАГ і β-Гал з групи 1 вірогідно знижена у порівнянні з аналогічним показником 
нирок групи 4 та інтактних нирок (р<0,001-0,01). Для групи 2 характерним є вірогідне підвищення активності НАГ 
порівняно з аналогічним показником із групи 1 (р<0,05) та відсутність суттєвої різниці активності НАГ між лівою та 
правою нирками із цієї групи. Для групи 3 характерним є вірогідне підвищення активності НАГ і β-Гал порівняно з 
аналогічним показником із групи 1 (р<0,001-0,01) та відсутність суттєвої різниці активності НАГ і β-Гал між лівою та 
правою нирками із цієї групи та нирками здорових кролів. 
Висновки. Отримані результати свідчать про позитивний вплив цитокіну IL-10 на функціональний стан паренхіми 
нирки з ішемією, особливо в комбінації з препаратом bFGF.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕЧОВОГО МІХУРА ТА ЙОГО ВПЛИВ
 НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРЕЗМІХУРОВИХ КОРЕКЦІЙ 

ВАД УРЕТЕРО-ВЕЗИКАЛЬНОГО СЕГМЕНТУ 
Сербіна І.Є., Петербургський В.Ф., Нікуліна Г.Г., Севастьянова Н.А., Мигаль Л.Я., Чабанов П.В., Каліщук О.А. 

ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ 
Мета. Дослідити функціональний стан сечового міхура і нирок у дітей із вродженими вадами уретеро-везикального 
сегменту до лікування та в різні терміни після чрезміхурової корекції.
Матеріали і методи. Обстежено та прооперовано 37 дітей віком 4-15 років з мегауретером без клінічних ознак 
дисфункції сечового міхура. Стан нирок та сечового міхура досліджували загальноклінічними, ультразвуковими, 
біохімічними та уродинамічними методами. 
Результати та обговорення. Встановлено, що за відсутності клінічних ознак дисфункції сечового міхура стан 
паренхіми нирки відзначався функціональним напруженням, про що свідчить підвищення у цих пацієнтів в 2,5 - 6 
разів відносно норми активності ензимів канальцевого нефротелію N-ацетил β-D-глюкозамінідази, β-галактозидази, 
γ-глютамілтранспептидази та нейтральної α-глюкозидази.
Через 3 тижні після відновлення сечовипускання функціональний стан сечового міхура характеризувався наявністю 
залишкової сечі та погіршенням даних урофлоуметрії, тоді як клінічні ознаки дисфункції сечового міхура були відсутні. 
Показники ферментурії залишалися без змін.
Через 4-6 місяців після операції покращення функціонального стану паренхіми нирок, за даними ензимурії, відбувається 
в 33% випадків. В 42% випадків спостерігається помірне відновлення функціонального стану паренхіми нирок. В 25% 
реконструкція сечоводу не призвела до покращення функції нирок. Показники функціонального стану нижніх сечових 
шляхів нормалізувались в 22% випадків, в решті випадків реєструвалася тенденція до покращення. 
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Резурвуарна функція сечового міхура збільшилася у 44%.
Висновки. Після проведення черезміхурових корекцій вад УВС у дітей нормалізація клінічних ознак сечовипускання 
відбувається раніше, ніж нормалізація функціонального стану сечового міхура і паренхіми нирок.

ІНДИГЕННА МІКРОБІОТА ТОВСТОЇ КИШКИ ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ 
ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ

Сташевська Н.В., Король Л.В., Степанова Н.М., Мигаль Л.Я.
ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ 

Антибактеріална терапія, яка є основою лікування рецидивуючого пієлонефриту (рПН), сприяє порушенню 
видового та кількісного складу мікробіоти кишківника. Разом з тим, гомеостатичний контроль окислювально-
відновного середовища, що здійснює епітелій кишківника, впливає на баланс між оксидантними процесами (ОП) та 
антиоксидантним захистом (АОЗ) організму. 
Мета. дослідити інтенсивність ОС у хворих на рПН залежно від вмісту індигенної мікробіоти у товстому кишківнику.
Матеріал та методи. Обстежено 60 хворих на неускладнений рПН (жінки віком 39,5 ± 3,2 р). Усі пацієнтки надали 
письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. У крові та сечі хворих визначали інтенсивність ОП за вмістом 
малонового діальдегіду (МДА); АОЗ оцінювали за сумарною пероксидазною активністю (СПА) еритроцитів, вмістом 
церулоплазміну (ЦП), татрансферину (Тр). Розраховували індекс ОС (ІОС). Залежно від кількості лактобактерій у 
фекаліях, пацієнтки були розподілені: І група (n = 34) – хворі з дефіцитом лактобактерій, ІІ група – з нормальним вмістом 
лактобактерій (n = 26). Для статистичної обробки результатів використано програму «MedCalc». 
Результати та обговорення. Встановлено підвищення вмісту МДА у сироватці крові у пацієнток з групи І до 451 [360-
533,7]μМ/л порівняно з групою ІІ (335 [279,7-427,6]μМ/л, р=0,008) та МДА в сечі - до 3,8[2,2-6]мМ/л у групі І порівняно 
з 1,9 [1,06-2,6]мМ у групі ІІ, р=0,003.СПА, навпаки, достовірно знижувалася у групі І до 7,2 [2,4-10,3]μкат/гHb проти 
показань у групі ІІ (11,2 [3,0- 14,7]μкат/гHb(р=0,02). Також, для пацієнток групи І було характерне підвищення ІОС до 4,4 
± 1,8 ум. од. порівняно з 3,4 ± 1,53 ум. од. – у групі ІІ (р=0,03).
Висновки. Встановлено взаємозв’язок між рівнем індигенної флори кишківника та інтенсивністю ОС для хворих на рПН 
з дефіцитом лактобактерій у складі макробіотик кишківника характерна вища інтенсивність ОС.

ЕНЗИМОДІАГНОСТИКА ВІДНОВЛЕННЯ ПАРЕНХІМИ НИРКИ ПРИ ЛІКУВАННІ НЕФРОЛІТІАЗУ (НЛ)
Возіанов С.О., Нікуліна Г.Г., Черненко В.В., Мигаль Л.Я., Желтовська Н.І., Черненко Д.В., Сербіна І.Є.

ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ 
Мета. Підвищити рівень діагностики стану нирки у хворих на НЛ після різних методів видалення конкрементів на 
основі вивчення реноспецифічних ензимів сечі.
Матеріали і методи. Обстежено 91 хворого на НЛ після видалення каменів за допомогою наступних методів: 
хірургічного (І група), екстракорпоральної ударнохвильової літотріпсії (ІІ група), інструментального (ІІІ група) та після 
самостійного відходження конкременту (ІV група). До лікування та впродовж одного року після видалення каменя, в 
сечі визначали рівень реноспецифічної ферментурії (РСФУ) за рівнем активностей пов’язаних з лізосомами нефротелію 
N-ацетил β-D-глюкозамінідази (НАГ) та β-галактозидази (β-ГАЛ).
Результати та обговорення. Встановлено, що при НЛ до лікування рівень РСФУ значно вище, ніж у здорових осіб, що 
вказує на ураження епітелію канальців нефронів. Зміна сечової активності НАГ та β-Гал, чутливих до обструктивних 
процесів в нирці, була пропорційна ступеню її ураження. Після видалення каменів, незалежно від застосованого методу 
лікування НЛ, спостерігалось поступове зниження рівня РСФУ до нормальних   величин, що є показником відновлення 
паренхіми нирки після відновлення пасажу сечі. Однак, у групах І та ІІІ, де були найтяжчі хворі, зниження рівня РСФУ 
відбувалось поступово і ступінчато. В групах ІІ та ІV відновлення уродинаміки викликало різке зниження рівня РСФУ вже 
через 1 тиждень після лікування. В цілому, корекція цього показника відбувалась впродовж перших 3-х місяців. Проте, 
у деяких хворих з високим ризиком повторного каменеутворення корекцію високого рівня РСФУ не було виявлено.
Висновки. Метод визначення НАГ та β-ГАЛ в сечі за інформативністю служить індикатором ефективності лікування 
даної категорії хворих і об’єктивно відтворює швидкість процесу нормалізації функції ураженої нирки. Після видалення 
конкрементів у хворих на НЛ зниження рівня РСФУ є діагностичним показником відновлення стану нирки і ефективності 
лікування, а збереження гіпер-РСФУ – показник ризику повторного каменеутворення.

КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРАКТИВНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА ТА ГІПЕРРЕФЛЕКСІЇ 
ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ТОВСТОЇ КИШКИ

Возіанов С.О., Пирогов В.А., Захараш М.П., Захараш Ю.М., Севастьянова Н.А., Чабанов П.В., Луцик А.П.
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 
Мета. Підвищити ефективність лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром та гіперрефлексією дистального 
відділу товстої кишки.
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Матеріали і методи. Об’єктом досліджень було 83 хворих з гіперактивним сечовим міхуром та гіперрефлексією 
дистального відділу товстої кишки. Всі хворі були всебічно обстежені урологічно, неврологічно, рентгенологічно, 
електроміографічно, уродинамічно. Для проведення електроміографії (ЕМГ) був використаний електроміограф 
«Медікор М-440», уродинамічні дослідження проводились на апараті «Меркур 4000»
Результати та обговорення. Комплексна діагностика дозволила об’єктизувати взаємозв’язок між станом детрузора 
і тонусом товстої кишки та їх сфінктерним апаратом, а також виявити три форми порушення: 1) підвищення тонусу 
нервово-м’язових структур по гіперкінетичному типу, 2) гіпокінетичний тип при підвищеному тонусі нервово-м’язових 
структур, 3) змішана.
Отримані дані обґрунтовують відповідну тактику лікування для кожної із категорії хворих. У випадках, коли середня 
швидкість сечовипускання по даним урофлоуметрії нижче 15 мл/сек і показниках ЕМГ детрузора нижче 33,5 мкВ, 
використовується електростимуляція по стимулюючій методиці. У разі величин показників вище за 15 мл/сек і 33,5 мкВ 
відповідно використовується гальмівна методика електростимуляції.
Висновки. Комплексна діагностика та лікування гіперактивного сечового міхура та гіперрефлексії дистального 
відділу товстої кишки забезпечує позитивний ефект (відсутність скарг, відновлення функціонального стану нижніх 
сечовивідних шляхів і нижніх відділів товстої кишки, зменшення загострень хронічного пієлонефриту та циститу) у 
87,1% випадків.

СЕЧОВА КИСЛОТА ТА ЇЇ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗІ НЕФРОЛІТІАЗУ (НЛ)
Черненко Д.В., Черненко В.В., Савчук В.Й., Желтовська Н.І.

ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ 
Мета. Визначити взаємозв´язок та взаємовплив гіперурикозурії та гіперурікеміїна на процеси рецидивного 
каменеутворення при різних видах нефролітіазу.
Матеріали і методи. Проведений аналіз обстеження та лікування 721 хворого після видалення конкременту, за 
мінеральним складом якого визначалися групи пацієнтів: І група – 181 хворий на сечокислий нефролітіаз, ІІ група – 387 
хворих на щавлевокислий нефролітіаз, ІІІ група - 141 хворий на фосфорнокислий нефролітіаз та ІV група - 12 хворих 
цистиновими конкрементами. До лікування та на протязі року після видалення конкременту при обстеженні хворих 
визначали рН сечі, концентрації сечової, щавелевої кислот сечі, цистину сечі (у хворих ІV групи), концентрацію сечової 
кислоти сироватки крові.
Результати та обговорення. Сполучення гіперурикозурії та гіперурикемії було визначено у 179 (98,8%) хворих І групи, 
у 241 (62,3%) хворого ІІ групи, у 77 (54,6%) пацієнтів ІІІ групи та у 9 пацієнтів ІV групи. У 89 (22,9%) хворих ІІ групи та 39 
(27,6%) пацієнтів ІІІ групи ці показники були в нормальних межах. В інших хворих визначали окремо гіперурикозурію 
чи гіперурікемію. За анамнестичними даними визначили кореляцію між частотою рецидивного каменеутворення та 
порушенням обміну пуринів, з найбільш високими кореляційніми коефіцієнтами у хворих І та ІІ груп з сполученням 
гіперурикозурії та гіперурикемії, та у хворих цих груп з гіперурикозурією.
Висновки. Досліджений взаємозв´язок між частотою рецидивного каменеутворення та порушенням обміну пуринів у 
хворих з різними видами нефролітіазу.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ 

ШЛЯХОМ, ІНФЕКЦІЙНИХ І ГРИБКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПОШИРЕНИХ ДЕРМАТОЗІВ. 
ПРОГРЕС У ЛІКУВАННІ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 11.30-17.00
Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Наукові здобутки за останні роки
Доповідач: Кутасевич Я.Ф., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 
Тема: Сучасні актуальні проблеми дерматовенерології
Доповідач: Степаненко В.І., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Тема: Проблема псоріазу в Україні 
Доповідач: Літус О.І., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Тема: Аутозапальні механізми хронічних дерматозів
Доповідач: Білозоров О.П., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Стан ресурсів та діяльності дерматовенерологічних закладів у теперішній час
Доповідач: Волкославська В.М., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Питання класифікації, термінології в дерматовенерології
Доповідач: Калюжна Л.Д., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Тема: Інфекція, спричинена хламідіями та мікоплазмами: пошук етіотропних засобів
Доповідачі: Мавров Г.І., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»; Миронюк В.І., Харківська медична 
академія післядипломної освіти МО3 України
Тема: Імунологічна реактивність у хворих на заразні форми сифілісу
Доповідач: Лобанов Г.Ф., комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер»
Тема: Основні зміни та досягнення в роботі дерматовенерологічної служби м. Києва
Доповідач: Корнієнко В.В., ТМО «Дерматовенерологія»
Тема: Гранулематозні захворювання шкіри
Доповідач: Гречанська Л.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Тема: Алгоритм ведення хворих на акне
Доповідач: Кутасевич Я.Ф., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Терапія поширених дерматозів з ускладненим алергологічним анамнезом
Доповідач: Солошенко Е.М., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Сифіліс: сучасний стан, проблеми
Доповідачі: Нікітенко І.М., Бондаренко Г.М., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Особливості перебігу псоріатичної хвороби в Київському регіоні
Доповідач: Лобанов Г.Ф., комунальний заклад Київської обласної Ради «Київський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер»
Тема: Пізні форми сифілісу: сучасний підхід до діагностики та лікування
Доповідачі: Унучко С.В., Губенко Т.В., Осінська Т.В., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Актуальні проблеми косметології
Доповідач: Медведєва І.І., ТМО «Дерматовенерологія», м. Київ
Тема: Особливості генетичних мутацій у вогнищі епідермальної дисплазії шкіри
Доповідач: Ошивалова О.О., Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Тема: ІПСШ як фактор розвитку запальних захворювань органів малого таза у жінок фертильного віку
Доповідачі: Осінська Т.В., Губенко Т.В., Унучко С.В., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Нові можливості терапії трихомонадної інфекції
Доповідач: Савоськіна В.О., Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків
Тема: Профілактика та лікування порушень ремоделювання кісткової тканини у хворих тяжкими дерматозами при 
лікуванні глюкокортикостероїдами
Доповідач: Левченко О.А., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Можливості дистанційної термографії в діагностиці артропатичного псоріазу
Доповідач: Гаврилюк А.А., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
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Тема: Стан мікрофлори шкіри та верхніх дихальних шляхів у хворих на екзему
Доповідач: Мангушева В.Ю., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Психоневрологічні синдроми у хворих на псоріаз
Доповідач: Матюшенко В.П., ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АУТОЗАПАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ПАТОГЕНЕЗУ ПСОРІАЗУ
Білозоров О.П., Частій Т.В., Мілютина О.Й., Маштакова І.О.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 
Аутозапальні процеси характеризуються збільшеною активацією вродженого імунітету і можуь призводити до розвитку 
гіперергічного запалення, інтенсивність якого перевищує рівень, необхідний для захисту організму від патогенів. Як 
правило, розвиток аутозапальних процесів пов`язаний з генетичними факторами. Крім моногенних аутозапальних 
синдромів, аутозапальні механізми можуть відігравати важливу роль в патогенезі багатьох хронічних дерматозів. 
При псоріазі формування ураження на початкових етапах відбувається за рахунок механізмів вродженого імунітету з 
появою активованих макрофагів, дегрануляцією опасистих клітин і нейтрофільною інфільтрацією шкіри з утворенням 
абсцесів Мунро. На наступних стадіях відбувається активація адаптивного імунітета і домінування Th1 та Th17.
Мета. Дослідження схильності до підвищеного рівня аутозапальних механізмів у хворих на псоріаз на підставі аналізу 
поліморфізму другого екзону гену MBL A/0 та IL1RN 86-bp VNTR.
Матеріали та методи. Дослідження поліморфізму MBL А/0 проводили методом рестриктного аналізу за Madsen H.O. 
et al., а поліморфізм IL-1RN VNTR за методом Bioque G. et al. на основі визначення довжини ампліконів, що утворюються 
при ПЛР з фланкуючими праймерами. 
Результати та обговорення. При порівнянні показників досліджених поліморфізмів у хворих на псоріаз і контрольних 
осіб було виявлено, що в групі хворих визначається дещо підвищена частота алелів, які характеризуються збільшеною 
активністю ауто запальних процесів - це алелі А гену MBL та другий алель поліморфізму IL-1RN VNTR. Можна вважати, 
що виявлена в дослідженні підвищена частота аутозапальних алелів не є специфічною для псоріазу, але вона може 
відігравати роль додаткового фактора, що підвищує вірогідність розвитку загострення за механізмом феномену 
Кебнера.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ АКНЕ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМНИХ РЕТИНОІДІВ ТА 
КОСМЕТОЛОГІЧНОЇ МЕТОДИКИ ЕКСТРАКЦІЇ КОМЕДОНІВ

Кутасевич Я.Ф., Бронова І.М.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 

Мета. Вивчити динаміку саногенезу шкіри у пацієнтів з середнім та тяжким ступенем акне, які отримували системні 
ретиноїди та яким проводилася механічна косметологічна екстракція комедонів.
Матеріали і методи. До групи увійшло 20 пацієнтів з акне ІІ - ІІІ ступеню тяжкості: 12 чоловіків у віці 16 – 21 років та 
8 жінок у віці 19 - 27 років. В результаті обстеження та виключення протипоказань до призначення системних 
ретиноїдів, вони отримували патогенетичну терапію. Пацієнти були поділені на дві групи: перша (10 пацієнтів обох 
статей) – отримували системні ретиноїди, емолієнти; друга (10 пацієнтів ) – отримували системні ретиноїди та їм 
проводилася косметологічна екстракція комедонів та санація пустул 1 раз на місяць після усунення гострозапальних 
проявів захворювання.
Результати та обговорення. В першій групі спостерігалося зменшення кількості папулопустул на 60%, комедонів - 
на 34% в перші два місяці лікування. В другій групі ці показники склали зменшення папулопустул на 49%, комедонів 
- на 62%. В період запланованого погіршення стану шкіри, який спостерігався у 96% пацієнтів, в першій групі було 
констатовано появу нових інфільтратів та крупних папулопустул у 9 пацієнтів у кількості від 4 до 26. В період запланового 
загострення у другій групі спостерігалася поява нових запальних елементів у кількості 4 - 15. 
Висновки. Одержані результати вказують на те, що комплексний підхід до лікування пацієнтів з акне, що поєднує 
патогенетичну терапію та косметологічне супроводження в процесі лікування, є більш ефективним - впливає на всі 
ланки патогенезу і забезпечує на ранніх етапах лікування зменшення ступеню закупорки вивідних протоків сальних 
залоз, цим самим сприяє більш швидкому регресу клінічних проявів захворювання. 

ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУПИ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 
СЕЧОСТАТЕВОГО ТРАКТУ

Джораєва С.К., Гончаренко В.В., Унучко С.В., Соболь Н.В., Щоголєва О.В., Усік І.В.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Київ 

Мета. Оцінити поширеність трихомонадної та асоційованих інфекцій у хворих, страждаючих виключно на хронічні 
запальні захворювання з в’ялим перебігом, з урахуванням гендерних та вікових особливостей.
Матеріали та методи. Клініко-лабораторне обстеження 189 пацієнтів у віці від 17 до 80 років було проведено на базі 
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відділу інфекцій, що передаються статевим шляхом, ДУ «ІДВ НАМН». Дослідження наявності інфекцій сечостатевого 
тракту виконувались відповідно до регламентуючих документів МОЗ України.
Результати та обговорення. У ході обстеження хворих, діагноз трихомонозу був веріфікований у 48,7±3,6% 
первинних пацієнтів. Відсоток позитивних результатів, отриманих бактеріологічно, виявився декілька вищим у групі 
обстежених жінок, він сягнув 28,0±3,3% проти 20,6±2,9% у чоловіків. Відсоток хворих, у яких одночасно з трихомонадною 
виявлено хламідійну інфекцію, склав 18,5±4,0%. Різні види умовно-патогенної мікрофлори виявлено у 30,4±4,8% пацієнтів. 
Також у 9 (4,8±1,6%) обстежених даної групи було діагностовано наявність мікоплазменої інфекції, хоча мікоплазми 
у якості асоціанта трихомонад були знайдені лише у двох осіб. Було встановлено деякі гендерні та вікові відмінності 
захворюваності на трихомонадну інфекцію. При визначенні статевої структури групи хворих на трихомоніаз, наявна 
інфекція спостерігалась у 30,4±4,8% обстежених жінок віком до 25 років, тоді як відсоток захворівших чоловіків склав 
лише 3,1±1,7%. На наш погляд, показники відрізнялися так суттєво внаслідок того, що у даній роботі дослідження 
проводилось серед категорій хворих з маломаніфестними, торпідними формами хронічних захворювань, а оскільки 
когорта обстежених юнаків даного віку відрізняється максимальною статевою активністю, то для них більш притаманні 
гострі фази захворювання. У жінок наявність інвазії виявлялася суттєво частіше, ніж у чоловіків, що було пов’язане з дещо 
більш вираженою симптоматикою захворювання, яка змушує їх активніше звертатися за спеціалізованою допомогою. 
У другій групі обстежених (26 - 40 років) було відмічено значне збільшення частоти випадків трихомонозу у чоловіків, 
яке зросло до 24,7±4,4%, та невелике зниження (20,1±4,2%) серед жінок. Цілком можливе припущення щодо частішого 
звернення осіб чоловічої статі за лікарською допомогою за рахунок появи скарг у частини пацієнтів на статеві розлади. У 
третій групі обстежених пацієнтів (старше 40 років) спостерігалось зниження частоти діагностування збудника як у жінок, 
так і у чоловіків, і знизилось до 12,4±3,3% серед пацієнтів чоловічої статі та до 5,4±2,4% - жіночої статі. 
Висновок. В результаті проведених досліджень встановлено деякі гендерні та вікові відмінності по розповсюдженості 
трихомонадної інфекції. Вікові показники захворюваності свідчать про переважне розповсюдження трихомонад серед 
жінок у групі віком 18 - 30 років, а серед чоловіків – 26 - 40 років, що свідчить про необхідність моніторінга інфекції з 
позицій дрібних соціальних груп – осіб окремого віку та статі.

РОЗРОБКА АНТИГЕНУ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ МЕТОДУ ШВИДКИХ ПЛАЗМОВИХ РЕАГІНІВ РПР (RPR) ДЛЯ 
ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ
Іванова Н.М., Кутова В.В.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 
Мета. Розробка антигену для методу постановки швидких плазмових реагінів РПР (RPR) для діагностики сифілісу.
Матеріали та методи. У роботі були використані: «Lues-Тест» (НПО «Диагностические системы», Росія), антиген 
кардиоліпіновий для реакції мікропреципітації (РМП) (ПАО «Фармстандарт-Біолік», Україна), фарбник судан (Росія). Для 
перевірки активності антигену були отримані високотитражні позитивні, слабко позитивні й негативні сироватки від 
пацієнтів із діагнозом сифіліс. 
Результати та обговорення. Нами розроблена сполука (антиген для постановки РПР (RPR)) на основі кардиоліпінового 
антигену із суданом за простою технологією. Розроблений атиген містить: кардіоліпіновий антиген для постановки 
РМП, фарбник (судан), стабілізатор, консервант, 0,9% розчин NaCl. Такий склад антигену дозволяє збільшити його строк 
зберігання, проводити тестування неозброєним оком з найбільш достовірним результатом та виключає ймовірність 
помилок. 
Проведено порівняне вивчення розробленого антигену для постановки РПР (RPR) з комерційною тест-системою «LUES-
ТЕСТ». 
Результати показали, що розроблений нами антиген не тільки не відрізняється по показниках з порівняльною 
системою, а навіть перевищує її. Отриманий антиген давав гарні пофарбовані преципітати при титрації слабко 
позитивних сироваток, у той час як комерційний антиген не утворював видимі преципітати антиген-антитіло. Крім того, 
в ряду випадків, отриманий антиген дозволяв уникнути проявів феномена «прозони» для високотитражних сироваток.
 Висновки. Вперше в Україні розроблена технологія одержання антигену для постановки РПР для діагностики сифілісу, 
що дозволило уникнути хибно-позитивних та хибно-негативних результатів та збільшило відсоток виявлення сифілісу.

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ
В ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Кутова В.В., Білоконь О.М., Волкославська В.М.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 

Одним з важливих напрямків в діяльності дерматовенерологічних установ є всебічне забезпечення високої якості 
лабораторних досліджень, направлених на діагностику інфекцій, що передаються статевим шляхом, в тому числі і 
сифілісу.
Мета. Визначити сучасний стан лабораторної діагностики сифілісу в дерматовенерологічних закладах в різних 
регіонах України.
Матеріали та методи. Анкетні, аналітичні, статистичні дані. 
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Результати та обговорення. Проведено анкетування 10 обласних шкірно-венерологічних закладів.
При аналізі отриманих анкет встановлено:
 - кадри фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою і рівень їх підготовки в різних регіонах України в абсолютній 
більшості 95,5% серологічних лабораторій ОШВД задовільний; 
- в 50% випадків констатовані незадовільні умови організації роботи серологічних лабораторій, їх недостатня 
забезпеченість основним та допоміжним обладнанням та в багатьох із них наявне обладнання технічно застаріле, а 
фінансування серологічних досліджень в більшості областей обмежено; 
- в 70-80% серологічних лабораторій регламентовані специфічні трепонемні тести: РПГА, ІФА, РІФ використовують 
тільки для уточнення діагнозу, а скринінгове обстеження пацієнтів соматичних стаціонарів, поліклінік здійснюється 
лише за неспецифічними методами: РМП та РЗКк. Ні в одному із закладів не використовують методи імунохроматографії 
ІХГ, імуноблоту ІБТ та реакції швидких плазмових реагінів РПР(RPR); 
- потребує продовження поступової заміни РЗКк та РЗКт, які використовуються в більшості серологічних лабораторій, 
на більш сучасні методи діагностики.
Висновки. Серологічна лабораторна служба потребує подальшої стандартизації лабораторних досліджень на сифіліс 
відповідно сучасним вимогам та виконання цих досліджень за Наказами МОЗ України.

АНАЛІЗ СУПУТНЬОЇ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЕКЗЕМУ
Мангушева В.Ю.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» м. Харків 
Мета. Провести ретроспективний аналіз супутньої патології пацієнтів, хворих на хронічну екзему, за період з лютого 
2016 року по лютий 2017 року, які перебували на обстеженні та лікуванні в ДУ «ІДВНАМНУ» шляхом вивчення медичної 
документації.
Матеріали і методи. За досліджуваний період на лікуванні з діагнозом хронічна екзема знаходилися 76 хворих: з них 
чоловіків - 46 (61%), жінок - 30 (39%), у віці від 30 до 72 років. Давність захворювання у хворих на хронічну екзему 
склала: від 1 до 5 років – 22%, від 5 до 10 років - 58%, більше 10 років – 20%.
Результати та обговорення. Основною супутньою патологією було відмічено порушення системи кровообігу та судин 
(хронічна ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, варикозна хвороба) – в 73% випадків; у 63% пацієнтів були 
виявлені захворювання шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит, гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунку і 
дванадцятипалої кишки, хронічний панкреатит, ураження гепатобіліарної системи); патологія нервової системи (вегето-
судинна дистонія, астено-невротичний синдром) становила 34%; в 11% випадків мала місце патологія ендокринної 
системи (гіпертиреоз, цукровий діабет); патологія ЛОР органів визначалася у 8% пацієнтів хворих на хронічну екзему. 
Варто відзначити наявність гінекологічної патології у жінок - в 6% випадків. Мікотична інфекція була виявлена та 
пролікована у одного пацієнта, рожеві вугри, демодекоз виявлені та проліковані у однієї особи. 
Висновки. Проведене дослідження показало, що патологія шлунково-кишкового тракту і патологія судинної системи 
переважала у пацієнтів хворих на хронічну екзему. Питання про етіопатогенетичну роль цих захворювань залишається 
відкритим і вимагає додаткового спеціального вивчення. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ, ЗОКРЕМА НА ПСОРІАЗ
Кутасевич Я.Ф., Матюшенко В.П.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 
Мета. Останнім часом зростає зацікавленість у вивченні якості життя хворих на хронічні дерматологічні захворювання 
як інтегрального показника, що описує найбільш важливі функції людини та дає можливість глибоко багатопланово 
проаналізувати зміни цих функцій при розвитку хвороби та їх відновлення після лікування.
Методи дослідження. Статистичні.
Результати і їх обговорення. За даними наших спостережень, на пацієнта, що має захворювання шкіри, значно 
впливають негативні уявлення та огидливість з боку оточуючих, а з боку пацієнта - сором, відчуття власної 
неповноцінності та невпевненість у майбутньому. При вивченні якості життя хворих на псоріаз, відмічається, що дана 
група пацієнтів менш соціально активна: 72% відмовлялись від відвідування басейну, 64% - громадських лазень, 55% 
- мали відчуття сорому, 50% - уникали людних місць, 46% - повідомляли про вплив псоріазу на інтимне життя, 40% 
- ухилялись від занять спортом, 34% - не користувались послугами перукаря, 15% - боялися втратити місце роботи. 
Основними складовими, що підлягають вивченню при розвитку захворювання та оцінці ефективності його лікування, 
є фізичне, психологічне та соціальне благополуччя хворого, що відображає прагнення до розвитку цілісного погляду 
на людину. Все більше із об’єкта медичного втручання пацієнт перетворюється на суб’єкт процесу лікування, який 
справедливо вимагає при неможливості радикального зцілення хоча б покращення якості життя.
Висновки. Оцінка якості життя – перспективне направлення медицини, яке дає можливість точніше описати 
порушення стану здоров’я пацієнтів, більш чітко зрозуміти суть клінічної проблеми, визначити найбільш раціональний 
метод лікування, а також оцінити його очікувані результати за параметрами, що знаходяться на межі наукового підходу 
спеціалістів та суб’єктивної точки зору пацієнта.
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ДІАГНОСТИКА СИФІЛІСУ МЕТОДОМ ПЛР
Білозоров О.П., Бондаренко Г.М., Нікітенко І.М., Унучко С.В., Сокол О.А., Мілютіна О.Й., Пєєва Л.І.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 
Одним з важливих досягнень останніх років в дослідженні сифілісу є розробка високочутливих молекулярно-
генетичних методів діагностики T.pallidum. 
Мета. Підвищення ефективності діагностики сифілісу за допомогою метода ПЛР.
Матеріали і методи. Проведено визначення ДНК T.pallidum в клінічних зразках капілярної крові з ушної раковини 
хворих на сифіліс. Клінічні зразки капілярної крові з ушної раковини були отримані від хворих, які зверталися в 
поліклініку ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України». ДНК T.pallidum зі зразків клінічного матеріалу 
виділяли гуанідиновим методом. Наявність ДНК в клінічних зразках виявляли за модифікованим методом Liu et al. 
Контролем служила ДНК штаму Нікольса.
Загальна кількість обстежених хворих – 28 (середній вік – 40 років), з них 13 – чоловіки (середній вік – 43,5 років) та 
15 – жінки (середній вік – 37 років). За нозологічними формами виявлено наступний розподіл захворювань обстежених 
хворих: сифіліс скритий пізній – 23 хворих, сифіліс вторинний серорезистентний – 2 хворих, сифіліс вторинний 
рецидивний – 1 хворий, сифіліс скритий ранній – 1 хворий, сифіліс пізній вісцеральний – 1 хворий.
Результати та обговорення. З 28 обстежених хворих 11 осіб (39,3% від загальної кількості обстежених хворих) 
виявилися позитивними за методом ПЛР на наявність ДНК T.pallidum у клінічних зразках капілярної крові з ушної 
раковини. З 13 обстежених чоловіків 5 осіб (38,5%) виявилися позитивними за методом ПЛР на наявність ДНК T.pallidum 
у клінічних зразках капілярної крові з ушної раковини. З 15 обстежених жінок 6 осіб (40%) виявилися позитивними за 
методом ПЛР на наявність ДНК T.pallidum у клінічних зразках капілярної крові з ушної раковини.
Висновки. Таким чином, визначення ДНК T.pallidum в клінічних зразках капілярної крові з ушної раковини хворих на 
сифіліс методом ПЛР може застосовуватися наряду з класичними методами серологічної діагностики сифілісу. 

ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОКАЗНИКІВ ВМІСТУ НІТРИТ-АНІОНУ ТА СТАНУ ТІОЛДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ
 В КРОВІ ХВОРИХ НА УРОГЕНІТАЛЬНИЙ МІКОПЛАЗМОЗ

Бондаренко Г.М., Осінська Т.В., Кондакова Г.К., Федорович Т.В., Унучко С.В., Губенко Т.В.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 

 Мета. Підвищити ефективність венерологічної допомоги серед хворих шляхом оптимізації діагностики з урахуванням 
клініко-біохімічних показників.
Матеріали і методи. Досліджено 21 зразок плазми та еритроцитів крові хворих з урогенітальним мікоплазмозом та 10 
практично здорових донорів для визначення рівня стабільного метаболіту оксиду азоту нітрит-аніону, відновленого 
глутатіону (ВГ), активність глутатіонредуктази (ГР) та глютатіонпероксидази (ГП), загальних та вільних сульфгідрильних 
груп. 
Результати та обговорення. В Україні має місце високий рівень захворюваності на урогенітальний мікоплазмоз, 
зокрема в 2015 році - 66,2 випадки на 100 000 населення (жінки – 88,8; чоловіки – 40,0). Встановлено при дослідженні 
активності специфічних антиоксидантних ферментів редокс-системи глутатіона в обстежених хворих з мікоплазмовою 
інфекцією, що у більшості пацієнтів мало місце достовірне зниження активності ГП та ГР в еритроцитах (на 10,6% та 9,4% 
відповідно). Активність цих ферментів в плазмі крові була в межах контрольних значень. При вивченні рівня нітрит-
аніону, стабільного метаболіту оксиду азоту встановлено, що у пацієнтів з мікоплазмовою інфекцією значно підвищено 
рівень нітрит-аніона в плазмі крові. Це може бути обумовлено як підвищеною продукцією нітрит-аніону нейтрофілами 
для знешкодження збудників, так і недостатньою активністю антиоксидантних тіол-залежних ферментів.
Висновки. Одержані дані вказують на необхідність подальшого вивчення стану тіолдисульфідної системи крові та 
метаболітів оксиду азоту для більш глибокого розуміння участі цих процесів в патогенезі захворювання, що, можливо, 
дозволить оптимізувати терапію шляхом посилення антиоксидантного впливу. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА РОЗВИТОК УРЕАПЛАЗМЕННОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ

Щоголєва О.В., Джораєва С.К., Гончаренко В.В., Усік І.В., Осінська Т.В.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 

Мета. Оцінити розповсюдженість маркерів уреаплазменної інфекції та гендерні особливості імунної відповіді серед 
пацієнтів ДУ «ІДВ НАМН».
Матеріали і методи. Обстежено 1644 жінки та 1554 чоловіка (середній вік 32,3 та 34,5 років, відповідно). 
Імуноглобуліни класів А та G ( IgA, IgG) до Ureaplasma urealyticum визначали за методом ІФА з використанням наборів 
ТОВ «Медбіоальянс».
Результати та обговорення. При обстеженні 645 людей IgA були виявлені у 2,12±0,85% хворих на уретрити та 
у 1,98±0,8% - на цервіцити. При обстеженні 3011 людей IgG були виявлені у 14,9±0,6% хворих: у 17,3±0,9% жінок 
та 12,4±0,8% чоловіків. За нозологіями IgG виявлено у 24,1±0,8% хворих на уретрити, у 14,6±5,5% - з безпліддям, у 
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17,3±1,0% - з ендоцервіцитом, у 18,7±3,6% (у 24,1±4,7% жінок та у 3,4% чоловіків) - з суглобовою патологією. При 
вагітності IgG були виявлені в 18,7% жінок, при ерозії шийки матки - в 5,7%, при хронічному аднекситі та циститі – у 20%, 
при кольпіті – у 19,5%, при баланопоститі – у 9,1%, при простатиті – у 7,1%. За рівнем імунної відповіді 36,1±2,3% від усіх 
випадків виявлення IgG прийшлися на титр 1:10-1:30 (40,4±3,6% у чоловіків проти 33,1±2,8% у жінок). Щодо середніх 
титрів, гендерних відмінностей не виявлено. Виключення складають титр 1:600-1:900 (5,3±1,4% у жінок проти 1,1±0,8% 
у чоловіків) та максимальний - вище 1:1400 (13,9±2,1% у жінок та 9,3±2,1% у чоловіків).
Висновки. Близько 15% пацієнтів дерматовенерологічної клініки мають маркери хронічної уреаплазменної инфекції, 
близько 2% - гострої. Ureaplasma urealyticum має слабку імуногенність, більш третини позитивних результатів 
представлені мінімальними титрами. До гендерних особливостей можна віднести той факт, що у жінок частіше 
зустрічається сильна імунна відповідь.

ОЦІНКА СТАНУ АДАПТАЦІЇ У ХВОРИХ НА ЛІКАРСЬКУ ХВОРОБУ І РОЗПОВСЮДЖЕНІ ДЕРМАТОЗИ З 
УСКЛАДНЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ

Солошенко Е.М., Шевченко З.М., Ярмак Т.П., Стулій О.М.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 

Відомі способи оцінки адаптаційних реакцій організму по співвідношенню сегментоядерних лейкоцитів і лімфоцитів в 
клінічному аналізі крові, а також фуксиновому тесту, не дозволяють об’єктивно характеризувати стан адаптації.
Мета. Об’єктивізація стану захисно-компенсаторних реакцій організму у хворих на лікарську хворобу і розповсюджені 
дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом.
Матеріали і методи. Під наглядом знаходилось 38 хворих (чоловіків – 18, жінок – 20), з них 15 – на лікарську хворобу 
і 23 – на розповсюджені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом. Стан адаптації оцінювали шляхом 
визначення в сироватці крові вмісту натрію, альбумінів та загального білка, які в подальшому розраховували за 
формулою і виявляли індекс стресу, за яким судили про тяжкість вираженості адаптаційних реакцій.
Результати та обговорення. Аналіз результатів дослідження свідчив, що у всіх обстежених індекс стресу був 
підвищеним, при цьому 25 (65,7%) хворих перебували в стадії переактивації, а 13 (34,3%) – у стадії стресу.
Висновки. Дослідження дають підставу для об’єктивної і конкретної оцінки стану адаптації у кожного хворого складати 
прогноз перебігу алергічного процесу та імовірність розвитку рецидиву.

ФАРМАКОФОБІЇ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Солошенко Е.М., Ярмак Т.П., Шевченко З.М., Стулій О.М.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 
Серед різних проявів побічної дії лікарських засобів, окреме місце займають фармакофобії, діагностика яких 
представляє значні труднощі.
Мета. Лабораторна діагностика фармакофобій серед хворих, що реєструвалися за звертанням до консультативної 
поліклініки ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України».
Матеріали і методи. Під наглядом знаходилося 126 хворих на розповсюджені дерматози (106 жінок і 20 чоловіків) у 
віці від 18 до 68 років, у яких був ускладнений алергологічний анамнез (в минулому були вказівки на алергічні реакції 
на лікарські засоби). Всі хворі обстежилися з використанням загальноклінічних та специфічних імунологічних методів 
(ультразвуковий тест, реакція агломерації лейкоцитів, швидкість седиментації еритроцитів з лікарськими алергенами), 
а також внутрішньошкірного тесту з фізіологічним розчином. Спектр ліків при постановці специфічних імунологічних 
методів визначався даними алергологічного анамнезу кожного із обстежених.
Результати та обговорення. Аналіз результатів проведених досліджень свідчив, що негативні результати специфічних 
імунологічних методів були виявлені у 31 із 126 (24,6%) обстежених, при цьому в їх клінічному перебігу виявлялися 
психопатологічні розлади в формі депресії або іпохондрії. При постановці їм внутрішньошкірної проби з фізіологічним 
розчином позитивний результат було зареєстровано у 27 із 31 (87%) хворих, що на фоні негативних результатів 
специфічних імунологічних методів стало підґрунтям поставити хворим діагноз – фармакофобії.
Висновки. При проведенні диференційної діагностики алергічних і фармакофобічних реакцій у хворих з ускладненим 
алергологічним анамнезом потрібні: ретельно зібраний алергологічний анамнез, специфічне імунологічне обстеження, 
а, при негативних його результатах, додатково – постановка внутрішньошкірної проби з фізіологічним розчином.

РАДІОХВИЛЬОВИЙ МЕТОД В ПРАКТИЦІ ДЕРМАТОЛОГА ТА ХІРУРГА
Царьов А.В.

Медичний центр «Еввіва», м. Харків 
Потреба в високотехнологічних хірургічних втручаннях зростає в зв’язку з збільшенням захворюваності населення 
різною патологією шкіри і органів травлення.
Мета. Показати перспективність радіохвильового методу при видаленні незлоякісних новоутворень шкіри, 
захворювань в аноректальній області з лікувальною та діагностичною ціллю.
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Матеріали та методи. Проведено аналіз роботи хірурга за 2016 рік по якості та користі використання високочастотного 
універсального хірургічного ножа Dr.Jhhtl ST 501. 
Результати та обговорення. Проведено 110 операцій у хворих в аногенітальній області: з хронічним комбінованим 
гемороєм - 70 хворих, хронічним параректальним свищем - 9 хворих, хронічною тріщиною прямої кишки - 20 хворих, 
кістою куприка - 11 хворих, та доброякісними утвореннями шкіри - 25 хворих. Заживлення ран відбувалось вдвічі 
скорочений час, не було набряку тканин, мінімізували біль та дискомфорт під час та після операцій.
Висновок. Радіохвильовий метод мінімально травматизує оточуючі тканини, пришвидшує заживлення ран та покращує 
стан шкіри. 

СТАН ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УКРАЇНІ
Волкославська В. М.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків 
В зв’язку з високим рівнем захворюваності на дерматози та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), у дітей, є 
потреба в покращенні організації лікувального процесу на всіх рівнях надання медичної допомоги.
Мета. Відмітити найбільш важливі напрямки організаційної роботи.
Матеріали та методи. Вивчення статистичних даних та аналіз літератури.
Результати та обговорення. Захворюваність всіма хворобами шкіри серед дитячого населення в 2015 році досягла 
рівня 6547,0 на 100000 дитячого населення. На високому рівні знаходиться захворюваність інфекціями шкіри та 
підшкірної клітковини – 1876,4; атопічним дерматитом – 358,8; псоріазом – 72,2 на 100000 населення. Відмічено 
зростання захворюваності серед дітей дерматофітозами до рівня 191,1 на 100000 дитячого населення (в порівнянні з 
2008 роком, зростання на 17,8%). В 2015 році серед дітей від 0 до 17 років було вперше зареєстровано 1442 випадки 
ІПСШ, в тому числі 0,71 випадків сифілісу на 100000 відповідного населення. Ця епідеміологічна ситуація спостерігається 
на фоні скорочення кількості дитячих ліжок.
Висновок. Лікування дітей, що страждають на дерматовенерологічні захворювання, повинно супроводжуватись 
постійним диспансерним наглядом з участю психологів та педагогів для організації навчального процесу. Лікування 
дітей з захворюваннями дерматофітозами має бути в полі зору обласних шкірно-венерологічних диспансерів (ОШВД) 
та санітарно-епідемічної служби. При ОШВД потрібно відкрити спеціалізовані підліткові центри для лікування ІПСШ та 
проведення санітарно-просвітницької роботи з цієї проблематики. Створити реабілітаційні центри для оздоровлення 
дітей в зонах з відповідними кліматичними умовами (Херсонській, Запорізькій, Закарпатській та інших областях).

ПРОДОВЖЕННЯ
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CЕСТРИНСЬКА СПРАВА

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-16.35
Організатор: Компанія LMT

ПРОГРАМА
Тема: Привітальні слова від президента Асоціації медсестер України Івашко Г.М. та директора ДУ «Центральний 
методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» Чернишенко Т.І.
Тема: Надання невідкладної допомоги при різкій зупинці кровообігу. Лекція та практична демонстрація на манекені 
серцево-легеневої реанімації та дефібриляції. 
Доповідач: Тарас Городецький, керівник практичного курсу з невідкладних станів
Тема: Роль медичних сестер в медико-психологічній реабілітації
Доповідач: Олег Панченко, заслужений лікар України, д.м.н., проф., директор ДЗ «Науково-практичний медичний 
реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України», президент ГО «Всеукраїнська 
професійна психіатрична ліга»
Тема: Сучасні принципи катетеризації периферичних вен
Доповідач: Євген Гріжимальський, к.м.н., зав. відділення анестезіології і реанімації пологового будинку «Лелека»
Тема: Сучасні канюлі в практичній роботі медичної сестри
Доповідач: Євген Гріжимальський, к.м.н., зав. відділення анестезіології і реанімації пологового будинку «Лелека»; 
представник фармацевтичної корпорації «Юрія-Фарм»
Тема: Самостійна приватна практика медичної сестри. Нові можливості та вимоги
Доповідач: Юлія Марченко, юрист юридичної компанії «Медконсалтинг»
Тема: Реабілітація пацієнтів зі стомами
Доповідач: Тетяна Семиног, лікар, продакт-менеджер компанії B.Braun Medical Ukraine LLC
Тема: Дезінфекція. Важливість для інфекційної безпеки під час надання медичної допомоги. Особливості проведення 
в закладах охорони здоров’я різних профілів та рівнів надання медичної допомоги
Доповідач: Валентина Малюга, лікар-епідеміолог, ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ» 

КОНТРОЛЬ, ЯК ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ СТАЦІОНАРУ
Перепадя О.В. 

Центр превентивної медицини Державного управління справами
Модель діяльності головної медичної сестри доцільно визначати професійною майстерністю (компетентністю), що 
включає певну суму знань, умінь, навичок, що забезпечують виконання професійних обов’язків функцій і рівнем 
розвитку особистісних якостей, необхідних для ефективного застосування цих знань, умінь, навичок.
Управління сестринськими службами має лінійну дворівневу горизонтальну структуру: перший рівень - головна 
медична сестра; другий рівень - старші медичні сестри клінічних і параклінічних відділень. Чисельність старших 
медичних сестер у великих лікарнях (на 800 ліжок) досягає 50-60 осіб, а загальна кількість медичних сестер – 
800-1000 чоловік. При такому широкому масштабі керованості, керівник сестринської служби зайнятий вирішенням 
безлічі оперативних завдань на шкоду стратегічним.
Перевантаження супроводжується втратою особистого контакту між менеджером і персоналом, при цьому 
ускладнюється контроль над підлеглими, знижується якість професійного навчання працівників, що негативно 
позначається на психологічному кліматі колективу і результаті їх праці. При таких умовах роботи запити до головних 
сестер різко зростають і часом виходять за межі їх фізичних можливостей. Це вимагає від керівників сестринської 
справи високорозвинених управлінських навичок і теоретичної підготовки.
Результати діяльності сестринського персоналу не будуть ефективними, якщо відсутній контроль і оцінка з боку 
головної медичної сестри. Тому одним з найважливіших завдань будь-якого лікувального закладу є своєчасне 
фіксування, оцінювання та виправлення помилок до того, як вони вплинуть на досягнення цілей організації. Кожен 
керівник повинен проводити контроль і оцінку діяльності підлеглих, не забуваючи про те, що вони є невід’ємною 
частиною його функціональних обов’язків. Проведений контроль може бути попереднім, поточним і заключним.
Попередній контроль реалізується у вигляді правил і процедур, їх суворе дотримання допомагає роботі розвиватися 
в заданому напрямку. Він включає в себе людські, матеріальні та фінансові ресурси. Поточний контроль здійснюється 
безпосередньо в ході проведення сестринської діяльності, коли обговорюються проблеми і пропозиції, що виникли в 
ході цієї діяльності, усуваються неясності і коригується виконання завдання, що дозволяє виключити відхилення від 
намічених цілей і завдань.
Заключний контроль здійснюється, коли робота вже завершена або минув запланований час на її виконання. Одним 
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з методів проведення контролю і оцінки є проведення обходів (адміністративний, комплексний, цілеспрямований). 
Адміністративний обхід проводиться головним лікарем або його заступником разом із головною медичною сестрою. 
Комплексний обхід головна медична сестра проводить самостійно разом з представниками ради медичних сестер. 
Перевірка проводиться за кількома напрямками: санітарний стан, виконання лікарських призначень, облік і зберігання 
сильнодіючих та наркотичних засобів, ведення документації тощо. 
Цілеспрямований обхід має більш вузькі, конкретні завдання. Він має на меті вибіркову перевірку (наприклад: облік, 
зберігання, витрачання медикаментів, перев’язувального матеріалу, спирту і т.п.). Обхід проводиться в присутності 
старшої медичної сестри. Всі отримані зауваження доводяться до відома завідувача відділенням.
Встановлені методи і способи проведення контролю і оцінки можуть бути вдосконалені, доповнені в залежності від 
профілю виконуваної роботи і творчого потенціалу керівника. Для отримання більш достовірних даних щодо якості 
надання сестринської допомоги, корисно проводити анкетування серед пацієнтів.

ПРОДОВЖЕННЯ
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СТОМАТОЛОГІЯ

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМОМ 
НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Тимофєєв О.О.1, Максимча С.В.2, Ухарська О.А.2

1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
2 Київський медичний університет УАНМ, м. Київ

Мета. Визначити рівень мікробної сенсибілізації у постраждалих з переломами нижньої щелепи та уточнити її зміни, які 
виникають після проведення санації порожнини рота.
Матеріали та методи. Обстежено 92 хворих з переломами нижньої щелепи у віці від 16 до 63 років. Хворим 
проведені загальноприйняті клінічні методи обстеження, а також визначення мікробної сенсибілізації до стафілококу, 
за допомогою постановки тесту показників пошкодження нейтрофілів (ППН). 
Результати та обговорення. На основі проведенних обстежень хворих з переломом нижньої щелепи встановлено, 
що запальні ускладнення посттравматичного характеру (нагноєння кісткової рани, посттравматичний остеомієліт) 
достовірно частіше спостерігаються у осіб з високим рівнем мікробної сенсибілізації до стафілококу (більше 0,17 ум.од.). 
Рівень мікробної сенсибілізації у хворих з несанованою порожниною рота значно вище, ніж у обстежених з санованою 
порожниною рота в 1,5 – 2 рази. Проведення санації порожнини рота у хворих з переломами нижньої щелепи в перші 
дні після госпіталізації, чи при госпіталізації їх у стаціонар, дозволило знизити ризик розвитку посттравматичних 
запальних ускладнень в 1,5 – 1,7 раз, порівняно з хворими, у яких санація порожнини рота не проводилась.
Висновки. Проведення санації порожнини рота у хворих з переломом нижньої щелепи є необхідним та обґрунтованим 
хірургічним заходом, який являється профілактикою розвитку посттравматичних запальних ускладнень.

ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ГАЛЬВАНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ АМЕЛОБЛАСТОМ ЩЕЛЕП
Тимофєєв О.О., Ушко Н.О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Мета. Визначити гальванічну патологію, що викликає розвиток амелобластом щелеп.
Матеріал і методи. Обстежено 44 хворих з амелобластомами щелеп за наявності у них в порожнині рота незнімних 
металевих зубних протезів, які виготовлені з неблагородних сплавів. Контрольну групу склали 27 практично здорових 
людей такого ж віку, але без металевих зубних протезів. Проведені потенціометричні методи обстеження.
Результати та обговорення. У хворих з амелобластомами щелеп виявлені атипова (в 40,9%) та типова (59,1%) форми 
гальванозу. Встановлено, що в тому випадку, коли у обстежуваного тривалий час (протягом року та більше) між 
металевими включеннями, що знаходяться в порожнині рота, малися показники різниці потенціалів, сили струму та 
електричної провідності ротової рідини, які в 3 – 4 рази перевищували максимальні показники для здорових людей, 
то у цих обстежуваних є високий ризик розвитку амелобластом щелеп. Наявність дефектів облицювання зубних 
протезів, дефектів металевих частин незнімних протезів або патологічної стертості металозахисного покриття значно 
підвищують потенціометричні показники та сприяють розвитку гальванозу у даних хворих.
Висновки. Проведене обстеження хворих з амелобластомами щелеп при наявності у них в порожнині рота незнімних 
металевих зубних протезів доводить, що одним з факторів розвитку пухлини являються високі потенціометричні 
показники, які визначаються в порожнині рота після виготовлення зубних протезів з неблагородних сплавів металів. 
Своєчасна діагностика наявності підвищених потенціометричних показників в порожнині рота та їх усунення може 
являтися профілактикою розвитку новоутворень щелепних кісток.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ІНШІ ЗАХОДИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «TРАНСФЕР НОВІТНІХ МЕДИЧНИХ 
ТА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-16.00
Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

ПРОГРАМА
Модератори: Дінець А.В., Музиченко П.Ф.
Тема: Привітання учасників конференції
Доповідач: Черенько Т.М., д.м.н., проф., проректор з наукової роботи
Тема: Самооцінка здоров’я молоді залежно від фізичної підготовленості та повсякденної рухової активності
Доповідачі: Коршак В.М, Бахтізіна А.О., Торопчина М.В., кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини
Тема: Особливості підготовки пацієнтів для проведення дентальної імплантації у осіб похилого віку
Доповідач: Столяр В.Г., кафедра терапевтичної стоматології
Тема: Новий спосіб оперативного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок
Доповідачі: Черняк В.А., Музиченко П.Ф., Дубенко Д.Є., кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
Тема: Морфологічні особливості еритроцитів крові у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з фібриляцією 
передсердь
Доповідачі: Лизогуб В.Г., д.м.н., проф., Савченко О.В., к.м.н., ас., Меркулова І.О., ас., кафедра терапії
Тема: Динаміка больового синдрому у хворих з міофасціальним больовим синдромом поперекової локалізації при 
використанні в комплексному лікуванні комбінованої тракції хребта
Доповідач: Мельниченко Л.В., кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини
Тема: Діагностична роль методу остеосцинтиграфії та МРТ у хворих на деформуючий остеоартроз при ендопротезуванні 
кульшових та колінних суглобів
Доповідачі: Ткаченко М.М., Король П.О., кафедра радіології та радіаційної медицини
Тема: Аналіз стану проходження фізичної реабілітації на амбулаторному етапі хворих після хірургічного лікування 
ішемічної хвороби серця
Доповідачі: Дорофєєва О.Є., Овдій М.О., Волинець Л.М., Грищенко К.М., Павлів В.О.,Перепелиця М.І., Дружинін О.В., 
Квачук І.В., Соломаха К.М., кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини
Тема: Локальне післяопераційне знеболювання пацієнтів з патологією черевної порожнини
Доповідачі: Довбня Ю.В., Ярославська С.М., Варивода М.П., Павленко В.І., Національна дитяча спеціалізована 
лікарня «Охматдит»
Тема: Можливості динамічної гепатобілісцинтиграфії в оцінці морфофункціонального стану печінки і жовчовивідних 
шляхів при різних патологіях жовчовивідної системи
Доповідачі: Ткаченко М. М., Романенко Г.О., Макаренко А.В., кафедра радіології та радіаційної медицини
Тема: Ефективність кверцетину при комплексній терапії подагри з артеріальною гіпертензією
Доповідачі: Кондратюк В.Є., Никула Т.Д., Синиця Ю.П., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2
Тема: Підготовка управлінського персоналу на засадах модульного принципу багатопрофільної освітньо-професійної 
програми
Доповідачі: Журавель В.І., Вежновець Т.А., кафедра менеджменту охорони здоров’я
Тема: Профілактика розвитку тромбовенозних ускладнень у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак
Доповідачі: Фомін П.Д., Іванчов П.В., Заплавський О.В., Андрусенко О.М., кафедра хірургії №3
Тема: Взаємозв’язок сироваткових рівнів склеростину та dickkopf-1 з клініко-лабораторними та інструментальними 
показниками активності у хворих зі спондилоартритами
Доповідачі: Яременко О.Б., Шинькарук Ю.Л., Федьков Д.Л., Меліксетян А.В., кафедра внутрішніх хвороб 
стоматологічного факультету
Тема: Лімфодренажний масаж (ЛДМ) обличчя і тіла із застосуванням комплексної методики японського масажу кобідо
Доповідачі: Дорофєєва Е.Е., д.м.н., Волинець Л.Н., к.м.н., М. А.Овдій, к.м.н., Симоненко Е.А., кафедра фізичної 
реабілітації і спортивної медицини, кабінет терапевтичної косметології «СЕЛЕНА»
Тема: Лікування немеланомного раку шкіри шляхом застосування аплікаційної брахітерапії
Доповідачі: Гороть І.В., Ткаченко М.М., Козак О.В., Ременник О.І., кафедра радіології та радіаційної медицини, КЗ 
КОР «Київський обласний онкологічний диспансер», відділення променевої терапії
Тема: Спосіб реконструктивної гастроєюнопластики після субтотальної резекції при гострокровоточивому раку 
шлунка
Доповідачі: Шепетько Є.М., Фомін П.Д., Бєльський О.Б., Гармаш Д.О., Козак Ю.С., Кошман І.С., кафедра хірургії №3
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Тема: Застосування препарату «Бішофіт полтавський» в лікуванні хворих на генералізований пародонтит
Доповідачі: Федянович І.М., Дементьєва О.В., кафедра терапевтичної стоматології
Тема: Особливості анестезіологічного забезпечення післяопераційного ведення підлітків з кістою куприка
Доповідачі: Ярославська С.Н., Кисель Н.П., Кисель Д.О., Рудьо О.В., Національна дитяча спеціалізована лікарня 
«Охматдит»
Тема: Особливості зв’язків факторів довкілля із захворюваністю на пульпіт в осіб віком від 15 до 17 років серед 
населення м. Ужгорода та Ужгородського району
Доповідачі: Когут Е.Г., Шевченко Д.С., науковий керівник, Фера О.В., д.м.н., проф., Дячук Х.Г., ас., Ужгородський 
національний університет, кафедра ортопедичної стоматології, Фера О.В., в.о. зав.каф., д.м.н., проф. 
Тема: Аналіз ефективності ендодонтичного лікування за даними рентгенологіного дослідження
Доповідачі: Крупич М.О., Хеннаві Д.Ф., Скібіцька О.О., науковий керівник: к.м.н., доцент, Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця, кафедра терапевтичної стоматології, Борисенко А.В., зав. каф., д.м.н., проф. 
Тема: Дослідження особливостей формування та аналізу стоматологічної захворюваності в ендемічному регіоні
Доповідач: Кухарчук Л.В., Фера О.В., науковий керівник: д.м.н., проф., Ужгородський національний університет, 
стоматологічний факультет, кафедра ортопедичної стоматології з курсом гігієни та екології, Фера О.В., в.о. зав.
каф., д.м.н., проф.
Тема: Підстави для кримінальної відповідальності лікарів-стоматологів
Доповідач: Федорова А.В., Сороченко Г.В., наукові керівники: к.м.н., доц., Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, 
Савичук О.В., зав. каф., д.м.н., Федорова О.А., ас., Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, кафедра 
судової медицини та медичного права, Михайличенко Б.В., зав. каф., д.м.н.
Тема: Електроміографічне обґрунтування застосування релаксаційних шин при лікуванні пацієнтів з м’язово-
суглобовою дисфункцією СНЩС.
Доповідач: Ващенко В.В., Костюк Т.М., науковий керівник, к.м.н., доц., Національний медичний університет ім. 
О.О.Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, Неспрядько В.П., зав. каф., д.м.н., проф.
Тема: Дослідження електрохімічної поведінки Ni-Cr дентального сплаву для металокерамічних реставрацій invitro
Доповідачі: Гуща Д.К., Талаш В.М., Богачук В.В., Корзун В.І., Гуща Д.К., науковий керівник, к.м.н., доц., Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України, 
кафедра ортопедичної стоматології, Неспрядько В.П., зав. каф., д.м.н.
Тема: Досвід використання dynacleft у дітей з одностороннім наскрізним незрощенням верхньої губи та піднебіння
Доповідачі: Жильчук Д.Р., Крупич М.О., Шафета О.Б., Яковенко Л.М., науковий керівник, д.м.н., проф., Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого 
віку, Яковенко Л.М., зав. каф., д.м.н., проф.
Тема: Навігаційна «шаблонна» хірургія як фактор успіху імплантологічного лікування
Доповідачі: Корзун В.І., Богачук В.В., Куц П.В., науковий керівник, д.м.н., проф., Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, Неспрядько В.П., зав.каф., д.м.н.
Тема: Аналіз ефективності ендодонтичного лікування за даними рентгенологічного дослідження
Доповідачі: Крупич М.О., Хеннаві Д.Ф., Скібіцька О.О., науковий керівник, к.м.н., доц., Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця, кафедра терапевтичної стоматології, Борисенко А.В., зав. каф., д.м.н., проф.
Тема: Дослідження особливостей формування та аналізу стоматологічної захворюваності в ендемічному регіоні
Доповідач: Кухарчук Л.В., Фера О.В., науковий керівник, д.м.н., проф., Ужгородський національний університет, 
стоматологічний факультет, кафедра ортопедичної стоматології з курсом гігієни та екології, Фера О.В., в.о. зав.
каф., д.м.н., проф.
Тема: Методи функціональної діагностики оклюзійного співвідношення зубних рядів
Доповідач: Мемедляєв Р.Д., Лисейко Н.В., науковий керівник, к.м.н., Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, Неспрядько В.П., зав. каф., д.м.н., проф.
Тема: Дослідження зуболицевої композиції у студентів стоматологічного факультету
Доповідачі: Момро М.В., Суровцев С.В., Біденко Н.В., науковий керівник, д.м.н., проф., Національний медичний 
університет ім. О.О.Богомольця, кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних 
захворювань, Савичук О.В., зав.каф., д.м.н., проф.
Тема: Діагностичні критерії визначення етапів лікування у дітей з секвенцією П’єра Робена
Доповідач: Соловей С.В., Яковенко Л.М., науковий керівник, д.м.н., проф., Національний медичний університет 
ім. О. О. Богомольця, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, Яковенко Л.М., зав.
каф., д.м.н., проф.
Тема: Дослідження латерального крилоподібного м’яза у пацієнтів з м’язово-суглобовою дисфункцією скронево-
нижньощелепного суглоба
Доповідач: Стремський Я.О., Костюк Т.М., науковий керівник, к.м.н., доц., Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, Неспрядько В.П., зав. каф., д.м.н.
Тема: Усунення посттравматичних дефектів орбіти: нова стратегія реабілітації постраждалих з застосуванням 
мультидисциплінарного підходу
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Доповідачі: Черногорський Д.М., Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Копчак А.В., науковий керівник, д.м.н., проф., 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, Антоненко М.Ю., зав. каф., д.м.н., 
проф.
Тема: Застосування ультразвукової обробки ран в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-
лицевої ділянки
Доповідачі: Романова А.Ю., Копчак А.В., Рибак В.А., Чепурний Ю.В., Копчак А.В., науковий керівник, д.м.н., проф., 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, Антоненко М.Ю., зав. каф., д.м.н., 
проф.
Тема: Особливості отримання та використання плазми збагаченої факторами росту (PRGF ENDORET) залежно від 
індивідуальних гематологічних параметрів пацієнта
Доповідачі: Павличук Т.О., Копчак А.В., Рибак В.А., Натрус Л.В., Черновол П.А., Копчак А.В., науковий керівник, 
д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, Інститут 
експериментальної та клінічної медицини, Антоненко М.Ю., зав. каф., д.м.н., проф.
Тема: CAD/CAM технології в лікуванні хворих з новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки
Доповідачі: Буртин О.В., Черногорський Д.М., Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Копчак А.В., науковий керівник, д.м.н., 
проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, Антоненко М.Ю., зав.каф., 
д.м.н., проф.
Тема: Застосування одноетапних імплантатів Roott Compressive та кісткових аутотрансплантатів у реабілітації 
пацієнтів з дефектами кісток лицевого черепу
Доповідачі: Ходем А.А, Рибак В.А., Павличук Т.О., Копчак А.В., науковий керівник, д.м.н., проф., Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, Антоненко М.Ю., зав. каф., д.м.н., проф.

СЕМІНАР «ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОТИФІКАЦІЙНИХ ОРГАНІВ»

25 квітня 2017 року • Час проведення: 14.00-16.30
Організатор: Компанія «Кратія»
Модератор: Євгенія Андрущенко, партнер компанії «Кратія»

ПРОГРАМА:
Тема: Вимоги законодавства до українського призначеного органу з оцінки відповідності для визнання результатів 
оцінки відповідності іноземного органу.
Тема: Вимоги законодавства до іноземного органу для визнання його результатів оцінки відповідності.
Тема: Необхідний пакет документів для проведення процедури визнання.
Тема: Етапи процедури з оцінки відповідності, яку проводить український призначений орган.
Тема: Особливості процедури визнання результатів оцінки відповідності в порівнянні з іншими процедурами оцінки 
відповідності технічним регламентам.

СЕМІНАР «ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ 
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ»

27 квітня 2017 року • Час проведення: 10.00-17.00
Організатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

ПРОГРАМА
Тема: Оцінка відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів.
Тема: Уповноважений представник. Повноваження і обов’язки.
Тема: Ключові аспекти формування технічної документації з метою оцінки відповідності медичних виробів.
Тема: Особливості сертифікації партії. До чого треба готуватися виробнику.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ЛЮДЕЙ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білак-Лук’янчук В.Й.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород

Мета. Виявлення наявності проявів стигми та дискримінації по відношенню до ВІЛ-позитивних людей серед працівників 
патрульної поліції Закарпатської області.
Матеріали і методи. Дослідження проводилось за допомогою спеціально розробленої анонімної анкети. Було опитано 
100 працівників патрульної поліції Закарпатської області віком від 22 до 37 років.
Результати та обговорення. За 3 місяці до опитування для працівників поліції було проведено лекції з висвітленням 
питань ВІЛ/СНІДу. Незважаючи на відносно високий рівень проінформованості про шляхи передачі ВІЛ-інфекції, 
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виявлено недостатнє розуміння можливих власних ризиків та пов’язану з цим стигму щодо ВІЛ-позитивних осіб.
34% опитаних зазначили, що почуваються спокійно, надаючи першу домедичну допомогу потерпілим при виконанні 
своїх службових обов’язків, якщо припускається, що вони можуть бути ВІЛ-позитивними. 76,3% опитаних зазначили, що 
завжди використовують гумові рукавички в ситуаціях, коли можливий контакт з кров’ю іншої особи. Поряд з тим, 78,7% 
респондентів вважають, що не забезпечені в повній мірі засобами особистого захисту для запобігання інфікування 
ВІЛ під час виконання своїх професійних обов’язків. 22,5% опитаних вважають, що дуже ризикують інфікуватися ВІЛ, 
працюючи в поліції. 
48,6% працівників поліції не допускають можливості працювати поряд з ВІЛ-позитивним колегою. 38,6% відмовились 
би купувати продукти в магазині, знаючи, що продавець є ВІЛ-інфікованим. 50,4% категорично хотіли б тримати в 
секреті ВІЛ-позитивний статус свого родича.
Висновки. Опитані працівники поліції володіють відносно високим рівнем знань щодо ризиків інфікування ВІЛ, 
декларативно виявляють толерантність до ВІЛ-позитивних осіб. Однак, фактично наявно-прихована стигматизація ВІЛ-
інфікованих, дистанціювання та прояви дискримінації по відношенню до ВІЛ-позитивних осіб.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ

Рогач І.М.¹, Защик Н.С.², Качала Л.О.¹, Слабкий В.Г.²
¹ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород

²ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ
Мета. Розробити підходи до збереження психічного здоров’я сільського населення в умовах впровадження сімейної 
медицини.
Методи. Структурно-логічний аналіз, концептуальне моделювання, системний підхід.
Результати та обговорення. Розроблена функціонально-організаційна модель збереження психічного здоров’я 
сільського населення в умовах впровадження сімейної медицини. Модель базується на міжсекторальному підході. 
Визначені задачі та функції сімейних лікарів. Інноваційним в організації роботи лікарів-психіатрів є їх виїзди за 
графіком до центрів ПМСД та сімейних амбулаторій для надання консультативної та методичної допомоги сімейним 
лікарям. Центральним елементом обґрунтованої системи є міжсекторальний підхід у вирішенні проблем психічного 
здоров’я сільського населення з визначальною роллю в даній моделі лікаря загальної практики/сімейної медицини 
зі створенням в складі Центрів первинної медико-санітарної допомоги кабінетів психологічної та психосоціальної 
амбулаторної корекції. Важливим елементом моделі є блок суспільних комунікацій.
Висновки. запропонована функціонально-організаційна модель збереження психічного здоров’я сільського 
населення, в умовах впровадження сімейної медицини, скерована на забезпечення доступності профілактичних 
заходів розвитку порушень психіки та поведінки у сільського населення та отримання психологічної підтримки у 
критичних станах.

 ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
Слабкий Г.О.¹, Миронюк І.С.¹, Шафранский В.В.²

¹ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород
²Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Мета. Запропонувати підходи до підготовки наукових кадрів для системи громадського здоров’я.
Матеріали та методи. Структурно-логічний аналіз підготовки наукових кадрів для системи громадського здоров’я в 
країнах Європи та країн СНД.
Результати та обговорення. Створення Українського Центру громадського здоров’я МОЗ України та затвердження 
КМУ Постановою від 01.02.2017 року №53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 266» спеціальності «громадське здоров’я» потребує створення системи підготовки наукових кадрів. 
Рекомендується наступна система підготовки наукових кадрів з громадського здоров’я в Україні.
Перший ступінь. Підготовка магістрів з громадського здоров’я. Підготовка має відбуватися на кафедрах громадського 
здоров’я вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
Другий ступінь. Підготовка кандидатів наук (доктора філософії) здійснюється на базі магістратури в аспірантурі.
Третій ступінь. Підготовка докторів наук в докторантурі осіб, які мають ступінь кандидата медичних наук (доктора 
філософії) за напрямком «Громадське здоров’я» та є кандидатами наук за спеціальностями «Соціальна медицина», 
«Епідеміологія» та «Гігієна».
Важливою задачею сьогодення є підготовка паспорту наукової спеціальності за напрямом «Громадське здоров’я», а 
також створення спеціалізованої Вченої ради.
Висновки. Запропонована комплексна система підготовки наукових кадрів за напрямком «Громадське здоров’я».
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ ІЗ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НА ПУЛЬПІТ В ОСІБ ВІКОМ ВІД 15 ДО 17 
РОКІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ М. УЖГОРОД ТА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Когут Е.Г., Фера О.В., Дячук Х.Г.
Ужгородський національний університет, кафедра ортопедичної стоматології, м. Ужгород

Aктуaльність теми. Aктуaльність проблеми захворюваності на пульпіт обумовлена значною поширеністю та 
недостатнім вивченням чинників формування даного стоматологічного захворювання.
Метa. Дослідити та проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки впливу природних та антропогенних факторів 
навколишнього середовища і соціальних умов, що зумовлюють виникнення та поширеність захворюваності на пульпіт, 
провести наукове обґрунтування даної патології.
Мaтеріaли і методи. Проведено анкетування нa основі клінічних обстежень у 200 пaцієнтів із захворюванням на пульпіт. 
Вік пaцієнтів був встановлений у межaх від 15 до 17 років. Для обробки отриманих результaтів ми використовувaли 
коефіцієнт рaнгової кореляції, критерій Стьюдентa, коефіцієнт репрезентaтивності, коефіцієнт ймовірності, варіації та 
достовірність розбіжності. На основі категоризації результатів було проведено формулювання висновків і положень 
щодо даного захворювання.
Результaти досліджень. У ході досліджень був проведений aнaліз зв’язків факторів навколишнього середовища 
з захворюваністю на пульпіт. Зробивши математичний aнaліз даних aнкетувaння було проведено межу чинників, які 
безпосередньо призводять до виникнення пульпіту.
Фaктори, які нaйбільше впливaють нa виникнення пульпіту у підлітків, віком від 15 до 17 років: частотота стресових 
ситуацій, механічна травма ЩЛД, вид продуктів харчування у щоденному раціоні, частота прийому їжі, вид 
водопостачання та дотримання правил гігієни ротової порожнини.
Висновки.
1. У ході математичної обробки даних, і в результaті проведених нaми досліджень, було отримано підтвердження 
взaємозв’язків між факторами довкілля та захворюваністю на пульпіт, на підстaві визнaчених коефіцієнтів Стьюдентa, 
Спірменa та Пірсона.
2. Досліджено, що частота стресових ситуацій і травма ЩЛД є одними із головних чинників виникнення даного 
захворювання, оскільки їх виявлено у всіх вікових групах дослідження.
3. Виявлено, що такі фактори довкілля як місце проживання, рівень прибутку, тривалість сну не впливають на 
виникнення захворюваності на пульпіт серед обстежуваної групи осіб. 
4. Для ранньої профілактики тa ефективного лікувaння пульпіту у осіб віком від 15 до 17 років необхідно здійснювaти 
регулярні профілактичні цільові медичні візити до стоматолога, дотримуватись встановлених гігієнічних норм та вимог, 
а також зменшити чи усунути вплив вищенaведених фaкторів ризику виникнення даної патології.

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ ХАРАКТЕРУ ТА РЕЖИМУ ХАРЧУВАННЯ, СПОСОБУ ЖИТТЯ ІЗ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НА 
ПУЛЬПІТ В ОСІБ ВІКОМ ВІД 15 ДО 17 РОКІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ М. УЖГОРОД ТА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Шевченко Д.С., Фера О.В.
Ужгородський національний університет, кафедра ортопедичної стоматології, 

стоматологічний факультет, м. Ужгород
Метa. Дослідити та проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки впливу природних та антропогенних факторів 
навколишнього середовища і соціальних умов, що зумовлюють виникнення та поширеність захворюваності на пульпіт 
серед населення віком 15-17 років м. Ужгород та Ужгородського району. 
Мaтеріaли і методи. Проаналізовано первинну стоматологічну документацію (індивідуальну картку стоматологічного 
хворого), досліджено статистику захворюваності на пульпіт населення м. Ужгород за 2010 - 2015 роки та проведено 
соціологічне опитування серед 200 пацієнтів віком від 15 до 17 років, хворих на пульпіт. Для проведення запланованого 
нами дослідження була сформована авторська анкета, яка містила 34 питання, де з’ясовувалися характер і режим 
харчування, спосіб життя, чинники довкілля, які в тій чи іншій мірі впливали на виникнення, формування та перебіг 
захворюваності на пульпіт. Опитування здійснювалося серед пацієнтів стоматологічної поліклініки СОЗ УМВС та учнів 
УЗОШ І-ІІІ ст. №20 – ліцею «Лідер». 
Результати та обговорення. Встановлено взаємозв’язок між характером і режимом харчування, частотою стресових 
ситуацій, тривалістю сну, механічною травмою щелепно-лицевої ділянки, дотриманням правил гігієни порожнини рота 
та виникненням пульпіту в осіб віком від 15 до 17 років.
Висновки. 
1. У ході статистичної обробки даних були отримaні підтвердження взaємозв’язків між характером та режимом 
харчування, способом життя, чинниками довкілля та захворюваністю на пульпіт на підстaві визнaчених коефіцієнтів 
Стьюдентa, Спірменa та Пірсона. 
2. Встaновлено взaємозв’язки між характером та режимом харчування, частотою стресових ситуацій, механічною 
травмою щелепно-лицевої ділянки, видом водопостачання та способом вживання води і дотриманням правил гігієни 
ротової порожнини із захворюваністю на пульпіт.
3. Вплив таких факторів довкілля, як місце проживання, рівень прибутку, тривалість сну не суттєво впливають на 
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виникнення захворюваності на пульпіт серед обстежуваної групи осіб. Також, такі фактори, як наявність домашніх 
тварин, контакт з агресивними хімічними речовинами та контакт з грунтом в незначній мірі впливають на виникнення 
захворюваності на пульпіт у даній віковій групі.
4. Для ранньої профілактики тa ефективного лікувaння пульпіту у осіб віком від 15 до 17 років необхідно 
здійснювaти регулярні профілактичні цільові стоматологічні огляди, оптимізувати характер, режим і добовий 
раціон харчування.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Крупич М.О., Хеннаві Д.Ф, Скібіцька О.О., Борисенко А.В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра терапевтичної стоматології, м. Київ
Сьогодні в практику лікаря-стоматолога активно впроваджуються сучасні методи діагностики, нові технології 
механічного оброблення та обтурації кореневих каналів, новий ендодонтичний інструментарій, медикаментозні 
засоби. Проте, не дивлячись на технологічний прогрес, кількість ускладнень після ендодонтичного лікування, за 
даними різних авторів, складає до 75%.
Мета. Оцінити ефективність ендодонтичного лікування за даними рентгенологічного аналізу.
Матеріали та методи. Проаналізовано 430 прицільних рентгенограм зубів пацієнтів, які звернулися до Стоматологічного 
медичного центру НМУ ім. О.О. Богомольця з приводу первинного та повторного ендодонтичного лікування. Для 
об’єктивного аналізу відібрані рентгенограми зубів без анатомо-топографічних особливостей та вільно прохідні на 
всю робочу довжину, лікування котрих проводилося кваліфікованими лікарями-стоматологами. Успішно проведеним 
ендодонтичним лікуванням вважалося те, що рентгенологічно відповідало наступним критеріям: пломбувальний 
матеріал розташовується на відстані 0-2 мм від рентгенологічної верхівки, щільність матеріалу однакова на всьому 
протязі кореневого каналу, відсутні проміжки між пломбувальним матеріалом і стінками кореневого каналу, немає 
виведення силера і/або гутаперчі в периапікальні тканини.
Результати та обговорення. Аналіз прицільних рентгенограм показав, що лише у 22,1% зубів ендодонтичне 
лікування було «успішним», відповідно у 77,9% – «неуспішним» або мало «сумнівний результат». Найчастіше на етапі 
інструментальної обробки траплялися: перфорації – 6,98%, відлам інструменту – 4,65% та утворення уступів – 3,48%. На 
етапі обтурації кореневих каналів: недопломбовані кореневі канали – 36,04%, виведення пломбувального матеріалу за 
верхівковий отвір – 24,41%, виведення в сусідні анатомічні утворення – 2,32%.
Висновок. Аналіз прицільних рентгенограм зубів на різних етапах ендодонтичного лікування показав, що незважаючи 
на значний розвиток інструментального та медикаментозного забезпечення, лише у 22,1% зубів воно було проведено 
«успішно». Тому, питання підвищення ефективності ендодонтичного лікування зберігає свою актуальність.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В 
ЕНДЕМІЧНОМУ РЕГІОНІ
Кухарчук Л.В., Фера О.В.

Ужгородський національний університет, стоматологічний факультет, кафедра ортопедичної стоматології з 
курсом гігієни та екології, м. Ужгород

Мета. Вивчення особливостей формування стоматологічної захворюваності населення шляхом аналізу зв’язків 
між станом навколишнього середовища та виникненням стоматологічної захворюваності в ендемічному регіоні, 
створення поглибленої системи аналізу виникнення стоматологічної патології серед населення ендемічного регіону 
для прийняття обґрунтованих заходів, спрямованих на зниження рівня стоматологічної захворюваності та оптимізації 
стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону.
Матеріали і методи. Аналіз стоматологічної медичної документації, вивчення даних екологічного моніторингу з 
первинних документів обласної, міських та районних санепідемстанцій, математично-статистичні методи обробки 
даних з використанням комп`ютерних програм Microsoft Excel.
Результати та обговорення. В результаті проведених нами досліджень, ми запропонували комплексну гігієнічну 
оцінку стоматологічної захворюваності населення ендемічного регіону, що дозволяє оптимізувати показники 
стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону.
Висновки: 
1. Встановлено, що для оптимізації показників стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону необхідна 
комплексна гігієнічна оцінка з врахуванням багатофакторної обумовленості формування стоматологічної 
захворюваності.
2. Для об’єктивної оцінки та аналізу стоматологічної захворюваності населення ендемічного регіону необхідне 
проведення комплексного дослідження показників стоматологічної захворюваності корінного населення, еколого-
гігієнічної оцінки ґрунту, гігієнічної оцінки якості та умов харчування, водопостачання, умов та факторів середовища 
проживання.
3. Проведений причинно-наслідковий зв’язок між факторами довкілля, соціально-побутовими умовами та 
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показниками стоматологічної захворюваності населення дає можливість визначити потреби та пріоритети у заходах 
профілактичного та оздоровчого характеру, а також потребу у спеціалізованій стоматологічній допомозі населенню 
ендемічного регіону.

ПІДСТАВИ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ
Федорова А.В., Сороченко Г.В., Савичук О.В., Михайличенко Б.В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра дитячої терапевтичної стоматології та 
профілактики стоматологічних захворювань, кафедра судової медицини та медичного права, м. Київ

Актуальність. Серед медпрацівників і пересічних громадян панує думка, що кримінальної відповідальності для 
лікарів-стоматологів не передбачено. Однак, і до них застосовується юридична відповідальність. Стоматологи, 
особливо дитячі, також повинні бути обізнані в цьому питанні.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стали законодавчі документи і літературні джерела з питань 
юридичної відповідальності, зокрема дитячих терапевтів-стоматологів. Було використано анонімне анкетування 
стоматологів та аналітичні методи обробки інформації.
Результати та обговорення. На підставі узагальнення експертної та клінічної практики, даних з медичної літератури, 
виявилось, що підгрунтям для юридичної відповідальності є порушення прав пацієнта - недотримання правил 
заповнення документації, порушення протоколів лікування, недотримання санітарно-гігієнічних норм. 
Перелік обставин, які можуть спричинити неналежну меддопомогу:
1. Нестача знань лікаря (що може бути наслідком об’єктивних причин - неповнота відомостей в науці про механізми 
патпроцесу тощо).
2. Недосконалість окремих методів діагностики та низький рівень оснащеності поліклініки апаратурою.
3. Неналежні дії батьків пацієнта: пізнє звернення по допомогу, порушення режиму лікування.
Порушення стоматологічної допомоги, які є приводом для звернення пацієнта до суду:
1. Згідно з ч. 1. ст. 2 Кримінального кодексу України (ККУ) скоєння професійного злочину (навмисне чи з необереж-
ності вчинене лікарем-стоматологом, порушення професійних обов’язків, яке заподіяло шкоду здоров’ю пацієнта) [1]. 
2. Необгрунтована відмова від надання меддопомоги, що потягла за собою шкоду здоров’ю або смерть.
3. Випадки, коли дії стоматолога суперечили загальноприйнятим правилам медицини: невиконання обов’язкових 
вимог (не провів алергологічний тест, необгрунтовано перевищив дозу ліків) [2].
4. Згідно ст. 145 ККУ - порушення збереження лікарської таємниці. 
Недотримання цих правил в стоматологічній практиці можуть сприяти ускладненням у пацієнта. Тому, особливо 
ретельно їх треба дотримуватись в дитячій стоматології, де незначні порушення, що виникають після неправильного 
лікування, можуть мати значні наслідки у дитини. 
Висновки. Для уникнення підстав для притягнення стоматолога до кримінальної відповідальності на державному рівні 
необхідно забезпечити: 
- якісне навчання стоматологів (з ознайомленням їх обов’язковому дотриманню протоколів лікування), з широким 
інформуванням про юридичні основи власної діяльності;
- контроль за правильністю лікування.

ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ШИН ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ 
З М’ЯЗОВО -СУГЛОБОВОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ СНЩС

Ващенко В.В., Костюк Т.М., Неспрядько В.П.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, м. Київ

Актуальність. Проблема виникнення функціональних змін в жувальних м’язах є актуальною в сьогоденні. За даними 
різних наукових джерел вона становить від 6,9% ( похилий вік) і до 27,8% (підлітковий вік) у різних вікових групах. Маємо 
на увазі наявність підвищеної активності жувальних м’язів, їх перенапруга чи навіть спазм. Лікування порушень функції 
жувальних м’язів є одним з найскладніших, оскільки захворювання пов’язане з порушенням діяльності функції нейро-
м’язового комплексу. Особливо складним є лікування парафункції жувальних м’язів, яка ускладнена латеральним чи 
дистальним зміщенням нижньої щелепи, обумовленою частковою відсутністю зубів, що супроводжується зниженням 
висоти нижньої третини обличчя. Поширеність даної проблеми та зростання числа пацієнтів з даною патологією 
спонукала до пошуку та вивчення нових методик впливу на жувальні м’язи. Зазвичай м’язово-суглобові дисфункції 
супроводжуються болями, відчуттям дискомфорту у жувальних м’язах та СНЩС, скутістю. Пальпація жувальних 
м’язів може діагностувати наявність больових точок, переважно односторонніх. Локалізація больових точок полягає 
переважно в латеральному крилоподібному м’язі, скроневому та медіальному крилоподібному м’язах. 
Найбільш об’єктивним методом дослідження стану жувальних м’язів є електроміографія, що дозволяє виявити 
підвищену біоелектричну активність жувальних м’язів у стані спокою, що свідчить про їх постійну активність. 
Етіологічно парафункції переважно обумовлені нервово-емоційним напруженням, тому при лікуванні іх основна 
увага спрямована на вилучення недоцільних нейром’язових звичок жувального апарату. Релаксація жувальних м’язів 
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є проміжним етапом ортопедичного лікування пацієнтів, стан яких ускладнений наявністю парафункції жувальних 
м’язів, і проводиться з метою гальмування звичних патологічних рефлексів. Для виконання даного етапу лікування 
використовуємо релаксаційні назубні знімні шини. 
Мета. Аналіз характеру та ступеню змін електроміографічної активності жувальних м’язів у пацієнтів з м’язово-
суглобовою дисфункцією СНЩС на етапі лікування релаксаційною шиною.
Матеріали та методи. Об’єктом нашого дослідження був репрезентативний контингент хворих із клінічними 
проявами м’язово-суглобової дисфункції СНЩС. Клінічне обстеження хворих, відповідно до поставленої мети та 
завдань дослідження, проводилося у віковому інтервалі від 25 до 45 років. Нами було обстежено 68 пацієнтів (41 жінка 
та 27 чоловіків).
Всі пацієнти були обстежені згідно єдиному, розробленому нами алгоритму. Дослідження проводили з використанням 
«Комплекс BioEMG III», спеціально разробленому для запису черепно-лицьової м’язевої активністі як в стані спокою, 
так і в стані функціонування. Особливість «Комплекс BioEMG III» полягає в тому, що він використовує зрозумілі способи 
відображення даних, які легко та швидко інтерпретуються. Система автоматично вказує на активність чи гіпоактивність 
м’язів. Це забезпечує миттєву оцінку синергії, симетрії, та час активації черепно-лицьових м’язів для отримання 
уяви про процес оцінювання з м’язово-суглобової дисфункції СНЩС. Програма дозволяє визначити параметри як в 
розслабленому, так і в стані щелеп в одному запису без фазового зсуву. Запис проводився одночасно по 8 каналам. Тип 
підсилення - диференціальний, коефіцієнт підсилення 5000, чутливість не більше 0,3 мкВ, АПЦ 0,5 мкВ.
Результати та обговорення. За 3 місяці від початку застосування релаксаційної шини на електроміограмі у 36 
(52,9%) пацієнтів спостерігалася ізолінія у стані спокою. У 39 (57,3%) пацієнтів при довільному жуванні спостерігалося 
вирівнювання структури та наповнення жувальної хвилі, збільшення кількості жувальних циклів, вирівнювання 
співвідношень періодів активності та спокою жувальних м’язів.
Через 6 місяців від початку застосування релаксаційної шини на електроміограмі у 54 (79,4%) пацієнтів спостерігалася 
ізолінія у стані спокою. У 57 (83,8%) пацієнтів при довільному жуванні спостерігалося вирівнювання структури та 
наповнення жувальної хвилі, збільшення кількості жувальних циклів, вирівнювання співвідношень періодів активності 
та спокою жувальних м’язів. 59 (86,8%) пацієнтів відмічали загальне покращання стану та повну відсутність болю в 
жувальних м’язах, зникнення відчуття дискомфорту.
Висновки. Враховуючи вищезазначені дані аналізу електроміографії слід зауважити, що використання релаксаційних 
шин, як проміжного етапу ортопедичного лікування пацієнтів з м’язово-суглобовою дисфункцією СНЩС є доцільним. 
та бажаним. Центральна нервова система шляхом складних рефлекторних зв’язків, програмуючи функціональну 
активність жувальної мускулатури компенсує вже існуючі у пацієнта оклюзійні перенавантаження. Нерівномірне 
перенавантаження жувальної мускулатури, досягаючи фази декомпенсації, формує функціональне порушення м’язів, 
що може супроводжуватися низкою больових симптомів. Враховуючи можливість перебудови міотатичного рефлексу, 
задачею лікаря є досягнення максимально сприятливого стану у пацієнта за допомогою релаксаційної шини. Надалі 
задачею лікаря є збереження та закріплення одержаного результату шляхом корекції та стабілізації оклюзійних 
співвідношень, що запобігає виникненню перенавантаження жувальних м’язів. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ NI-CR ДЕНТАЛЬНОГО СПЛАВУ ДЛЯ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ 
РЕСТАВРАЦІЙ INVITRO

Гуща Д.К., Талаш В.М., Богачук В.В., Корзун В.І., Неспрядько В.П.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, інститут проблем матеріалознавства 

ім. І.Н. Францевича НАН України, кафедра ортопедичної стоматології, м. Київ
За останні 20-30 років в науковій літературі з’явилась величезна кількість робіт, в яких вивчаються та пояснюються 
причини виникнення негативних реакцій з боку організму у відповідь на введення металевих зубних протезів (МЗП). 
Більшість авторів вважають, що головним чинником у розвитку негативних реакцій організму на МЗП є дія 
електричного струму, який генерують МЗП та конструкції з різних металів чи сплавів. Величина струмів залежить від 
різниці потенціалів, які виникають на окремих МЗП.
Причиною ж руйнування (корозії) самих металів та їх сплавів при взаємодії із середовищем, в якому вони знаходяться, 
є безперервний перебіг хімічних та електрохімічних процесів.
У класичній електрохімії відомо, що між однаковими металами чи сплавами, що знаходяться в однаковому середовищі 
при tconstрізниці потенціалів не існує, отже не можуть виникати електричні струми.
Тому дослідники рекомендують для застосування у стоматологічній практиці, як найбільш прийнятні з точки зору 
біологічної індиферентності, конструкції з однорідних сплавів.
Науково обґрунтований та відмінно проведений   на початку ХХ століття дослід професора Кістяківського В.А. ставить 
під сумнів ствердження щодо відсутності різниці потенціалів для двох однакових металів, що знаходяться в єдиному 
середовищі.
Механізм виникнення цього явища в електрохімічному середовищі досить складний і сьогодні ще не до кінця 
зрозумілий. 
Мета. Підвищення якості зубного протезування незнімними конструкціями зубних протезів шляхом дослідження 
електрохімічної поведінки Ni-Cr дентального сплаву для металокерамічних реставрацій invitro. 
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Матеріали та методи. Для дослідження ми обрали сплав SystemNH (Німеччина), що використовується для 
виготовлення каркасів металокерамічних конструкцій і складається з наступних компонентів: Ni-58,4%, Cr-26,9%, Mo-
12,9%, Si-1,6%, інших-< 0,1%.
Різницю потенціалів, що виникала за тривалої (5 діб) витримки двох повністю однакових зразків із сплаву System 
NH в розчині 3% NaCl, що імітував фізіологічний розчин за t 37°C, реєстрували за допомогою потенціостату ПИ 50-1 
в електрохімічній комірці ЯСЭ-1. Прямого контакту між зразками не було, відстань між зразками в розчині хлориду 
натрію була приблизно 3 см. Вимірювання потенціалу, що самовільно утворювався на зразках, проводили кожну годину 
з перервою на нічний час. 
Результати та обговорення. Проведені вимірювання показали, що електрохімічний потенціал на двох абсолютно 
однакових зразках із сплаву System NH періодично змінювався як за величиною, так і за знаком. Тобто між зразками 
з одного і того ж сплаву, які знаходяться в єдиному середовищі, та на які не діють інші зовнішні фактори (тепло, 
механічний вплив та ін.) при певних умовах може протікати електричний струм.
Висновки. Існуючі на сьогодні методики вимірювання потенціалів та струмів між МЗП лише «фотографічно» 
відтворюють електричний баланс для конкретного моменту і тому дають достатньо велику похибку при прийнятті 
рішення стосовно використання того чи іншого сплаву. 
Проведення даних вимірювань дозволило визначити величини та знаки потенціалів протягом певного часу, в розчині, 
хімічний склад якого наближається до складу ротової рідини. 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ DYNACLEFT У ДІТЕЙ З ОДНОСТОРОННІМ НАСКРІЗНИМ НЕЗРОЩЕННЯМ ВЕРХНЬОЇ 
ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ

Жильчук Д.Р., Крупич М.О., Шафета О.Б, Яковенко Л.М.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, м. Київ
Актуальність. Одним з етапів підготовки дитини до проведення хейлоринопластики є корекція положення тканин 
верхньої губи та незрощених фрагментів верхньої щелепи. Для зближення тканин верхньої губи використовують 
стрічки, методику назоальвеолярного молдинга та пристрій DynaCleft. Останній зменшує ширину дефекту м’яких 
тканин за рахунок сталої тяги, що передається на тканини з еластичного центру пристрою.
Мета. Визначити ефективність застосування DynaCleft у дітей з одностороннім наскрізним незрощенням верхньої губи 
і/чи піднебіння на етапі підготовки до первинної хейлоринопластики.
Матеріали і методи. Досліджено 10 пацієнтів з одностороннім наскрізним незрощенням верхньої губи і/чи піднебіння, 
які були розділені на 2 групи: контрольну (без використання DynaCleft) та основну (з застосуванням DynaCleft). Виміри 
здійснювали на 1 та 3 місяцях перед хейлоринопластикою. Ефективності застосування DynaCleft оцінювалась за даними 
фотограмметрії з визначенням трансверзальних показників: ширини дефекту між крилами носа (al-al), їх основами (bn-
bn), ротової щілини (ch-ch), на рівні узвища Лука Купідона червоної кайми (def-def ).
Результати та обговорення. У дітей контрольної групи ширина al-al, bn-bn, ch-ch зменшилися на 10-15%, а ширина 
def-def збільшилась на 8-10%. При застосуванні DynaCleft у дітей основної групи визначали зменшення ширини def-def 
у 1,6 раз (на 40%), ширина al-al зменшилась у 1,1 раз (на 10%), bn-bn – у 1,35 раз (на 26%). Це свідчило про позитивний 
результат використання DynaCleft. Але, в процесі застосування спостерігалося наступне: погана фіксація DynaCleft до 
шкіри дитини, подразнення шкіри в ділянці прикріплення DynaCleft, при годуванні дитини, соска тиснула на пов’язку, 
що погіршувало її фіксацію і призводило до необхідності заміни DynaCleft. 
Висновки. Використання DynaCleft у передопераційній підготовці пацієнтів з широкими односторонніми наскрізними 
дефектами верхньої губи і/чи піднебіння є ефективним засобом, що підтвердилось показниками фотограмметрії. 
Для отримання стабільного результату необхідно здійснювати їх заміну раз на два дні з визначенням напрямку дії 
еластичної тяги та навчати батьків правильному їх використанню. 

НАВІГАЦІЙНА «ШАБЛОННА» ХІРУРГІЯ, ЯК ФАКТОР УСПІХУ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Корзун В.І., Богачук В.В., Куц П.В., Неспрядько В.П.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, м. Київ
Актуальність. Стоматологічне імплантологічне лікування є важливим компонентом реабілітації пацієнтів з повною 
або частковою вторинною адентією. Для оптимізації імплантації і зменшення кількості хірургічних і ортопедичних 
ускладнень, лікар повинен мати певний багаж знань про анатомію щелеп, топографію кісткових орієнтирів, наявність 
об’єму кістки в тій чи іншій клінічній ситуації. Однак, наявність лише цих умов не є запорукою успіху імплантації. В 
останній час акцент змістився: від встановлення імплантатів «на око» до практично точних, прогнозованих кінцевих 
результатів лікування за допомогою навігаційних хірургічних CAD/CAM систем. Для точного переносу хірургічного 
плану лікування в реальність використовуються хірургічні шаблони - спеціальні капи з біоінертного полімерного 
матеріалу, що мають направляючі отвори з, як правило, титановими гільзами різної довжини та діаметру для точно 
орієнтованого введення зубних імплантатів.
Мета. Підвищення ефективності імплантологічного лікування за допомогою використання навігаційних хірургічних 
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шаблонів, виготовлених за допомогою CAD/CAM технології методом стереолітографії.
Матеріали і методи. Для оцінки ефективності розробленої методики, проведене порівняння двох груп пацієнтів з 
дефектами зубних рядів верхньої і нижньої щелепи, яким було проведено імплантацію.
Група I – контрольна, 5 пацієнтів, яким проводилось встановлення внутрішньокісткових імплантатів без застосування 
шаблонів.
Група ІІ – 5 пацієнтів, яким проводили 3D планування і оперативне втручання з використанням навігаційних хірургічних 
шаблонів, виготовлених за допомогою CAD/CAM технології у програмному середовищі Simplant (Materialise, Бельгія). 
Результати та обговорення. Встановлено 21 імплантат, 11 з яких у попередньо спланованому положенні, визначеному 
за допомогою 3D планування і 10 – без використання навігаційних систем. Імплантати, встановлені за допомогою 
хірургічних шаблонів, були позиціоновані у кістці у найбільш правильному положенні згідно наявної клінічної ситуації, 
що підтверджують дані контрольного рентгенологічного дослідження. Виготовлені пластмасові провізорні конструкції.
Висновки. Віртуальне планування імплантації та майбутньої супраконструкції є обґрунтованим методом лікування 
часткової та повної адентії. Хірургічні шаблони дають змогу визначити правильний напрямок для формування ложа 
імплантату, а отже, отримати відмінний функціональний і естетичний результат лікування.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОЛОГІНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Крупич М.О., Хеннаві Д.Ф., Скібіцька О.О., Борисенко А.В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра терапевтичної стоматології, м. Київ
Сьогодні, в практику лікаря-стоматолога активно впроваджуються сучасні методи діагностики, нові технології 
механічного оброблення та обтурації кореневих каналів, новий ендодонтичний інструментарій, медикаментозні 
засоби. Проте, не дивлячись на технологічний прогрес, кількість ускладнень після ендодонтичного лікування, за 
даними різних авторів, складає до 75%.
Мета. Оцінити ефективність ендодонтичного лікування за даними рентгенологічного аналізу.
Матеріали та методи. Проаналізовано 430 прицільних рентгенограм зубів пацієнтів, які звернулися до Стоматологічного 
медичного центру НМУ ім. О.О. Богомольця з приводу первинного та повторного ендодонтичного лікування. Для 
об’єктивного аналізу відібрані рентгенограми зубів без анатомо-топографічних особливостей та вільно прохідні на 
всю робочу довжину, лікування котрих проводилося кваліфікованими лікарями-стоматологами. Успішно проведеним 
ендодонтичним лікуванням вважалося те, що рентгенологічно відповідало наступним критеріям: пломбувальний 
матеріал розташовується на відстані 0 - 2 мм від рентгенологічної верхівки, щільність матеріалу однакова на всьому 
протязі кореневого каналу, відсутні проміжки між пломбувальним матеріалом і стінками кореневого каналу, немає 
виведення силера і/або гутаперчі в периапікальні тканини.
Результати та обговорення. Аналіз прицільних рентгенограм показав, що лише у 22,1% зубів ендодонтичне 
лікування було «успішним», відповідно у 77,9% – «неуспішним» або мало «сумнівний результат». Найчастіше на етапі 
інструментальної обробки траплялися: перфорації – 6,98%, відлам інструменту – 4,65% та утворення уступів – 3,48%. На 
етапі обтурації кореневих каналів: недопломбовані кореневі канали – 36,04%, виведення пломбувального матеріалу за 
верхівковий отвір – 24,41%, виведення в сусідні анатомічні утворення – 2,32%.
Висновок. Аналіз прицільних рентгенограм зубів на різних етапах ендодонтичного лікування показав, що незважаючи 
на значний розвиток інструментального та медикаментозного забезпечення, лише у 22,1% зубів воно було проведено 
«успішно». Тому, питання підвищення ефективності ендодонтичного лікування зберігає свою актуальність.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В 
ЕНДЕМІЧНОМУ РЕГІОНІ
Кухарчук Л.В., Фера О.В.

Ужгородський національний університет, стоматологічний факультет, кафедра ортопедичної стоматології з 
курсом гігієни та екології, м. Ужгород

Мета. Вивчення особливостей формування стоматологічної захворюваності населення шляхом аналізу зв’язків 
між станом навколишнього середовища та виникненням стоматологічної захворюваності в ендемічному регіоні, 
створення поглибленої системи аналізу виникнення стоматологічної патології серед населення ендемічного регіону 
для прийняття обґрунтованих заходів, спрямованих на зниження рівня стоматологічної захворюваності та оптимізації 
стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону.
Матеріали і методи. Аналіз стоматологічної медичної документації, вивчення даних екологічного моніторингу з 
первинних документів обласної, міських та районних санепідемстанцій, математично-статистичні методи обробки 
даних з використанням комп`ютерних програм Microsoft Excel .
Результати та обговорення. В результаті проведених нами досліджень, ми запропонували комплексну гігієнічну 
оцінку стоматологічної захворюваності населення ендемічного регіону, що дозволяє оптимізувати показники 
стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону .
Висновки.
1. Встановлено, що для оптимізації показників стоматологічного здоров’я населення ендемічного регіону, 
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необхідна комплексна гігієнічна оцінка з врахуванням багатофакторної обумовленості формування стоматологічної 
захворюваності.
2. Для об’єктивної оцінки та аналізу стоматологічної захворюваності населення ендемічного регіону необхідне 
проведення комплексного дослідження показників стоматологічної захворюваності корінного населення, еколого-
гігієнічної оцінки ґрунту, гігієнічної оцінки якості та умов харчування, водопостачання, умов та факторів середовища 
проживання.
3. Проведений причинно-наслідковий зв’язок між факторами довкілля, соціально-побутовими умовами та 
показниками стоматологічної захворюваності населення дає можливість визначити потреби та пріоритети у заходах 
профілактичного та оздоровчого характеру, а також потребу у спеціалізованій стоматологічній допомозі населенню 
ендемічного регіону.

МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОКЛЮЗІЙНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ЗУБНИХ РЯДІВ
Мемедляєв Р.Д., Лисейко Н.В., Неспрядько В.П.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, м. Київ
Актуальність. Проблема діагностики оклюзійних порушень на сьогоднішній день набуває особливого значення через 
широку розповсюдженість серед пацієнтів захворювань пародонта, скронево-нижньощелепного суглоба, твердих 
тканин зуба, причиною яких є саме порушення контактів зубів-антагоністів.
Матеріали і методи. Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури.
Мета. Визначити, проаналізувати та узагальнити дані джерел як вітчизняної, так і зарубіжної літератури щодо методів 
діагностики оклюзійного співвідношення зубних рядів.
Результати та обговорення. Методи дослідження оклюзії можна поділити на клінічні, параклінічні та інструментальні. 
Клінічні методи (зовнішній огляд зубних рядів, аускультація) через їх суб’єктивність та неточність є найгіршими 
для діагностики оклюзійних співвідношень. Найбільш популярними на сьогодні є отримання оклюдограм шляхом 
реєстрації відбитків зубів на пластинках бюгельного воску, аналіз діагностичних моделей в артикуляторі та маркування 
супраконтактів із використанням спеціального копіювального паперу. Драгобецький М.К., Каламкаров Х.А., Нікітіна 
Т.В. застосовують для отримання оклюдограми воскову пластину, нижня поверхня якої вкрита алюмінієвою фольгою, 
що попереджує її деформацію. Spirgi запропонував апарат для фіксації воскової пластини, за допомогою якого вона 
вводиться в порожнину рота пацієнта та дозволяє отримувати оклюдограми без деформації. Реєстрацію оклюзійних 
контактів D. Gutman et al здійснюють методом фотооклюзії. Отримують відбиток на прозорій пластмасовій пластинці 
та оглядають у поляризованому світлі. S. Fitzig et al використовують спеціальну відбиткову ложку з нанесенням на неї 
полімерного покривного лаку. 
Для діагностики оклюзійних співвідношень використовують також денситометри – пристрої для дослідження 
щільності пласких об’єктів. Спочатку за спеціальною методикою виготовляють оклюдограми, які потім 
фотографують і проводять повний аналіз на скануючому денситометрі «Сhromosсan-3». За допомогою цієї методики 
можна провести порівняльний аналіз загальної щільності оклюзійних контактів до та після ортопедичного та 
ортодонтичного лікування, визначити показник середньої величини їх приросту, порівняти площу контактів до та 
після протезування. 
Дуже зручним та точним є використання інтраоральних сканерів для отримання цифрових відбитків, після чого за 
допомогою спеціального програмного забезпечення можливе визначення порушень оклюзійних співвідношень. 
Найбільш точним та інформативним є використання апарату «T-scan», що дозволяє визначити послідовність, 
синхронність, площу та силу кожного контакту як в статиці, так і в динаміці. Для цього пацієнту треба накусити 
індивідуальну пластинку – ультра тонкий сенсор, на моніторі відображаються результати у вигляді дво- та тривимірної 
активних діаграм, за допомогою яких лікар може не тільки розпізнати проблемні точки, необхідні для формування 
ідеальної оклюзії, але й наочно показати пацієнтові причину патології.
Один із сучасних точних методів визначення оклюзійних співвідношень – за допомогою вимірювальних плівок Fuji 
Prescale. Він базується на аналізі інтенсивності фарбування відбитків, отриманих при змиканні зубів. Дана плівка містить 
в собі мікрокапсули з барвником, що під дією жувального тиску руйнуються. Це призводить до утворення стійкого 
червоного фарбування в місці контакту. Для отримання більш точних результатів необхідно порівнювати фарбування з 
шаблоном, що враховує температуру та вологість, які повинні відповідати умовам проведення експерименту. 
Висновок. Існує велика кількість методів дослідження оклюзійних співвідношень зубних рядів. Сучасні методи мають 
більший ступінь точності, але питання достовірності потребує подальшого вивченя.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУБОЛИЦЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ У СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Момро М.В., Суровцев С.В., Біденко Н.В., Савичук О.В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра дитячої терапевтичної стоматології та 
профілактики стоматологічних захворювань, м. Київ

Актуальність. На сьогодні дуже важливе значення для осіб молодого віку має естетичний вигляд обличчя. Важливо 
знати переважаючі форми та співвідношення фронтальної групи зубів для правильного планування їх реставрацій.
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Мета. Дослідити та визначити превалюючі типи посмішки та відповідність естетичним критеріям фронтальної ділянки 
зубних рядів у студентів стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця. 
Матеріали та методи. Досліджено типи посмішок та відповідність естетичним критеріям фронтальної ділянки зубних 
рядів у 105 студентів стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця методом фотографування. Для отримання 
фотографій використовувався цифровий дзеркальний фотоапарат Canon EOS 1100D. Здійснено вимірювання та аналіз 
даних на фотографіях.
Результати та обговорення. Виявлено, що найчастіше в студентів стоматологічного факультету зустрічається 
комісуральний тип посмішки (75,24%). Рідше зустрічаються ікловий (21,9%) та складний (2,86%) типи посмішки. Що 
стосується видів посмішки, то превалюючим є І тип (52,38%), далі – ІV тип (43,81%), V тип (2,86%), ІІ тип (0,95%). Було 
проведено дослідження форми центральних різців. За результатами дослідження отримано такі результати: найчастіше 
зустрічаються різці прямокутної форми (47,62%), достатньо часто зустрічаються різці трикутної форми (35,24%), різці 
овальної форми було визначено в 17,14% випадків. При дослідженні співвідношення ширини центрального різця до 
ширини видимої частини латерального різця у фронтальній проекції отримано такі результати: «золотому перерізу», 
тобто значенню 1,6 - 1,7 відповідають 26,67% студентів. Показник нижче цього значення встановлено у 51,43%, а вище 
– у 21,9% студентів стоматологічного факультету. Співвідношення ширини центрального різця до видимої частини 
латерального різця та видимої частини латерального різця до видимої частини ікла у фронтальній проекції, що 
становить 1,6, маємо лише у 3,8% студентів стоматологічного факультету.
Висновки.
1. Превалюючим типом посмішки у студентів стоматологічного факультету є комісуральний (75,24%).
2. 3,8% студентів має гармонійне співвідношення ширини центрального різця до видимої частини латерального різця 
та видимої частини латерального різця до видимої частини ікла у фронтальній проекції.

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ ЛІКУВАННЯ У ДІТЕЙ З СЕКВЕНЦІЄЮ П’ЄРА РОБЕНА
Соловей С.В., Яковенко Л.М.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії дитячого віку, м. Київ

Актуальність. Ведення дітей з секвенцією П’єра Робена (СПР) є важкою задачею як для лікарів загального профілю, так і 
для щелепно-лицевих хірургів. Це обумовлено порушенням основних життєво-важливих функцій дихання та годування 
у них вже одразу після народження. Налагодження цих функцій є найпершою задачею, яка потребує вирішення. 
Мета. Визначення оптимального способу ведення дітей раннього віку з СПР в залежності від діагностичних критеріїв.
Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз 10 історій хвороб дітей з СПР від дня народження до 2,5 місяців, які 
знаходились на стаціонарному лікуванні в неонатальному центрі Волинського обласного дитячого територіального 
медичного об’єднання (ВОДТМО). Аналіз проводився за розробленою картою обстеження, дані оброблялись 
статистично.
Результати та обговорення. Встановлено, що серед дітей з СПР частіше народжуються дівчатка (71,5%), а рідше 
- хлопчики (28,5%). Всі малюки народжувалися в строк із середньою вагою 3129±539 г, що відповідало фізіологічній 
нормі. Лише одна дитина була недоношеною з вагою 1760 г. За шкалою Апгар на 5 хвилині їх оцінювали у 8-9 балів. 
Сутурація крові при цьому становила 95-96%, що відповідало достатньому забезпеченню тканин киснем. У однієї 
дитини цей показник був знижений до 88%, що було обумовлено аспіраційною пневмонією. З часом у дітей з СПР 
розвивався гіпоксично-ішемічний синдром, який був складовою діагнозу при виписці. Годування всіх дітей здійснювали 
через зонд та виписували їх із зондом, відмічаючи згасання смоктального рефлексу. У 90% дітей спостерігалися супутні 
вродженні вади: вроджена дисплазія кульшових суглобів, дитяча гемангіома обличчя, субкомпенсований пілоростеноз.
Висновки. Діти З СПР при народженні мали соматичні компенсовані показники, які з часом погіршувались. Це 
обумовлено неналагодженими функціями годування та дихання, які потребують обов’язкової корекції. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО КРИЛОПОДІБНОГО М’ЯЗУ У ПАЦІЄНТІВ З М’ЯЗОВО-СУГЛОБОВОЮ 
ДИСФУНКЦІЄЮ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБУ

Стремський Я.О., Костюк Т.М., Неспрядько В.П.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, м. Київ

Актуальність. М’язово-суглобова дисфункція скронево-нижньощелепного суглобу (МСД СНЩС) — одна з найбільш 
поширених проблем в стоматології. За даними вітчизняних та зарубіжних вчених, поширеність цієї патології становить 
до 63%. Поліетіологічність та різноманітність клінічних проявів обумовлюють як складну діагностику, так і складність в 
виборі методу лікування даної патології. 
Щодо розвитку МСД, існує декілька теорій її виникнення: оклюзійно-артикуляційна та міогенна. Оклюзійно-
артикуляційна теорія визначає причину патології СНЩС через невірне розташування структурних елементів суглобу, 
яке може бути обумовлене різними причинами: втратою зубів, підвищеним патологічним стиранням, неправильним 
прикусом, тощо. Міогенна теорія базується на уяві про те, що порушення функції суглобу обумовлено зміщенням 
суглобового диску допереду внаслідок підвищеного тонусу musculus pterygoideus lateralis. Однак, морфологічним 
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особливостям жувальних м'язів при МСД СНЩС в доступних літературних джерелах приділяється досить мало уваги. 
Неможливість адекватної діагностики стану жувальних м’язів у пацієнтів з МСД СНЩС призводить до вибору невірної 
тактики лікування і, як наслідок, до незадовільного результату. Однією з найбільш важкодоступних для клінічної 
діагностики м’язів є musculus pterygoideus lateralis. 
Мета. Метою нашого дослідження було вивчення особливостей морфології musculus pterygoideus lateralis за даними 
магнітно-резонансної томографії, а також визначення залежності між виявленими особливостями і клінічними 
симптомами МСД СНЩС. 
Матеріали та методи. На базі кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. 
Богомольця нами було обстежено 44 пацієнти віком від 28 до 45 років, що мали клінічні прояви дисфункції скронево-
нижньощелепного суглобу. Всі пацієнти були обстежені згідно єдиному розробленому та затвердженому на кафедрі 
протоколу досліджень. Основну увагу серед параклінічних методів приділяли магнітно-резонансній томографії (МРТ) 
СНЩС. Стандартне МРТ проводилося на томографі Toshiba 1,5 Тл (Японія). 
Томографія СНЩС проводилася з обох сторін, в кососагітальній та косокорональній площині із застосуванням 
імпульсних послідовностей у положенні закритого та відкритого рота пацієнта. Товщина зрізу - 0,5 мм, загальна 
кількість зрізів - 16, час дослідження (1 імпульсна послідовність) - 0,5 хвилин. 
Результати та обговорення. Було встановлено, що у всіх без винятку пацієнтів (100%), що мали клінічні симптоми 
міосуглобової дисфункції СНЩС на МРТ були наявні ділянки з гіпоінтенсивним МР-сигналом. Вогнища потовщень в 
бічному крилоподібному м’язі пацієнтів з вираженою больовою симптоматикою спостерігали в ділянці сухожилко-
м’язового переходу (3-5) та в ділянці м’язового черевця (7-9) - вони простежувалися по ходу волокон і їх густина 
складала 79-82 HU (при нормі 60-65 HU). В пацієнтів, що не мали больової симптоматики, аналогічні вогнища 
потовщень в бічному крилоподібному м’язі були локалізовані лише в ділянці сухожилко-м’язового переходу в 
кількості 1-3. 87,5% обстежених пацієнтів мали гіпоінтенсивні МР-ділянки, а 67,7% пацієнтів мали симетричні правий 
та лівий м'яз, у 32,3% – спостерігалася асиметрія. У пацієнтів досліджуваної групи в 93% випадків на МР-томограмах 
СНЩС та жувальних м'язів спостерігалася дислокація суглобового диску, а також ділянки потовщення в musculus 
pterygoideus lateralis від 1 до 3 мм в діаметрі. Вони простежувалися по ходу волокон, їх густина складала 80-83 НU, 
(N = 60-65 HU). 
 Висновки. Можемо зробити висновок, що в 93% досліджених пацієнтів з м’язово-суглобовою дисфункцією скронево-
нижньощелепного суглобу мають морфологічні порушення musculus pterygoideus lateralis, що підтверджено 
проведеним дослідженням. Зважаючи на вищезазначене, слід відзначити, що МРТ є доступним, необхідним та 
високоефективним методом діагностики стану бічного крилоподібного м’язу.  

УСУНЕННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ОРБІТИ: НОВА СТРАТЕГІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ З 
ЗАСТОСУВАННЯМ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Черногорський Д.М., Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Антоненко М.Ю. 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, м. Київ

Актуальність. Реабілітація постраждалих з посттравматичними дефектами орбіти (ПДО) залишається актуальною 
медико-соціальною проблемою. Зменшення частоти незадовільних результатів оперативних втручань лежить у 
злагодженій роботі спеціалістів суміжних спеціальностей. 
Мета. Розробити мультидисциплінарну стратегію реабілітації постраждалих з дефектами стінок орбіти із застосуванням 
CAD/CAM технологій. 
Матеріали і методи. Нами проведено лікування 24 хворих з ПДО із застосуванням мультидисциплінарного підходу, 
який полягав у проведенні клінічного та рентгенологічного обстеження (КТ), оцінки офтальмологічного статусу, 
визначення етапності оперативних втручань. Для планування реконструктивних операцій створювали віртуальні 
моделі орбіт в програмному середовищі та обчислювали їх об’єм. Лікування ПДО проводили індивідуалізованими 
імплантатами, виготовленими методами швидкого прототипування з титану або PEEK. Результати лікування оцінювали 
клінічно та на підставі порівняльного аналізу післяопераційних комп’ютерних томограм.
Результати та обговорення. Проведено лікування 26 пацієнтів з ПДО. У 13 з них для усунення дефекту застосовували 
індивідуалізовані імплантати з PEEK, у 5 випадках - індивідуалізованими імплантатами з титану. У 7 пацієнтів з дефектами 
дна орбіти проводили його реконструкцію стандартними титановими сітчастими імплантатами. Усунення естетичного 
дефекту було досягнуто в 79,2% випадків, покращення в 20,8% випадків. При порівнянні результатів комп’ютерного 
моделювання до операції з результатами оперативного втручання, нами виявлено відсутність статистично достовірної 
різниці в кількості випадків виникнення енофтальму (χ2 =2.18, р>0.05), диплопії (χ2= 3,33, р>0.05) та положення 
індивідуалізованих пластин (χ2 = 2,27, р>0.05).
Висновки. Таким чином, запропонований мультидисциплінарний підхід до вирішення проблеми ПДО дозволяє 
покращити результати лікування постраждалих, а застосування комп’ютерного моделювання дозволяє спланувати 
лікувальні заходи та спрогнозувати їх результати з високим рівнем вірогідності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ РАН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

Романова А.Ю., Копчак А.В., Рибак В.А., Чепурний Ю.В., Антоненко М.Ю. 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, м. Київ

Актуальність. Низькочастотна ультразвукова обробка ран (УЗО) є новим перспективним методом лікування гнійно-
некротичних захворювань, що успішно використовується в загальній хірургії, травматології та комбустіології. При 
цьому відомості про застосування методу в щелепно-лицевій хірургії, зокрема при важких гнилісно-некротичних 
флегмонах обмежені, а результати досліджень контроверсійні.
Мета. Вивчити клінічну ефективність застосування УЗО в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань 
щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД).
Матеріали та методи. В дослідження включено 24 хворих з гнійно-запальними процесами ЩЛД (середній вік 36,7±10,8 
років), розділених на 2 рівні групи (основну і контрольну). В контрольній групі в комплексі лікувальних заходів 
застосовували традиційну некректомію. В основній групі використовували УЗО, апаратом «Sonoca185» (SöringGmbH). 
Ефективність лікування в обох групах визначали за динамікою основних клінічних симптомів і порівнювали з 
використанням критерію χ2 Пірсона та U-критерія Манна-Уітні в програмі SPSS Statistics v.22.
Результати та обговорення. Середня тривалість перебування хворих в стаціонарі в основній групі склала 4,58±1,08 
діб, в контрольній - 5,8±1,14 діб (U=26; p<0,05). На 3 добу лікування в основній групі виявлено статистично достовірне 
зниження кількості випадків, де зберігались гнійні виділення з рани (χ2=5.39, р<0.05). На 5 добу у пацієнтів основної 
групи рівень гнійної ексудації залишався вірогідно нижчим (χ2= 4.8, р<0.05), а кількість випадків із ознаками активного 
формування грануляційної тканини в рані – вищою (χ2=7.76, р<0.01). На 7 добу розбіжності за рівнем ексудації ставали 
недостовірними (χ2=1.26, р>0.05), однак в основній групі повна епітелізація ранової поверхні відзначалась у всіх 
пацієнтів, а в контрольній групі лише в 58,3% випадків (χ2=4.17, р<0.05).
Висновки. УЗО рани є ефективним методом в лікуванні гнійно-запальних захворювань ЩЛД, що дозволяє вірогідно 
знизити активність гнійної ексудації, пришвидшити появу грануляцій та загоєння рани за рахунок очищуючої, 
бактерицидної та стимулюючої дії УЗ.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ ФАКТОРАМИ РОСТУ (PRGF ENDORET) 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАЦІЄНТА
Павличук Т.О., Копчак А.В., Рибак В.А., Натрус Л.В., Черновол П.А., Антоненко М.Ю. 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, Інститут експериментальної 
та клінічної медицини, м. Київ

Актуальність. Одним з поширених методів отримання «тромбоцитарних концентратів» є методика PRGF EndoRet 
(Plasma Rich in Growth Factors), BTI (Vitoria, Іспанія). Отримання PRGF EndoRet передбачає збільшення концентрації 
тромбоцитів (PLT) в плазмі шляхом центрифугування крові згідно стандартизованого протоколу. При цьому вплив 
індивідуальних гематологічних параметрів пацієнта на концентрацію PLT в PRGF та її клінічну ефективність залишається 
недостатньо вивченим.
Мета. Дослідити вміст PLT та їх функціональні властивості у PRGF в залежності від індивідуальних гематологічних 
параметрів пацієнта.
Матеріали і методи. В дослідження включено 30 пацієнтів з дефектами щелеп, яким передопераційно проводили клінічний 
аналіз крові, коагулограмму та вивчення агрегатограми із наступним виготовленням двох фракцій PRGF (F1 та F2) за 
стандартною методикою. В кожній з них визначали вміст PLT та інших формених елементів крові, досліджували морфологію 
фібринової мембрани. Отримані дані аналізували із використанням методів математичної статистики в програмі SPSS 
Statistics (IBM, США), використовуючи критерій Мана-Уітні, коефіцієнт кореляції Пірсона та регресійний аналіз.
Результати та обговорення. Співвідношення між вмістом PLT у фракції F2 та нативній крові, в середньому становило 1,48; 
вміст PLT у фракції F1 виявлявся в 1,3 рази меншим ніж в нативній крові (p<0,05). Основними чинниками, що визначали 
вміст PLT у PRGF були їх вихідний вміст, гематокрит і концентрація фібриногену, а співвідношення PLT у фракціях залежало 
лише від гематокриту. Було виявлено зворотну залежність між агрегаційною активністю PLT та їх вмістом у фракції F2 (r=-
0,39; р<0,05). Вірогідного впливу PLT у PRGF на клінічну ефективність проведених хірургічних втручань виявлено не було.
Висновок. Основними чинниками, що впливають на концентрацію PLT у PRGF є їх вихідний вміст, гематокрит та 
концентрація фібриногену. При застосуванні PRGF в клінічній практиці, необхідно враховувати не лише концентрацію 
PLT, але й їх функціональну активність.

CAD/CAM ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НОВОУТВОРЕННЯМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Буртин О.В., Черногорський Д.М., Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Антоненко М.Ю.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, м. Київ
Актуальність. При лікуванні новоутворень щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) перевагу надають радикальним хірургічним 
втручанням з первинним або відстроченим заміщенням пострезекційного дефекту. Застосування комп’ютерного 
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моделювання та CAD/CAM технології дозволяє суттєво збільшити прецизійність резекцій та реконструкцій кісток 
обличчя, водночас має низку обмежень та особливостей, пов’язаних зі складною анатомією лицевого черепа.
Мета. Оцінити можливості CAD/CAM технології в лікуванні пацієнтів з новоутвореннями ЩЛД.
Матеріали та методи. В дослідження залучено 15 пацієнтів з новоутвореннями ЩЛД, яким перед початком лікування 
проводилась комп`ютерна томографія (КТ), біопсія новоутворення та сканування поверхні обличчя. На основі 
отриманих даних усім хворим проводили віртуальну симуляцію операцій, створювали 3-D моделі кісток, навігаційні 
хірургічні шаблони (12 хворих), та індивідуальні імплантати (8 хворих). При лікуванні 11 пацієнтів здійснювали 
радикальне видалення новоутворень з одномоментним заміщенням дефектів. В інших випадках реконструкції 
проводили відтерміновано. Результати лікування оцінювали за даними контрольної КТ, яку співставляли із віртуальним 
планом втручання. 
Результати та обговорення. Застосування удосконалених алгоритмів CAD/CAM технологій дозволило спланувати 
операційні втручання, визначити прогноз та з високою точністю відтворити бажаний результат. Відновлення складної 
анатомічної форми резектованої ділянки проводили використовуючи удосконалені алгоритми індивідуалізації 
фіксаторів за стереолітографічними моделями, їх виготовлення методом SLA, моделювання і адаптації кісткових 
трансплантатів за допомогою навігаційних шаблонів. 
При порівнянні результатів комп’ютерного моделювання до операції з результатами оперативного втручання, 
нами виявлено відсутність статистично достовірної різниці в кількості випадків клінічно-значимих відмінностей за 
наступними параметрами: зона резекції (χ2 =2.2, р>0.05), симетрія обличчя (χ2 = 3,3, р>0.05), положення імплантатів (χ2 
= 2,29, р>0.05).
Висновки. CAD/CAM технології дозволяють вірогідно підвищити точність проведення операцій, віртуально 
спрогнозувати та клінічно відтворити бажаний анатомічний та функціональний результат у пацієнтів з новоутвореннями 
ЩЛД. 

ЗАСТОСУВАННЯ ОДНОЕТАПНИХ ІМПЛАНТАТІВ ROOTT COMPRESSIVE ТА КІСТКОВИХ АУТОТРАНСПЛАНТАНТІВ 
В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ КІСТОК ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПУ

Ходем А.А, Рибак В.А., Павличук Т.О., Копчак А.В., Антоненко М.Ю. 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра стоматології, м. Київ

Актуальність. Реабілітація пацієнтів з дефектами кісткової тканини щелеп є однією з найскладніших проблем 
реконструктивної хірургії обличчя, що має як естетичний, так і функціональний аспект. Використання кісткових ауто 
трансплантатів (КАТ) є ефективним методом заміщення кісткових дефектів, враховуючи їх високий остеогенний 
потенціал. Водночас можливості встановлення і навантаження дентальних імплантатів на ділянці кісткової пластики є 
предметом дискусії. Відомо, що успіх дентальної імплантації значною мірою визначається процесами ремоделювання 
кісткової тканини КАТ, перебіг яких важко передбачити.
Мета. Дослідити зміни об’єму та щільності КАТ, при заміщенні дефектів щелеп в ранньому та віддаленому 
післяопераційному періоді та визначити їх вплив на інтеграцію та функціонування дентальних імплантатів, встановлених 
на ділянці кісткового трансплантату.
Матеріали та методи. В дослідження було включено 29 пацієнтів з післяопераційними та посттравматичними 
дефектами верхньої і нижньої щелеп. Всім пацієнтам було проведено заміщення кісткових дефектів кортикально-
губчастим КАТ з гребеня клубової кістки. Через 11-18 місяців після інтеграції кісткового блоку 19 пацієнтам за 
показаннями встановлено одноетапні дентальні імпланти системи ROOTT (Литва). Ранні та відстрочені результати 
кісткової реконструкції були оцінені за клінічними та рентгенологічними критеріями. Зміни об’єму та щільності КАТ 
визначали за даними КТ в строки 6 та 12 місяців після операції. Статистичні розрахунки проводили в програмі SPSS 
Statistics (IBM SPSS, США), використовуючи критерій Мана-Уітні, та коефіцієнт кореляції Спірмена.
Результат. За даними КТ, об’єм дефектів, що підлягали заміщенню, склав 3±3,4 см3. Зменшення об’єму КАТ в процесі 
перебудови склало 38,2+16%. Найбільш інтенсивно перебудова трансплантата відбувалася в перші 6 місяців, в 
наступному, процеси резорбції суттєво уповільнювались. В строк 12 міс. після реконструкції відзначали вірогідне 
збільшення мінеральної щільності КАТ (р<0,05) порівняно зі строком 6 місяців, що створювало сприятливі умови для 
встановлення дентальних імплантатів. Ускладнення (інфікування, оголення трансплантату, відторгнення пластини та 
періімплантати) відзначені у 17,5% пацієнтів. Вірогідного впливу розмірів КАТ та його мінеральної щільності на ризик 
виникнення ускладнень в цій серії виявлено не було.
Висновки: Кісткова пластика КАТ з гребеня клубової кістки є ефективним методом заміщення дефектів щелеп, що 
створює сприятливі умови для реабілітації пацієнтів протезними конструкціями з опорою на дентальні імплантати.
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