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Головними завданнями служби є створення умов безпечного
материнства.

Які складаються з двох складових:
- організації надання невідкладної медичної допомоги у разі

виникнення ускладнень при вагітності, в пологах та
післяпологовому періоді; 

- запобігання розвитку (спалаху) запальних та септичних
захворювань серед роділь та новонароджених.

Найважливішою позицією є надання невідкладної медичної
допомоги у разі кровотечі. 

За рахунок коштів міського бюджету та централізованого
надходження полого допоміжні заклади (ПДЗ) забезпечені
необхідним асортиментом та кількістю необхідних препаратів
(згортання крові, утеротоніки, плазмозамінники та інш).         

Що дало можливість ефективно боротися з кровотечами та
запобігти, оперативним втручанням з видаленням органу. 



До другої складової відноситься комплекс заходів
профілактичного спрямування.

Для вирішення цієї проблеми і рекомендується раннє
прикладання дитини до груді матері (з метою контамінації
мікрофлорою матері), спільне перебування матері з дитиною, 
участь членів сім`ї в догляді за дитиною, обмеження
перебування в пологовому будинку, та максимальна ізоляція
матері та дитини від можливого контакту з іншими людьми.

Надзвичайно важливим в цьому питанні є створення
палат «сімейного типу» облаштованих санвузлом з душовими
кабінами та постійно гарячою водою, і це відповідає
міжнародним стандартам зручності та комфорту.



ВМКПБ №1 ВМКПБ № 2 МЛ “ЦМтаД” Місто

Всього залів 10 7 8 25

Оснащені
відповідно
табеля

2 3 1 6

Потребують
дооснащення

8 4 7 19

1 пологова зала розрахована на – 300 пологів в рік.

При відповідному дооснащенні 25 пологових залів - 7 500 пологів на рік



КількістьКількість пологівпологів ****











В ЗВІТНОМУ РОЦІ СУТТЄВО ЗМІЦНЕНА МТБ ПОЛОГОДОПОМІЖНИХ ЗАКЛАДІВ.

ПБ №1 створено відділення інтенсивної терапії новонароджених з
оснащенням 2-х робочих місць, ремонт та повна заміна меблів у ВПВ, 
придбання апаратури та обладнання, на що використано 6 млн 596 тис. 
грн.  
З них – 2 млн 284 тис. грн бюджетних коштів та 4 312 тис грн. 
позабюджетних коштів, т.ч.1968,6 тис.грн. від СК«Місто».

ПБ №2 проведено капремонт актової зали, закуплені меблі для ВПВ, 
ремонти приміщень із заміною на пластикові частини вікон та дверей, 
ремонт ліфта, придбання апаратури, обладнання та інш. на що
використано 4 233,1 тис. грн з різних джерел надходження, в т. ч. 1 884,4 
тис. грн. від СК «Місто».

МЛ «ЦМтаД». Реконструкція 1-го поверху, створено гінекологічне
відділення, загальна кошторисна вартість 5151,7 тис. грн з них;
3629,9 тис. грн – кошти міського бюджету, 
Ремонт ж/к – 1921,2 тис. грн, з них - бюджетні кошти - 1495,74 тис. грн
капремонт покрівлі – 1489,62 тис. грн кошти міського бюджету. 
Всього – 8 562 456 грн, з них – 6 618 310 бюджетні кошти та 1 944 149 
позабюджетні,  в т. ч. 1 265,7 СК «Місто».





 Гінекологічні відділення  ВПВ



ВкладеніВкладені коштикошти вв оснащенняоснащення закладівзакладів сучасноюсучасною

діагностичноюдіагностичною апаратуроюапаратурою, , апаратуроюапаратурою длядля наданнянадання медичноїмедичної

допомогидопомоги тата виходжуваннявиходжування недоношенихнедоношених тата хвориххворих

новонародженихновонароджених далидали можливістьможливість забезпечитизабезпечити цілодобовийцілодобовий

апаратнийапаратний моніторингмоніторинг заза станомстаном плодівплодів уу пологовихпологових залахзалах тата

ВПВВПВ іі цеце далодало позитивніпозитивні результатирезультати..

*   *   СуттєвоСуттєво знизивсязнизився РівеньРівень РНСРНС зз 1,86%1,86%оо додо 0,56 %0,56 %оо..

*   *   рівеньрівень мертвонароджуваностімертвонароджуваності знизивсязнизився зз 4,63%4,63%оо додо 4,5 4,5 

*   *   рівеньрівень перинатальноїперинатальної смертностісмертності зз 6,48%6,48%оо додо 5,08%5,08%оо



 РівеньРівень перинатальноїперинатальної смертностісмертності



 2017 рік  2016 рік









2016 РІК 2017 РІК



СПІВВІДНОШЕННЯСПІВВІДНОШЕННЯ МЕРТВОНАРОДЖЕНИХМЕРТВОНАРОДЖЕНИХ ДОДО РНСРНС

20092009 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

ПБПБ №№11 14:114:1 1,8:11,8:1 5:05:0 5 : 05 : 0 4 : 14 : 1 7 : 07 : 0

ПБПБ №№22 9:19:1 1,5:11,5:1 2:12:1 7 : 07 : 0 10: 010: 0 11: 011: 0

ЦМтДЦМтД 1,5:11,5:1 7:17:1 1,6:11,6:1 1: 2,61: 2,6 0,8:10,8:1 1,6: 11,6: 1

МістоМісто 3,07:13,07:1 2,4:12,4:1 2,2:12,2:1 1,3:11,3:1 2,5:12,5:1 7,6: 17,6: 1



Передумови виникнення диспропорції у
співвідношенні мертвонароджених та РНС .

В попередні роки ми мали досить високий відсоток
перинатальних втрат в умовах стаціонарів, тому сили і
засоби були спрямовані на цей напрям. 

Поставлені завдання виконані, і ми маємо позитивні
результати.

В умовах стаціонару за 2017 рік одна дитина
загинула в пологах з 23 .

22 22 вагітнівагітні поступилипоступили вв стаціонаристаціонари зз мертвимимертвими
плодамиплодами.

10 років тому, в 2006 році інтранатальні втрати
складали 33,3%, в 2016 році – 8,6%, 2017 рік – 4,3%      



СТРУКТУРА МЕРТВОНАРОДЖУВАНОСТІ
2006 Р.

СТРУКТУРА МЕРТВОНАРОДЖУВАНОСТІ
2017 Р.



Ситуація що склалася свідчить про наявність певних проблеми в
антенатальному спостереженні вагітних в умовах жіночих
консультацій міста.

Найбільше проблем в роботі виникає з неблагополучними
сім`ями. (декілька прикладів).

1. гр. А.36 років чоловік пиячив, побив вагітну, протягом 2-х днів
не відчувала рухи плоду, не зверталася. 

2. гр. Г.39 років працювала в Москві, в 28 тиж. стала на облік при
обстеженні несумісні ВВР. 

3. гр. П.32 роки за два тижні до «проблеми» виявлено порушення
стану плоду, підтверджене в ЦПС від госпіталізації категорично
відмовилась.

4.гр.Д.40 років поступила з мертвим плодом, рубцем на матці в
зв'язку із закриттям ВПВ обл. лікарні. 

5.гр. В. 30 років. Пізно стала на облік в 28 тижнів, в 32 тижні
перенесла ГРВІ, категорично відмовилась від госпіталізації. Після
пологів не давала згоду на поховання і не забирала дитину на
протязі 6 місяців. В кінцевому результаті поховання проведено за
рахунок держави.



МиМи розпочалирозпочали іі післяпісля завершеннязавершення вивченнявивчення проблемипроблеми
тата проведенняпроведення поглибленогопоглибленого аналізуаналізу перинатальнихперинатальних втратвтрат
нана додо госпітальномугоспітальному етапіетапі будутьбудуть розробленірозроблені відповіднівідповідні
рекомендаційрекомендацій. . 

ГоловнимиГоловними завданнямизавданнями жіночихжіночих консультаційконсультацій сьогоднісьогодні єє::
 неухильненеухильне виконаннявиконання наказунаказу МОЗМОЗ УкраїниУкраїни №№ 417;417;
 належненалежне консультуванняконсультування пропро загрозливізагрозливі станистани
((небезпечнінебезпечні симптомисимптоми) ) акцентакцент увагиуваги нана змінузміну поведінкиповедінки
((руховихрухових активностіактивності плодуплоду); ); 
 навчаннянавчання вагітнихвагітних оцінюватиоцінювати тесттест рухіврухів плодуплоду тата ситуаційситуацій
припри якихяких необхіднонеобхідно терміновотерміново звернутисязвернутися додо лікарялікаря;;
 дотриманнядотримання вимогвимог наказунаказу попо ДОЗДОЗ ВМРВМР вілвіл 12.07.1612.07.16рр. . 
№№121 121 ““ПроПро заходизаходи щодощодо попередженняпопередження перинатальнихперинатальних
втратвтрат”” зз метоюметою своєчасногосвоєчасного виявленнявиявлення порушеньпорушень
внутрішньоутробноговнутрішньоутробного станустану плодуплоду тата ВВРВВР;;
 виявленнявиявлення тата формуванняформування групигрупи ризикуризику вагітнихвагітних, , 
насампереднасамперед, , неблагополучнінеблагополучні сімсім`̀її тата нене заінтересованізаінтересовані уу
вагітностівагітності..



Проблеми

 Потребує серйозної модернізації гінекологічна допомога. 
Пріорітетними завжди вважались надання акушерської та
неонатологічної допомоги і це справедливо і обґрунтовано. 
Одна дисципліна – два життя. 

 Приватні структури швидко зорієнтувались в ситуації і зайняли
вільну нішу. Зараз, щоб стати конкурентноспроможними
необхідно впроваджувати високотехнологічні, інноваційні
методи діагностики і лікування та впроваджувати ті види послуг
в яких є попит.

 Розпочата робота, проте достатньо відкритих питань в процесі
підготовки до роботи в умовах нового механізму фінансування. 

 Потребує поглибленого вивчення питання спостереження за
вагітними на догоспітальному етапі.

 Багато не вирішених питань в онкогінекології, мамології,  окреме
питання своєчасної діагности ВВР та інше.





Поточні завдання **

* Продовжувати роботу по створенню конкурентної спроможності
ПДЗ;

* Подальше впровадження енергозберігаючих та інноваційних
технологій;

* Продовжувати працювати над створенням палат з покращеними
умовами для перебування хворих та палат «сімейного типу» для
спільного перебування матерів з дітьми ;

* вжити заходів щодо доукомплектування пологових залів; 

* Розвивати інфраструктуру та спеціалізовані види допомоги;

* забезпечити дотримання вимог протоколів та рекомендацій МОЗ
та ВООЗ;



Ми усвідомлюємо, що позитивні зрушення це результат

багатьох складових насамперед, - інвестицій в охорону
здоров”я.

Організації надання медичної допомоги на всіх рівнях.
Наполегливої праці медичних працівників, “командної

роботи” фахівців різних служб.
Впровадження в практику сучасних методів діагностики

та лікування, що базуються на доказовій медицині.
Чітке відпрацювання і дотримання алгоритмів, маршрутів

та рівнів надання медичної допомоги.    

Хочу подякувати за розуміння, підтримку та практичну
допомогу в організації та наданні медичної допомоги
керівникам та спеціалістам закладів охорони здоров”я
обласного підпорядкування, співробітникам кафедр що
сприяли вирішенню проблем служби охорони материнства та
дитинства міста .



ДЯКУЮДЯКУЮ ЗАЗА УВАГУУВАГУ
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