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ЖІНОЧІ КОНСУЛЬТАЦІЇ МІСТА ОБСЛУГОВУЮТЬ  168,2 ТИС 

ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ З НИХ;  98,9 ТИС. ЖІНОК 

ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ



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.



До другої складової відноситься комплекс заходів

профілактичного спрямування;

- обмеження перебування в пологовому будинку;

- максимальна ізоляція матері та дитини від можливого

контакту з іншими людьми;

- спільне перебування матері з дитиною;

- раннє прикладання дитини до груді матері.

Проблема набуває не абиякого значення в останні роки при

підвищеній захворюванності на висококонтагіозні інфекційні

захворювання, та можливість завезення хвороб, які не

характерні для нашої кліматичної зони.

Тому, надзвичайно важливим є, окрім, створення палат

«сімейного типу» облаштованих санвузлами з душовими

кабінами, - створення ізоляторів (боксів) у всіх ПДЗ.



ПОЛОГОВІ ЗАЛИ “СІМЕЙНОГО ТИПУ”

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
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КІЛЬКІСТЬ ПОЛОГІВ У ІНОГОРОДНІХ

2007Р. ІНОГОРОДНІ СКЛАДАЛИ - 12,5%, 2017Р .- 18,6%, 2018Р.- 24,3%
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ЧИСЛО ОПЕРАЦІЙ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ НА 100 ПОЛОГІВ 
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СЕРЕДНІ ТЕРМІНИ ЛІКУВАННЯ

 Гінекологічні відділення  ВПВ
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В ЗВІТНОМУ РОЦІ СУТТЄВО ЗМІЦНЕНА МТБ ПОЛОГОДОПОМІЖНИХ ЗАКЛАДІВ.

* ПБ №1 на придбання апаратури та обладнання використано  952,1 

тис. грн. (з них; бюджетних – 875,5 тмс.грн., позабюджетних – 76,6 тис.грн) 

на ремонтні роботи використано 423,9 тис.грн. позабюджетних коштів, 

бюджетні кошти не виділялись.

Всього – 1 376 тис.грн.

* ПБ №2 проведено ремонтних робіт, в т.ч. встановлена пожежна 

сигналізація на суму – 740тис.грн. ( зних 515 тис. бюджет, залучені – 86,1), 

придбано апаратури, обладнання тощо, на  суму 600тис.грн. залучено 

позабюджетних коштів - 3 743,4 тис.грн. Всього -5 083,4тис.грн.*

* МЛ «ЦМтаД». На ремонтні роботи в т.ч. термомодернізацію

використано -5641,34 тис.грн. (з них; бюджетні кошти – 4999,8 тис.грн., 

позабюджетні – 641,4 тис.грн.)

придбано апаратури, обладнання тощо на  суму-403,1 тис.грн.(з них; 

бюджетних -231,7тис., позабюджетних – 171,4 тис.грн.)

Всього – 6 044,44 тис. грн, з них; – 5 231,6 тис. бюджетні кошти та 

812,8тис.грн. позабюджетні.   (всього по місту освоєно – 11 163,84 тис.грн.)



В 2017 РОЦІ на ЗМІЦНЕНя МТБ  ПДЗ використано 19 391,5 тис.грн..

ПБ №1 - на зміцнення МТБ 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 - використано 4 233,1 тис. грн з різних джерел 

надходження, в т. ч. 1 884,4 тис. грн. від СК «Місто».

МЛ «ЦМтаД». - використано – 8 562 456 грн,

з них – 6 618 310 бюджетні кошти та 1 944 149 позабюджетні,  

в т. ч. 1 265,7 СК «Місто».



* Вкладені кошти в оснащення закладів сучасною 

діагностичною апаратурою, апаратурою для надання медичної 

допомоги та виходжування  недоношених та хворих 

новонароджених дали можливість забезпечити цілодобовий 

апаратний моніторинг за станом плодів  у  пологових залах та 

ВПВ   і це дало позитивні результати.

*   Рівень РНС: 2016р- 1,86%о,  2017  - 0,56 %о,   2018р.- 0,41%о;

*   мертвонароджуваноість; -4,63%о,   - 4,5%о,               - 2,89%о; 

*   перинатальна смертнсть- 6,48%о, - 5,08%о,              - 3,30%о.



СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ
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ПЕРИНАТАЛЬНІ ВТРАТИ ПО Ж/К ТА СТАЦІОНАРАХ   ЗА 2018 Р.

(АБСОЛЮТНІ ЦИФРИ)         (ТРОЄ ПОЛОГІВ ВІДБУЛОСЬ У ВПВ ОБЛ. ЛІКАРНІ).
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СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ ЗА  2017   ТА 2018 РР.

2017 РІК 26 ВИП.  - 5,1%О,                                     2018 РІК 16 ВИП.  - 3,3% О
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СТРУКТУРА   РНС **
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СТРУКТУРА МЕРТВОНАРОДЖУВАНОСТІ ЗА 2018 - 2017 РР.

2018 РІК – 2,9 %О 2017 РІК  - 4,5 %О
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СПІВВІДНОШЕННЯ МЕРТВОНАРОДЖЕНИХ ДО РНС

2009 2013 2015 2016 2017 2018

ПБ №1 14:1 1,8:1 5 : 0 4 : 1 7 : 0 6 : 0

ПБ №2 9:1 1,5:1 7 : 0 10 : 1 11 : 0 1 : 1

ЦМтД 1,5:1 7:1 1 : 2,6 0,8 : 1 1,6 :1 7 : 1

Місто 3,07:1 2,4:1 1,3: 1 2,5 : 1 7,6 : 1 7 : 1



Передумови виникнення диспропорції у

співвідношенні мертвонароджених та РНС.

В попередні роки ми мали досить високий

відсоток інтранатальних втрат , тому сили і

засоби були спрямовані на цей напрям.

ВПВ забезпечені апаратурою для запису КТГ

і ми маємо позитивні результати.

Інтранатальні втрати в 2006 році складали
33,3%, в 2016 році – 8,6%,

в 2017 році – 4,3%,

в 2018 році - 0



• Це стало можливим завдячуючи 

впровадженню клінічних протоколів.

• В той же час, залишається високим рівень 

перинатальних втрат на до госпітальному 

етапі. 



Головними завданнями жіночих консультацій сьогодні є:

❑ неухильне виконання наказу МОЗ України № 417;

❑ належне консультування про загрозливі стани

(небезпечні симптоми) акцент уваги на зміну поведінки

(рухових активності плоду);

❑ навчання вагітних оцінювати тест рухів плоду та

ситуацій при яких необхідно терміново звернутися до

лікаря (ПДЗ);

❑ виявлення та формування групи ризику вагітних,

насамперед, неблагополучні сім`ї та не заінтересовані у

вагітності.



Потенціал зниження рівня мертво 

народження залежить від якості 

обслуговування матерів і плода в 

антенатальному періоді.



Проблеми:

 Потребує серйозної модернізації гінекологічна допомога.

Пріорітетними завжди вважались надання акушерської та
неонатологічної допомоги і це обґрунтовано.

 Зараз, щоб стати конкурентноспроможними необхідно
впроваджувати високотехнологічні, інноваційні методи
діагностики, 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.

 Готовність ПДЗ та медперсоналу до надання допомоги при
наявності висококонтагіозних інфекційних захворювань.

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



Протягом останніх трьох років у м. Вінниці 

однією з основних причин смерті дітей першого 

року життя є              ВВР – 46,7%.

В структурі перинатальної смертності ВВР 

складають від 16,6 до 20,6%. 

Крім того, ВВР  є  основною причиною 

інвалідності серед дитячого населення і сягає 

36,5%



СТРУКТУРА ВВР



Резервом  зниження   рівня  перинатальної

смертності  та дитячої  інвалідності  є  своєчасна  

діагностика  ВВР.

ПБ №1 ПБ №2 ПЦ місто

Виявлено вад всього 25 17 15 57

З них ж/к 19 12 10 41

З них вагітність 

перервано

7 5 2 14

Відмовились від 

переривання

8 2 4 14

Пізно виявлено 10 2 9 21



 З огляду на це по ДОЗ ВМР видано наказ 

«Про удосконалення проведення пренатального 

скринінгу першого та другого триместру 

вагітності» 

 З  1 березня в місті скринінг 1-го триместру 

проводится по  програмі «Астрая».

 За потреби проведення скринінгу ІІ 

триместру, або інвазивних методів обстеження, 

вагітні скеревуються в ЦПС.

 У вагітних з багатоплідною вагітністю та після 

ДРТ скринінги проводяться в ЦПС.



 На при кінці минулого року комісіями обласного та ДОЗ 

міста проводилась перевірки жіночих консультацій. 

 Прийнято рішення:

 З метою раціонального використання робочого часу та 

уникнення черг направляти на консультацію в ЦПС в т.ч. до 

генетика вагітних з міста в часовий проміжок з 12 до 15 

годин.

 Впровадити  форми протоколів УЗД - затверджені наказом

МОЗ України №417, №205 «Акушерські кровотечі».

 При Rh (-) типі крові та при монохоріальних двійнях 

проводити калькуляцію швидкості кровоплину в СМА в 

МОМ.

 При спостереженні за вагітними виділяти групу вагітних

з можливими пренатальними ризиками,  згідно протоколу 

антенатального спостереження.



 Наказ  МОЗ №205 від 24,03,14. “акушерські 

кровотечі”

…вагітні з передлежанням плаценти та КР в 

анамнезі мають високий ризик виникнення 

прирощення плаценти.

діагностичні критерії:

* ультразвукові ознаки прирощення (сіра шкала)

складається з 5 ознак;

* доплерографічні ознаки  (кольоровий доплер)

складається з 4-х ознак;

* трьохмірний енергетичний доплер (складається з 

трьох ознак.



Поточні завдання 

* Продовжувати роботу по створенню конкурентної спроможності  
ПДЗ;

* Подальше впровадження енергозберігаючих  та інноваційних 
технологій;

* Продовжувати працювати над створенням палат з покращеними
умовами ,  палат «сімейного типу» для спільного перебування;

* Передбачити створення ізоляторів (боксів) у всіх ПДЗ ;

* 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 .



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ     


