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Трансформація медичної 

системи. План на 2019 рік. 

У наступному році на медичну систему 

України чекає масштабна трансформація. 

Стартує впровадження нової моделі 

фінансування на рівні спеціалізованої 

допомоги, почнуться зміни в системі 

екстреної медицини та державних закупівлях 

ліків і медичних виробів.    

На розширеній нараді, яка відбулась 16 

листопада в Вінниці, Прем’єр-міністр України 

Володимир Гройсман презентував план 

медичної реформи на 2019 рік для лікарів, 

керівництва закладів, місцевої та центральної 

влади зі всієї України. 

«Наша скоординована робота має полягати в 

єдиному: якість медицини має бути змінена, 

умови роботи лікарів, зарплати мають бути 

змінені. Ми продовжуємо змінювати 

принцип роботи медичної системи. 

Запроваджені нами зміни в системі охорони 

здоров'я вже мають позитивні результати і 

для лікарів, і для пацієнтів. В наступному році 

ми продовжуємо  будувати кардіоцентри. 

Успішна програма «Доступні ліки» стане ще 

зручнішою для пацієнта. Особливу увагу ми 

приділятимемо розвитку екстреної медичної 

допомоги», — розповів про плани щодо 

трансформації медичної системи на 2019 рік 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 
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«Важливо не збавляти темп трансформації 

первинної ланки медицини. До кінця року всі 

заклади “первинки” повинні укласти договори 

з Національною службою здоров’я. На 2019 рік 

субвенція з держбюджету не передбачена. І у 

разі неукладання угоди зі Службою, 

утримувати заклад місцевій владі доведеться 

за власний рахунок», - зазначила на нараді  

Уляна Супрун. 

 

«Закладам спеціалізованої допомоги та 

місцевій владі потрібно активніше 

готуватися до другого етапу реформи. 

Місцева влада повинна підтримати свої 

заклади в бажанні долучитися до реформи та 

автономізувати (змінити статус медичного 

закладу з бюджетної установи на 

некомерційне комунальне підприємство) всі 

свої заклади до кінця 2018 року. Адже тільки 

до кінця поточного року діє пільговий період 

для зміни статусу. В наступному році цей 

процес буде набагато складнішим»,- сказав 

під час наради заступник міністра охорони 

здоров’я Павло Ковтонюк 



 

  

 

 Медреформа для 

пацієнта. 

Заступник міністра Павло 

Ковтонюк розповів про 

пацієнтоорієнтований підхід, 

який впроваджує МОЗ України в 

систему охорони здоров'я. 

18 мільйонів українців обрали 

свого лікаря. Наша мета на 2019 

рік – зробити так, щоб ви хотіли 

до цього лікаря йти. 

Що це означає? 

• Пацієнт може планувати свій час і 

не чекати в чергах.  

• Лікар має необхідні інструменти 

для роботи і може провести 

необхідні для діагностики 

дослідження і аналізи. 

• Лікар приділяє увагу вам, а не 

паперам та статистичним звітам. 

 

• Ви знаєте, які послуги лікаря оплачені, і 

вам за них точно не потрібно нічого платити. 

А якщо якусь послугу не оплачує держава, то 

відомий точний перелік послуг, тариф 

медзакладу, і ви можете офіційно сплатити 

через касу. 

• Нові відносини з сімейним лікарем – це 

безпечні відносини, коли є чіткий перелік 

послуг, і немає місця хабарям, незрозумілим 

і незапланованим витратам. 

• Ви не маєте хвилюватись, коли йдете до 

лікаря. Навпаки – він має стати людиною, 

яка допомагає та розуміє ситуацію. 

• Для того, щоб сімейні лікарі могли якісно 

та безоплатно для Вас вирішувати до 80% 

ваших медзвернень, їм потрібні інструменти, 

і наш план на 2019 рік – ці інструменти 

запровадити. 

БЕЗОПЛАТНА ДІАГНОСТИКА 

З другої половини 2019 року ми запускаємо 

програму "Безкоштовна діагностика". За 

направленням вашого сімейного лікаря Ви 

зможете проходити рентген, УЗД, 

мамографію, ехокардіографію серця та 

інші аналізи та діагностичні процедури в 

будь-якому медзакладі за вашим вибором.  
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Послуги оплатить Національна служба 

здоров’я. Як і у випадку з сімейними 

лікарями, реформа буде 

запроваджуватися поступово – регіон за 

регіоном. Коли ваше місто приєднається 

до реформи, ви побачите на дверях своїх 

поліклінік наліпки програми 

"Безкоштовна діагностика". 

НАПРАВЛЕННЯ ВІД СІМЕЙНОГО 

ЛІКАРЯ 

У поліклініках, які увійдуть у другий етап 

реформи, візит до лікарів-спеціалістів та 

інші послуги за направленням сімейного 

лікаря буде оплачувати Нацслужба 

здоров’я. Якщо ж ви йдете до вузького 

спеціаліста без направлення, необхідно 

буде оплатити таку консультацію 

самостійно через касу. 

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ 

Послуги поліклінік, ефективність яких 

недоведена або вони є застарілими, а 

також послуги, які відносяться не до 

медицини, а до сфери естетики та 

косметології – бальнеолікування, масаж 

та інші – стануть платними. Медзаклади 

зможуть надавати ці послуги платно 

офіційно. 
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Міжнародні протоколи 

лікування: переваги для 

пацієнтів, системи охорони 

здоров'я та держави. 

Міністерство охорони здоров'я України 

підписало угоду з компанією фінського 

медично-наукового товариства Duodecim 

Medical Publications Ltd, яка 

спеціалізується на комплексних рішеннях 

в сфері доказової медицини. 

Відтепер близько тисячі міжнародних 

клінічних протоколів англійською мовою 

доступні в онлайн-режимі для 

зареєстрованих користувачів. 

МОЗ України працює над перекладом 

доказових клінічних протоколів. В першу 

чергу будуть перекладені та 

опубліковані протоколи (Топ 100) з 

найбільш актуальних захворювань і 

станів, що зустрічаються на первинній 

ланці. 

Ознайомитися з клінічними 

протоколами, зареєструватися 

ви можете за посиланням: 

http://guidelines.moz.gov.ua/ 

Використання у лікарській практиці 

нових клінічних протоколів - один із 

найважливіших шляхів 

впровадження доказової медицини в 

Україні. Доказові клінічні протоколи 

відіграють провідну роль в системі 

охорони здоров'я, оскільки несуть 

значні вигоди для усіх “гравців”: 

пацієнтів, лікарів та держави в 

цілому. 

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ 

Міжнародні протоколи лікування 

орієнтовані на потреби пацієнта, 

тому їх впровадження сприятиме 

покращенню їх стану здоров'я. Чому 

ж можна сподіватися на такий 

позитивний результат? Так, 

протоколи передбачають 

використання тих методів 

діагностики та лікування, які є 

ефективними та заснованими на 

доказовій медицині, тоді як 

призначення неефективного 

лікування практично 

унеможливлюється. Відповідно, це 

призводить до зниження рівня 

захворюваності і смертності та 

поліпшення якості життя. Протоколи 

гарантують, що кожен пацієнт 

отримає однаково високий рівень 

надання медичної допомоги, 

незалежно від того, у якій лікарні, і 

який лікар їм цю допомогу 

надаватиме. 

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ В 

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Протоколи лікування пропонують 

чіткі рекомендації для практикуючих 

лікарів, а також підвищують якість 

клінічних рішень, у тому числі й серед 

тих фахівців, які звикли до застарілої 

медичної практики. Ще одна важлива 

перевага клінічних протоколів 

полягає у тому, що вони сприяють 

узгодженості надання медичної 

допомоги пацієнтам на усіх рівнях. 

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я ТА ДЕРЖАВИ 

Для системи охорони здоров'я 

важливість впровадження клінічних 

протоколів пов'язана з підвищенням 

ефективності роботи (часто за 

рахунок стандартизації надання 

медичної допомоги пацієнтам) та 

оптимізації вартості лікування. 

Впровадження протоколів також 

може сприяти підняттю рівня довіри 

до системи охорони здоров'я 

зокрема та держави в цілому, 

оскільки забезпечення якісними та 

ефективними медичними послугами 

формує у суспільстві позитивне 

сприйняття як самої системи, що 

надає послуги, так і держави, яка їх 

гарантує. 

 



 

  

 

 

Симптоми дифтерії: 

1. Підвищення температури тіла до 39-40°C ; 

2. Загальні інтоксикаційні симптоми: 

слабкість, головний біль, запаморочення, 

нудота; 

3. Виражений біль у горлі, який підсилюється 

при ковтанні; 

4. Сіро – жовтий наліт на уражених органах; 

5. Набряк слизової оболонки ротоглотки, шиї; 

6. Збільшення периферичних лімфатичних 

вузлів; 

 

Інтенсивність клінічних проявів залежить від 

поширеності та локалізації ураження, ступеня 

токсикозу та початкового стану імунної системи. 

Найбільш несприятливими та небезпечними 

ускладненнями цього захворювання можуть бути: 

✓ Ураження нервової та серцево – судинної 

систем; 

✓ Інфекційно – токсичний шок; 

✓ Обструкція дихальних шляхів, пневмонія. 

Що необхідно знати 

про дифтерію? 

Дифтерія – одне з найбільш 

серйозних гострих інфекційних 

захворювань, збудником якого 

є дифтерійна паличка 

(Corynebacterium diphtheria). 

Переважно місцем колонізації є 

слизові оболонки ротоглотки та 

носа (рідше шкіра, бронхи та 

інші органи). 

В місці проникнення та 

розмноження бактерії виникає 

досить яскрава клінічна картина 

–  фібринозне запалення, що 

має вигляд сіро – жовтих 

плівок, які щільно спаяні с 

підлеглими тканинами й важко 

знімаються з поверхні. 

Які шляхи передачі 

інфекції? 

Захворювання передається 

повітряно – крапельним 

шляхом (при кашлі або чханні 

інфікованої людини), рідше 

через будь – які предмети 

побуту. Після того, як збудник 

потрапив до чутливого 

організму, можливо або 

виникнення симптомів 

захворювання протягом 6 днів, 

або людина стане носієм та 

буде заразною близько 4 

тижнів, незважаючи на 

відсутність клінічних проявів та 

гарне самопочуття. 

В чому небезпека та 

особливості саме цього 

захворювання? 

1) Збудник дифтерії  

виробляє екзотоксин, який є 

одним з найсильніших токсинів у 

світі (одразу після ботулінічного 

та правцевого)! Його мікродози 

здатні спровокувати порушення 

синтезу білку клітини, що може 

призвести до порушення роботи 

та функції багатьох органів, 

наприклад серця, нирок, нервової 

системи.  

2) Окрім сильного 

інтоксикаційного синдрому та 

ураження життєво важливих 

органів, окрему небезпеку для 

організму представляють саме 

плівки. Якщо вони розташовані у 

місцях, де легко відшаровуються 

(гортань, трахея, бронхи), існує 

висока ймовірність їх відриву та 

обтурації дихальних шляхів, що 

може мати летальний кінець. 

3)  УВАГА! Дифтерію легко 

сплутати з ангіною! Обидва 

захворювання протікають зі 

схожими симптомами: 

підвищення температури тіла, 

біль у горлі, наліт на мигдаликах. 

Тільки лікар зможе якнайшвидше 

підтвердити або спростувати 

діагноз, зробивши огляд та 

бактеріологічний посів матеріалу 

із мигдалин на дифтерію. 
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Детальніше про особливості цього захворювання, 

статистику станом на сьогодні, а також про 

питання вакцинації ви можете дізнатися за 

наступними посиланнями: 

https://phc.org.ua/pages/diseases/other_social_dise

ases/diphtheria 

http://moz.gov.ua/article/immunization/chomu-

doroslim-treba-vakcinuvatis-proti-difterii-i-pravcja 

http://moz.gov.ua/article/news/oberezhno-difterija-

moz-zaklikae-vakcinuvati-ditej-i-vakcinuvatisja-

doroslim 

 

 

https://phc.org.ua/pages/diseases/other_social_diseases/diphtheria
https://phc.org.ua/pages/diseases/other_social_diseases/diphtheria
http://moz.gov.ua/article/immunization/chomu-doroslim-treba-vakcinuvatis-proti-difterii-i-pravcja
http://moz.gov.ua/article/immunization/chomu-doroslim-treba-vakcinuvatis-proti-difterii-i-pravcja
http://moz.gov.ua/article/news/oberezhno-difterija-moz-zaklikae-vakcinuvati-ditej-i-vakcinuvatisja-doroslim
http://moz.gov.ua/article/news/oberezhno-difterija-moz-zaklikae-vakcinuvati-ditej-i-vakcinuvatisja-doroslim
http://moz.gov.ua/article/news/oberezhno-difterija-moz-zaklikae-vakcinuvati-ditej-i-vakcinuvatisja-doroslim


 

  

Профілактика 

Дифтерія не входить до групи 

захворювань, після 

перенесення якого 

формується стійкий імунітет 

на все життя.  Ані вакцинація, 

ані саме захворювання не 

можуть створити надійний 

захист організму, але для того, 

щоб мінімізувати ризики 

тяжкого перебігу та 

виникнення тяжких 

ускладнень, необхідно вчасно 

проводити вакцинацію та 

ревакцинацію, згідно з 

календарем профілактичних 

щеплень. 

 ЩЕПЛЕННЯ ВІД ДИФТЕРІЇ 

ТА ПРАВЦЯ – 

ОБОВ’ЯЗКОВО І 

БЕЗОПЛАТНО КОЖНІ 10 

РОКІВ 

Вакцинація від дифтерії і 

правця призначена не лише 

дітям, а і дорослим. Імунітет 

проти цих хвороб зберігається 

близько 10 років. Тому 

необхідна  ревакцинація. 

Згідно з Календарем щеплень, 

дорослим роблять планові 

щеплення проти дифтерії та 

правця кожні 10 років. Такі 

щеплення в державних закладах 

охорони здоров’я проводять 

безкоштовно у кабінетах 

щеплень дільничних 

поліклінічних закладів. А також 

існує мережа приватних кабінетів 

щеплень, де можна отримати 

щеплення за власні кошти. 

✓ Першу планову 

ревакцинацію дорослих, які 

раніше були щеплені, 

проводять вакциною АДП-М у 

віці 26 років з подальшою 

плановою ревакцинацією 

АДП-М з мінімальним 

інтервалом 10 років від 

попереднього щеплення АДП-

М. 

✓ Якщо в дитинстві не 

вакцинувалися, або невідомо, 

вакциновані чи ні, необхідно 

отримати як мінімум три дози 

вакцини АДП-М – спочатку 

перша доза, через місяць – 

друга, через 6 місяців після 

другої – третя. 

✓ В усіх областях України є безкоштовна і 

якісна вакцина для профілактики дифтерії та 

правця із зменшеним вмістом антигена, яку 

застосовують для дорослих 

Метою щеплення є створення антитоксичного 

імунітету проти дифтерії (правця), наявність 

якого практично ліквідує небезпеку розвитку 

важких форм дифтерії та веде до зниження 

захворюваності. 

Лікування 

Лікування дифтерії відбувається тільки в умовах 

інфекційного відділення. Протидифтерійна 

антитоксична сироватка – це єдиний та 

найефективніший засіб специфічної терапії 

дифтерії, який здатен нейтралізувати токсин. На 

жаль, через певні труднощі диференційної 

діагностики та враховуючи темпи розповсюдження 

токсину, не завжди є можливість провести лікування 

максимально швидко, уникаючи таким чином 

виникнення тяжких наслідків. Дифтерія небезпечна 

тим, що без негайного введення сироватки близько 

50% хворих можуть померти, навіть з сироваткою 

залишається ризик смерті до 20%. Паралельно з 

введенням сироватки застосовують 

антибактеріальну та симптоматичну терапію, для 

зменшення загальної інтоксикації організму. 

І пам`ятайте: попередити завжди легше, ніж 

лікувати! Тож не забудьте зробити щеплення! 
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Бартко Михайло Петрович – головний 

лікар Одеської обласної станції 

переливання крові. 

«Великі зміни починаються з 

кожного» 

Одеська обласна станція переливання 

крові, наче справжня чемна та вихована 

пані, не поспішає виставляти напоказ 

та хизуватися своїми численними 

досягненнями, залишаючи гостю 

приємну можливість самостійно 

зробити несподівані відкриття. 

Відкривши двері закладу, неможливо  

навіть уявити, що потрапляєш на 

територію майже автономної, 

незалежної «держави» зі своєю, такою 

винятковою, архітектонікою: 

нещодавно реконструйовані зали, 

оздоблені зручними меблями, новітньою 

технікою, унікальним обладнанням, що 

дозволяє зробити перебування донора 

максимально комфортним, а 

перероблення та зберігання матеріалу  

– абсолютно високоякісним, адже кожен 

окремий компонент крові вимагає 

суворо регламентовані температурний 

режим та  тривалість зберігання.  

 

Серед рис, якими повинен володіти керівник лікувального закладу в 

сучасних реаліях, це й неймовірна відповідальність перед собою та 

іншими; вміння налагодити довірливі, майже родинні, взаємини у 

колективі, робити все можливе, щоб їх віра у світле майбутнє була не 

безпідставною; стійке бажання постійно і всюди працювати. Справжній 

керівник вміє не тільки вдало і правильно організувати роботу всередині 

свого підприємства, але й успішно налагоджує зв`язки з органами місцевої 

влади, громадськими організаціями і, що не менш важливо, вміє 

відстоювати та достойно представити свою організацію. Таким, на 

думку Михайла Петровича, повинен бути управлінець. 
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Досягнення, якими сміливо можна пишатися. 

Cправжня родзинка закладу – температурний шокер, який 

забезпечує замороження плазми згідно з необхідними 

нормативами, залишаючи усі фактори крові цілими та 

активними. Зміни на краще торкнулися і методів дослідження 

інфікування донорської крові, а саме: заміна простого та 

недостатньо надійного ІФА на більш чутливий, 

автоматизований ІХЛА дає можливість тестувати усіх донорів 

Одеської області з максимальною точністю. Але найбільш 

вражаючою особливістю станції вважається те, що самостійно 

зароблені закладом  гроші йдуть на повне безкоштовне 

забезпечення препаратами крові пільгових категорій. Що 

свідчить про впевнені кроки у напрямку  самозабезпечення. 

Чи не достойний  приклад для наслідування?  

 

Про те, як змінилась робота 

станції з переходом  у КНП. 

«Першого січня 2018 року ООСПК 

перша з усіх станцій переливання 

крові отримала статус КНП, що значно 

вплинуло як на особливості 

фінансування, так і на психологію 

взагалі. 

«Наразі, в умовах так званої 

господарської діяльності, продається 

послуга, вартість якої залежить від 

витрат, необхідних на перероблення, 

зберігання крові», - каже Михайло 

Петрович. Психологія змінилась 

таким чином, що тепер є мотивація 

вкладати додаткові ресурси у 

покращення та вдосконалення 

закладу.  

 

 

Прийом донорів здійснюється у зручних сучасних 

кріслах в одному з нещодавно реконструйованих 

залів. 



 

 

  

Особливості фінансування. Фактичні результати. 

В 2018 році заклад заробив 8261900 грн, що на 23% більше ніж на 2017 

рік. Збільшення грошового потоку дало змогу значно покращити 

матеріально- технічний стан; закупити необхідне обладнання для 

надання  якісною послуги, збереження та обробки крові, згідно з усіма 

міжнародними стандартами якості (наприклад, центрифуги для сепарації 

крові, аналізатори для клінічної лабораторії). «Ми дуже піклуємося про 

комфортне перебування донорів у стінах нашого закладу, тому 

докладаємо максимум зусиль, щоб все, починаючи від сервісу і 

закінчуючи інтер`єром, було на найвищому рівні», - каже головний лікар. 

Саме тому, кабінети та відділення закладу капітально відремонтовано. 

 

 

Які саме виклики існують на сьогодні у 

ООСПК? 

Одна з найактуальніших задач – мотивація та 

заохочення громадян здавати кров, не боятися  

приходити регулярно. Важливо замінити 

ситуативне донорство на систематичне, 

сформувати так звану культуру донорства. 

Тому на сьогодні у пріоритеті  знайти 

правильні шляхи підвищення грамотності 

населення щодо питань донорства завдяки 

поширенню інформації, проведенню 

різноманітних акцій, тематичних подій, лекцій. 

Адже регулярна здача крові не тільки добра 

справа, але й дійсно корисна для здоров`я 

звичка. В багатьох країнах світу донорство – це 

громадська позиція, там вже давно почали 

проводити масштабні програми щодо 

заохочення громадян.  

 

«Ще одним викликом сьогодні можна 

вважати створення умов та необхідних 

можливостей для початку роботи Єдиного 

Національного Реєстру -   бази даних усіх 

донорів Одеської області, що надасть 

структуру та чітку форму системі 

загалом».  

Про найближчі плани станції переливання крові. 

1) Закупівля якісного європейського обладнання 

2) Активне продовження ремонту будівлі; 

3) Реалізація нової програми: заміна письмових 

журналів автоматизованим штриховим кодуванням, що 

дозволить мінімізувати людський фактор на усіх етапах 

перероблення крові; 

 4) Відкриття лікувального плазмаферезу в якості 

послуги для усіх громадян, ціни на яку будуть доволі 

демократичними. Хочеться підкреслити, що жодна 

станція переливання крові в Україні на сьогодні 

офіційно не займається цією процедурою, згідно з 

усіма наказами, законами України. Початок роботи 

відділу планується вже наступного місяця.  

  

  



  

 

« Ласкаво просимо»,  або як глобальні зміни станції 

впливатимуть на прийом донорів? 

Турбота, піклування та дбайливе ставлення до донорів. Для Обласної 

станції переливання крові це принципова позиція. Саме тому, одним з 

найголовніших напрямків розвитку та вдосконалення тут вважається 

система обслуговування донорів. Тож, які саме переваги отримає донор? 

1) Комфортні умови перебування: відремонтовані  просторі 

освітлені зали, оснащені сучасними та зручними меблями, де 

одне тільки перебування приносить велике задоволення. 

2) Прискорення процесу реєстрації, миттєве занесення даних 

донора у єдину  базу завдяки оснащенню реєстратури 

комп`ютерами та підключенню до Єдиного реєстру. 

3) Медичне обстеження та лабораторні дослідження з абсолютною 

гарантією якості, адже для цього використовується новітнє 

обладнання (як-от електронні аналізатори для клінічної 

лабораторії). 

4) Максимальна стерильність під час процедури, виключення 

можливості інфікування, контроль кожного етапу ( використання 

штрихового кодування). 

 

 

 

ПАМ`ЯТКА ДОНОРА КРОВІ 
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КНП «Центр здоров’я та комунікацій» 

Одеської обласної ради пропонує Вам 

познайомотись з історією успішного 

лікаря Вадима Анатолійовича Гудими. 

Бажання присвятити себе медицині він 

успадкував від матері. Можливо, сприйняв 

його ще з її молоком. Принаймні, вже у 

підліткову віці не бачив перед собою іншого 

шляху. А тепер з кожним кроком досягає 

нових успіхів у своїй шляхетній справі. 

Народився Вадим Анатолійович Гудима у 

с.Лашківці Кіцманскього району 

Чернівецької області. У Буковинському 

державному медичному університеті він 

обрав факультет лікувальної справи, а потім 

– спеціалізацію з хірургії. Після двох років 

інтернатури у лікарні швидкої допомоги в 

Чернівцях доля поєднала молодого 

спеціаліста з одеситкою Яною, і він поїхав 

за нею до берегів Чорного моря. Адже 

лікувати людей можна скрізь. Інтернатуру 

Вадим Гудима закінчував вже в Одеській 

обласній клінічній лікарні, потім вступив тут 

до клінординатури. 

Однією з головних причин свого успіху він 

вважає можливість вчитися у 

талановитих і висококваліфікованих 

одеських лікарів. З повагою і вдячністю 

згадує Вадим Анатолійович чудового 

хірурга – професора Миколу Рашитовича 

Баязитова, який не тільки багато чого 

навчив молодого лікаря, а й дав йому 

можливість отримати практичні навички під 

час операцій. У відділенні малоінвазівної 

хірургії своїм досвідом з Гудимою щедро 

ділився заслужений лікар України Петро 

Іванович Пустовойт, а у відділенні 

малоінвазівних методів діагностики і 

лікування – лікар-ендоскопіст Олександр 

Андрійович Петренко. Тісні професійні 

зв’язки зі своїми вчителями Вадим 

Анатолійович підтримує і досі. 

 

Кілька поїздок до Іванівської 

центральної районної лікарні 

відкрили молодому хірургу 

можливість професійного 

самоствердження. Тому коли йому 

запропонували тут постійну роботу, 

він не вагався. 

Після року роботи хірургом в Іванівці 

Вадим Гудима відчув потребу 

подальшого розширення своїх 

професійних можливостей. Такий вже 

він: не може стояти на місці. 

Закінчивши курси з ендоскопії, став 

одним з найкращих спеціалістів з 

фіброскопії. 

Ще рік минув – і Вадиму 

Анатолійовичу запропонували посаду 

заступника головного лікаря з 

медичної частини КЗ «Іванівська ЦРЛ» 

Іванівської райради. Він взяв на себе і 

цю велику відповідальність. «Звісно, 

часу тепер обмаль, але 

адміністративна робота не стала на 

заваді улюбленій хірургії. Навпаки – 

дала шанс забезпечити лікарню 

новим сучасним обладнанням. У 

серпні цього року було закуплено 

лапароскопічну стійку, і відтоді у 

лікарні зроблено вже 35 

малоінвазівних операцій, після яких 

реабілітація пацієнтів відбувається 

дуже швидко. Два ендоскопи 

використовуються для досліджень 

стравоходу та шлунково-кишкового 

тракту. Фіброскоп дає можливість не 

тільки діагностувати патології, а і 

виконувати оперативні втручання на 

сучасному рівні.              10  
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Закупівля цього обладнання стала 

можливою лише завдяки нашому 

губернатору Максиму Степанову, 

який, в рамках реалізації медичної 

реформи на місцях, ініціював обласну 

програму покрокового реформування 

системи охорони здоров’я «Доступна 

медицина» та небайдужому до 

медицини району голові Іванівської 

РДА Лобачу Віктору Івановичу, за що 

колектив медиків і всі мешканці 

Іванівки їм дуже вдячні», – розповідає 

пан Вадим. 

Хірург-начмед впевнений, що це лише 

початок гарних змін в медицині, і що 

ще багато буде досягнуто, але багато 

чого залежить від самих спеціалістів, 

які, на його думку, повинні багато 

працювати в напрямку 

самовдосконалення й постійно 

продовжувати навчання. «Кожна 

людина сама створює своє щастя. 

Більшість залежить тільки від неї, її 

позитивного настрою, праці та 

Божого благословення. Я віруюча 

людина, завжди молюся перед 

операцією і прошу Бога допомогти 

мені в моїй справі», – розповідає 

Вадим Анатолійович. На жаль, тепер 

у нього немає часу на улюблену гру у 

футбол, залишились у минулому 

велосипедні прогулянки з дружиною. 

Кохана, як морячка, чекає на чоловіка 

в Одесі. Ургентний тиждень Вадим 

Гудима цілком проводить у Іванівській 

лікарні, в інший час – вдень лікує, а 

вечорами повертається до Одеси, до 

теплого сімейного затишку. 

Незважаючи на щільний життєвий 

графік і значні професійні досягнення, 

мріє Вадим Анатолійович ще стати 

пластичним хірургом і про це не 

забуває. А ще він впевнений, що 

згодом люди у нашій країні житимуть 

набагато краще, ніж тепер. Адже вони 

прекрасні і працьовиті, і Україна має 

все необхідне для європейського 

економічного рівня. До цієї мрії Вадим 

Гудима додає найціннішого скарбу – 

повертає людям здоров’я. 

Тож побажаємо йому успіхів у всіх 

нових починаннях, втілення мрій і 

неабияких звершень! 

 

 



  

Як сказав один із найвідоміших 

людей медицини Гіппократ: 

«Медицина - воістину 

найшляхетніше з усіх мистецтв!» 

Шлях успіху Ірини Валеріївни 

Каташинської розпочався з дитинства, 

яке вона провела в с. Настасіївка, 

Миколаївського району, Одеської 

області, куди переїхала з Одеси у 

дворічному віці. Не дивлячись на те, 

що в сім'ї ніколи не було лікарів, 

батьки підтримали молоду, амбітну 

дівчину, тому після закінчення школи 

у 2003 році, задля здійснення своєї 

мрії, пані Ірина вступила до Одеського 

національного медичного 

університету на факультет лікувальної 

справи, а вже під час навчання обрала 

спеціалізацію — дерматовенерологія. 

По закінченню університету у 2009 

році обійняла посаду лікаря - 

дерматовенеролога в «Лиманську 

ЦРЛ» (на той час ще Комінтернівську 

ЦРЛ), де успішно відпрацювала 

півтори роки інтернатури і, сходивши 

у недовгу декретну відпустку, 

залишилась працювати на своїй 

посаді. 

На початку медичної реформи у 2013 

році, яка передбачала змінити 

медицину в кращу сторону, Ірині 

Валеріївні запропонували посаду 

заступника головного лікаря з 

медичного обслуговування населення 

в Комунальному закладі «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», який був також створений 

на хвилі реформи, на яку вона 

погодилася. З метою поліпшення 

медичного менеджменту й власного 

професійного зросту продовжила 

навчання, вступивши в 2015 році до 

«Одеського регіонального інституту 

державного управління» Національної 

академії державного управління при 

Президентові України.Посада 

заступника головного лікаря 

передбачає більше адміністративних 

повноважень, але пані Ірина не 

боїться труднощів і відкрито каже про 

це: «Звичайно, адміністративна 

робота займає багато часу, але не є 

перепоною для улюбленої справи — 

лікування людей. 

Робота, звичайно, займає багато часу 

та сил, але Ірина насамперед мама 

двох люблячих дітей та кохана 

дружина. Тому весь вільний від 

роботи час вона присвячує улюбленій 

сім'ї. 

Ірина Валеріївна має мрію та охоче 

розповідає про неї: «Я мрію, щоб наші 

діти жили в одній із розвиненіших 

країн Європи й пишалися, що ми — 

Українці». Робить пані Ірина все, що в 

її силах для здоров’я майбутнього 

покоління, з посмішкою на обличчі 

зустрічає та проводжає своїх пацієнтів, 

адже радісний вираз обличчя лікаря 

— початок одужання хворого! 

Охоче сподіваємось, що мрія Ірини 

Каташинської буде здійснена! Щиро 

бажаємо процвітання, успіхів, 

досягнення цілей, сил та наснаги для 

нових звершень! 

Навпаки, дає поштовх аби стати 

найкращим сімейним лікарем, особливо, 

враховуючи той факт, що ти працюєш в 

одній команді разом з такими 

професіоналами як: головний лікар Таран 

Тетяна Пилипівна, небайдужим до 

медицини головою Лиманської РАДА 

Приймаком Василем Михайловичем та 

головою Районної ради Тефтулою 

Геннадієм Олександровичем. На сьогодні 

наші лікарі вже «йдуть у ногу з сучасністю 

та реформою», а також завдяки 

губернатору Одеської області Степанову 

Максиму Володимировичу всі сімейні 

лікарі забезпечені комп'ютерною 

технікою, зроблений капітальний ремонт 

восьми амбулаторій, впроваджується 

електронна карта пацієнта, що надає 

змогу хворим в зручний для них час, 

записатись на прийом до лікаря, за що 

медичний колектив і мешканці району 

дуже вдячні». 

 Лікар — начмед впевнена, що це лише 

початок хороших змін в медицині. Адже у 

нас є всі технічні можливості для цього, а 

саме головне - професійні лікарі, які 

вміють надавати якісну медичну послугу, 

на що наше населення, безумовно, 

заслуговує», - відмічає Ірина. «Адже все 

нове завжди лякає, не завжди все 

зрозуміло, важко ламати усталену 

систему, в якій прожили стільки років, але 

зміни потрібні і кожен повинен починати 

саме з себе, навчатись, відвідувати 

тренінги (які завдяки реформі стали 

доступнішими), тільки після цього ми 

досягнемо успіхів і визнання всього світу.  
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Освітній проект «На рівних» 

Тема шкільної інклюзії актуальна та складна водночас. Як ми, 

дорослі, можемо допомогти дітям з особливостями здоров’я? 

Які знання необхідні вчителю для створення найсприятливіших 

умов навчання таких дітей? Без сумніву, розуміння медичних 

аспектів інклюзії та володіння навичками надання першої 

домедичної допомоги займає одне з перших місць у цьому 

списку. 

Відділ бібліотечних ресурсів Центру Здоров’я та комунікацій 

започаткував освітній проект «На рівних». 

 Мета проекту - ознайомити вчителів навчальних закладів з 

медичними аспектами інклюзії. 

У рамках проекту «На рівних» з метою розширення знань про 

медичні аспекти інклюзії за участю вчителів загальноосвітньої 

школи №92 одна із зустрічей була присвячена темі: «Епілепсія 

та перша медична допомога під час приступу». 

Під час зустрічі лікар Катерина Гурієнко розвіяла міфи та 

стереотипи, що супроводжують епілептичну хворобу, задля 

формування у присутніх «правильного» відношення до стану 

епілепсії. Розказала і, що найголовніше , наглядно ознайомила 

з технікою надання першої допомоги дитині під час приступу з 

можливістю відпрацювання даного навику усіма присутніми.  

Такий новий формат роботи викликав неабияку зацікавленість 

у вчителів та сформував бажання вчитися далі… 

 

Відділ Бібліотечних Ресурсів об'єднує друзів 

заради здоров’я кожного! 

Новий проект «Інформаційне коло»  об’єднав провідних 

фахівців бібліотечної справи Києва, Одеси та Одеської області.  

Одне з найважливіших завдань проекту- донесення Відділом 

бібліотечних ресурсів важливих знань, щодо здоров’я, до 

кожного читача через мережу бібліотек. Отже, перша зустріч 

відбулась!  

Інформація, спілкування, бібліотека майбутнього. Грип, 

фейкові новини, старовинні книги, створення свого 

книжкового клубу. «Інформаційні» смаколики та смаколики 

кулінарні. 

Не повірите, і це зустріч представників провідних бібліотек! 

Новий сучасний нестандартний формат проведення заходів – 

ось що стало визітівкою Центру здоров'я та комунікацій. 

Обговорили можливості створення простору для зустрічей, а 

також  ідеї нових спільних проектів. Відгуки та щира подяка 

гостей дають нам не тільки неабияку наснагу продовжувти 

свою справу, але й розуміння, що щлях обрано вірно. 

До нових зустрічей! 

Зберігаємо, помоножуємо, ділимось заннями! 
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«Мудра людина вчиться на досвіду 

інших»!  

Під цим негласним девізом 23 листопада пройшов 

черговий тренінг в рамках проекту «Майстерня 

успішного лікаря» за темою: «Автономізація 

лікарень – шанс або банкрутство», організований 

Центром здоров’я та комунікацій за сприяння 

Одеського центру місцевого самоврядування, 

створеного за підтримки Програми «U-LEAD з 

Європою» за участю лікарів «вторинки», які з 

початку 2019 року увіллються у реформу системи 

охорони здоров’я. 

Аби попередити усі складнощі даного процесу, 

головним лікарям ЦРЛ запропонували 

поспілкуватися з успішними лідерами медзакладів, 

що вдало подолали даний шлях, - Романом 

Колонтаєм (г.л. КНП «Балтський центр ПМСД») й 

Володимиром Красьохою (г.л. КП «КНП 

Вознесенська багатопрофільна лікарня» ВМР), які в 

рамках панельної дискусії додатково розкрили усі 

«підводні камені» процесу реорганізації й 

окреслили нові можливості розвитку закладу, що 

надає автономізація. 

Спікер Григорій Тяпкін розказав, як оптимізувати 

процес витрат стаціонарного сектору у поєднанні з 

клінічною інформацією, а Анжеліка Гузова й Наталья 

Жураковська висвітили необхідність залучення 

прийомів ефективного менеджменту задля 

досягнення інтеграційного стилю роботи як в межах 

колективу окремої лікувальної установи, так і усієї 

медичної спільноти. 

Директор Департаменту охорони здоров’я Одеської 

ОДА Олена Теряєва окреслила виклики й напрямки 

роботи в сфері збереження громадського здоров’я в 

регіоні. 

Завершився навчальний тренінг врученням 

сертифікатів учасникам й подяк спікерам. 

До нових зустрічей! 

 

 

 



 

 

 

 

 

      «Досвід за кавою» 

Коли Ви п’єте вранішню каву на побережжі Чорного моря в одному з 

найкомфортніших готелів міста з неймовірним краєвидом на 

смарагдові хвилі і одночасно у дружній атмосфері невимушеної 

розмови однодумців та колег розставляєте крапки над «і» у 

найважливіших сучасних професійних викликах, Ви думаєте це Ваша 

ілюзія? – Ні!  

Це все реалії зустрічі «Досвід за кавою», вже вдруге організованої 

Центром здоров’я та комунікацій для медичної спільноти з метою 

обговорення «нового життя без субвенцій» лікувальних установ в 

контексті впровадження медичної реформи на місцях.  

Більше 20-ти головних лікарів провідних медичних закладів II-го рівня  

м.Одеса й Одеської області разом з запрошеними спікерами під чуйним 

модеруванням організаторів зустрічі обговорювали стрижневі аспекти й 

основні кроки процесу реорганізації закладу охорони здоров'я із 

бюджетної установи в комунальне некомерційне підприємство, 

з’ясовуючи як зробити даний процес не лише «безболісним», а й 

корисним для власної установи з урахуванням впровадження 

ефективного менеджменту, покращення медичного сервісу та 

оптимізації чисельності штату персоналу.  

 

Зустріч була забарвлена гарним настроєм, щирими 

емоціями й посмішками учасників, що сприяло 

відкритій дискусії й плідній співпраці. 

Сподіваємось, що «кавою з собою» для більшості 

став не лише неабиякий заряд енергії, бадьорості й 

наснаги, а й значний «змістовний пакет» ідей з їх 

подальшим втіленням у «життя» медичних 

закладів Одеського регіону. 
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