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МатеріалМатеріал іі методиметоди
 ДослідженняДослідження проведенопроведено уу відділеннівідділенні

загальноїзагальної практикипрактики--сімейноїсімейної медицинимедицини
((ЗПЗП--СМСМ)) комунальноїкомунальної міськоїміської установиустанови
міськоїміської поліклінікиполіклініки №№3 (3 (КМУКМУ МПМП №№3)3)
містаміста ЧернівціЧернівці..

 АналізувалисяАналізувалися моделімоделі організаціїорганізації
роботироботи сімейнихсімейних лікарівлікарів нана протязіпротязі
останніхостанніх 1010 роківроків..

 ПорівнювалисяПорівнювалися уу динаміцідинаміці іі
зіставлялисязіставлялися найбільшнайбільш важливіважливі
показникипоказники роботироботи сімейнихсімейних лікарівлікарів..



РезультатиРезультати дослідженнядослідження тата їхїх
обговоренняобговорення

 ВВ КМУКМУ МПМП №№33 мм.. ЧернівціЧернівці поетапнийпоетапний
перехідперехід нана обслуговуванняобслуговування населеннянаселення
заза принципомпринципом ““ЗПЗП--СМСМ”” розпочаторозпочато вв 20012001
рр.. СтвореноСтворено відділеннявідділення ЗПЗП--СМСМ уу складіскладі
трьохтрьох сімейнихсімейних лікарівлікарів,, випускниківвипускників
інтернатуриінтернатури кафедрикафедри госпітальноїгоспітальної
терапіїтерапії БДМУБДМУ..

 НаНа першомупершому етапіетапі нана протязіпротязі двохдвох роківроків
сімейнісімейні лікарілікарі обслуговувалиобслуговували дороследоросле
населеннянаселення тата дітейдітей уу віцівіці відвід 77 роківроків..



ДругийДругий етапетап

 НаНа другомудругому етапіетапі сімейнісімейні лікарілікарі
перейшлиперейшли нана обслуговуванняобслуговування дітейдітей відвід
народженнянародження..

 ЦьомуЦьому етапуетапу передувалопередувало місячнемісячне
стажуваннястажування сімейнихсімейних лікарівлікарів уу дитячоїдитячої
поліклініціполіклініці тата лікарнілікарні..



ТретійТретій етапетап

 ТретійТретій етапетап впровадженнявпровадження сімейноїсімейної
медицинимедицини ((СМСМ)) вв поліклініціполіклініці розпочатийрозпочатий
уу квітніквітні 20052005 рр.,., коликоли складсклад відділеннявідділення
ЗПЗП--СМСМ бувбув збільшенийзбільшений додо 66 лікарськихлікарських
посадпосад..

 НаНа відмінувідміну відвід першоїпершої групигрупи сімейнихсімейних
лікарівлікарів,, цеце 22 терапевтитерапевти тата 11 педіатрпедіатр
післяпісля спеціалізаціїспеціалізації нана кафедрікафедрі сімейноїсімейної
медицинимедицини БДМУБДМУ..



ТретийТретий етапетап ((продовженняпродовження))
 ВраховуючиВраховуючи певніпевні труднощітруднощі уу переходіпереході колишніхколишніх

терапевтівтерапевтів тата педіатрівпедіатрів додо індивідуальноїіндивідуальної
лікарськоїлікарської практикипрактики,, длядля нихних створенастворена загальназагальна
територіальнотериторіально--сімейнасімейна дільницядільниця (4500(4500 пацпацієнтівієнтів)),,
вв якоїякої працювалипрацювали 22 сімейнихсімейних лікарялікаря зз
обслуговуванняобслуговування дорослогодорослого тата 11 сімейнийсімейний лікарлікар зз
обслуговуванняобслуговування дитячогодитячого населеннянаселення..

 СинхронізаціяСинхронізація часучасу роботироботи даладала змогузмогу сімейнимсімейним
лікарямлікарям обмінюватисяобмінюватися досвідомдосвідом роботироботи якяк зз
доросдорос--лимилими пацієнтамипацієнтами,, тактак іі зз дітьмидітьми..

 ЧерезЧерез 66 місяцівмісяців лікарілікарі перейшлиперейшли нана індивідуальіндивідуаль--
нуну практикупрактику сімейноїсімейної медицинимедицини ((СвідоцтвоСвідоцтво пропро
нововведеннянововведення).).



ПопередніПопередні результатирезультати роботироботи відділеннявідділення
ЗПЗП--СМСМ

 ЗаЗа 1010 роківроків роботироботи відділеннявідділення ЗПЗП--СМСМ можнаможна
відмітитивідмітити значнийзначний впливвплив профілактичноїпрофілактичної
роботироботи лікарівлікарів тата медичнихмедичних сестерсестер..

 ЗбільшиласьЗбільшилась питомапитома вагавага дітейдітей,, якіякі
перебуваютьперебувають нана природномуприродному вигодовуваннівигодовуванні
((рисрис. 1).. 1).

 ЗменшиласьЗменшилась захворюваностьзахворюваность дітейдітей першогопершого
рокуроку життяжиття ((рисрис. 2).. 2). ЗаЗа цейцей періодперіод маломало місцемісце
тількитільки 11 випадоквипадок смертісмерті дітинидітини першогопершого рокуроку
життяжиття ((нене попереджуванийпопереджуваний)) –– вродженавроджена вадавада
розвиткурозвитку..



Кількість дітей (%) першого року життя, що знаходи-
лися на грудному вигодовуванні у 2006-2010 рр.
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ЗахворюваністьЗахворюваність дітейдітей першогопершого рокуроку життяжиття
((‰‰)) уу 20062006--20102010 рррр..
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ПопередніПопередні результатирезультати роботироботи відділеннявідділення
ЗПЗП--СМСМ ((продовженняпродовження))

 КількістьКількість направленьнаправлень пацієнтівпацієнтів додо вузькихвузьких спеціалістівспеціалістів
впродовжвпродовж 20062006--20102010 рррр.. зменшиласьзменшилась відвід 21,9%21,9% додо
15,1%.15,1%.

 ЗаЗа останніостанні 55 роківроків відміченовідмічено зростаннязростання виявленнявиявлення
онкозахворюваньонкозахворювань нана ранніхранніх стадіяхстадіях іі відповідновідповідно
зниженнязниження показникапоказника онкозахворюваньонкозахворювань вв запущенихзапущених
стадіяхстадіях –– відвід 50,0%50,0% уу 20062006рр.. додо 25,0%25,0% уу 20102010 рр.,., щощо
свідчитьсвідчить пропро кращекраще виявленнявиявлення хвориххворих даноїданої категоріїкатегорії..

 ЗахворюваністьЗахворюваність нана туберкульозтуберкульоз останніостанні 44 рокироки нана
територіїтериторії обслуговуванняобслуговування відділеннявідділення сімейноїсімейної
медицинимедицини склалосклало уу середньомусередньому 28,928,9 нана 100100 тистис..
населеннянаселення,, щощо уу 22 разирази меншеменше ніжніж уу ціломуцілому попо містумісту
ЧернівціЧернівці (57,2(57,2 нана 100100 тистис.. населеннянаселення).).



ВисновкиВисновки
 1.1. НаНа етапіетапі переходупереходу відвід дільничноїдільничної службислужби додо

сімейноїсімейної медицинимедицини можливеможливе існуванняіснування
індивідуальноїіндивідуальної тата груповоїгрупової медичноїмедичної практикипрактики
сімейноїсімейної медицинимедицини уу стінахстінах одногоодного медичногомедичного
закладузакладу ((поліклінікиполіклініки).).

 2.2. ВпровадженняВпровадження сімейноїсімейної медицинимедицини вв умовахумовах
міськоїміської поліклінікиполіклініки супроводжуєтьсясупроводжується
покращаннямпокращанням профілактичноїпрофілактичної роботироботи,, більшбільш
раннімраннім виявленнямвиявленням онкозахворюваньонкозахворювань,,
зменшеннямзменшенням захворюваностізахворюваності дітейдітей першогопершого
рокуроку життяжиття,, зменшеннямзменшенням направленьнаправлень
пацієнтівпацієнтів додо вузькихвузьких спеціалістівспеціалістів..


