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Про стан впровадження стратегii
iнтегрованого ведення хвороб дитячого BiKy
в комунальних некомерцiйних пiдприсмствах
м. Чернiвчiв

Заслухавши та обговоривши доповiдь головного педiатра управлiння
охорони здоров'я Мельничук Л.В., колегiя вiдмiчас, що стратегiя iнтегрованого
ведення хвороб дитячого BiKy перелбачае ряд заходiв з профiлактики та
лiкування основних захворювань дiтей. як у медичному закладi. так i вдома.
Заснована в 1983 poui Всесвiтньою органiзашiсю охорони здоров'я
стратегiя iнтегрованого ведення хвороб дитячого BiKy (IBXflB) впровалжена
бiльш як у 100 краiнах cBiTy, Запровадження стратегii IВХДВ сприя€
встановленню спiвробiтництва мiж програмами з охорони здоров'я в державi (в
регiонi) на Bcix рiвнях системи охорони здоров'я. Шляхом удосконалення
координацii та якостi iснуючих служб, стратегiя IВХДВ дозволить збiльшити
ефективнiсть допомоги, що надаеться, та знизити витрати на ii застосування.
Основними цiлями стратегii IВХДВ с: зниження захворюваностi та cMepTHocTi,
пов'язаних з основними причинами захворювань у дiтей, пропаганда
здорового росту та розвитку лiтей, залучення родини до догляду за дитино}о
з метою i1 розвитку та росту.
Стратегiя передбачас забезпечення медикаментами для надання

невiдкладноi допомоги

та лiкування на

амбулаторному

етапi.

В цiй стратегii луже важливий профiлактичний компонент: вмiння навчати батькiв
у наданнi першоi допомоги та ефективно реалiзовувати рекомендацiТ медиLlних
працiвникiв щодо амбулаторного лiкування дiтей перших п'яти poKiB життя.
Аналiз KpoKiB iмплементацii унiфiкованого клiнiчного протоколу первинноТ
медичноi допомоги <Iнтегроване ведення хвороб дитячого BiKy> у практичну
дiяльнiсть сiмейних лiкарiв та педiатрiв встановив, що Bci педiатри КНП <MicbKa
дитяча полiклiнiка> та лiкарi загмьноi практики КНП ЦГIМСД <Садгора>, <<Роша>>,
КНП KMicbKa полiклiнiкаNsЗ) ознайомленi iз стратегiею IВХДВ та мають
вiдповiднi буклети. У Bcix закладах с iнформацiя для батькiв щодо ознак небезпеки

у

дитини, ознак захворювання дитини, якi потребують звернення до лiкаря,
консультування з питань вигодовування, попередження травматизму, тощо. Однак,
ця iнформачiя мае бути бiльш наглядною i доступною для батькiв. Пiд час
перевiрки у лiкарiв Bcix закладiв в наявностi е форма огляду та класифiкачii стану
дитини. В той же час, не Bci лiкарi володiють в повному обсязi методикою
заповнення первинноi документацii згiдно IВХДВ. Перевiрка забезпечення
медикаментами, згiдно iз стратегiсю IВХДВ, невiдкладною допомогою встановила,
що перелiк медикаментiв згiдно стратегii IBXflB наявний в rtrIМСД <Роша>. В
iнших закладах BiH частково вiдповiдас стратегii IВХДВ.
На пiдставi вищенаведеного колегiя управлiння охорони здоров'я MicbKoi
ради

l.

ВиРIШИЛА:
Iнформацiю про результати перевiрки впровадження стратегii

IВХДВ

в

лiкувальних закJlадах MicTa взяти до вiдома.
2. Щиректорам КНП <MicbKa дитяча полiклiнiка> Хорошенюку I.I., КНП
<MicbKa полiклiнiка Л! 3> Лисюку Ю.О., КНП ЩrМСД (Роша) Мимцi А.В., КНП
ttrШ4СД <Садгора> Калмиковiй H.I.:
2, 1. Проводити семiнари-тренiнги iз стратегiТ IВХДВ з медичними працiвниками.
TepMiH: Вiдповiдно до плану роботи
2,2. Забезпечити
перелlк медикаментlв для невlдкладноl допомоги дlтям згlдно lз
стратегiею lВХДВ
TepMiH: до 01.11.20l8.
2.З. Ширше використовувати в практичнiй дiяльностi спiвпрацю з кафедрою
активiзувати вiдвiдання
педiатрiТ та дитячих iнфекчiйних хвороб БДМУ
лiкарями-педiатрами та сiмейними лiкарями вiдповiдних тематичних KypciB .
2.4. Контролювати дотримання лiкарями стратегiТ IВХДВ, в тому числi заповнення
перви HHoi документацii.
2.5. Забезпечити наявнiсть в КНП наглядноi та доступноi для батькiв iнформачii
щоло профiлактики дитячого травматизму, сво€часного звернення за медичною

-

допомогою.

TepMiH: постiйно.

3.

Головному педiатру управлiння охорони здоров'я Мельничук Л.В.
продовжити монiторинг впровадження стратегii IВХДВ в лiкува,rьних закладах.
TepMiH: постiйно.

4. Контроль за виконанням рiшення колегii покласти на заступника начаJIьника,
начaulьника вiддiлу органiзачii медичноi допомоги населенню управлiння охорони
здоров'я Бовкун Г.В. та головного пелiатра управлiння охорони здоров'я
Мельничук Л.В.
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