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Реферат. О совместной работе Днепропетровского областного совета и ГУ «Днепропетровская меди-
цинская академия МЗ Украины» по дистанционному обучению семейных врачей. Куюмчян М.С., 
Юрьева Л.Н., Дукельский А.А., Максименко О.П. В условиях функционирования местного самоуправления 
одним из полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских, областных советов является 
решение вопросов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. В статье освещен опыт 
сотрудничества ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» и Днепропетровского 
областного совета по созданию и реализации проекта интернет-конференции по дистанционному обучению, 
консультации семейных врачей Днепропетровской области по актуальным вопросам оказания медицинской 
помощи населению. 
 
Abstract. On the joint work of the Dnipropetrovsk Regional Council and the SЕ «Dnipropetrovsk medical 
academy of Health Ministry of Ukraine» on distance education of family doctors. Kouyumchyan M.S., 
Yuryeva L.N., Dukelsky A.A., Maksimenko O.P. In the conditions of local government functioning, the solution of 
issues of education, health, culture, physical education and sports is one of authorities of the executive bodies of rural, 
village, city councils. The article highlights the experience of cooperation between the «Dnipropetrovsk medical 
academy of Health Ministry of Ukraine» and the Dnipropetrovsk Regional Council on creation and implementation of 
the Internet conferences on distance learning, consultations of family doctors of Dnipropetrovsk region on urgent issues 
of delivering medical care to the population. 

 
Первинна медико-санітарна допомога 

(ПМСД) становить невід'ємну частину як націо-
нальної системи охорони здоров'я, здійснюючи її 
головну функцію і будучи її центральною 
ланкою, так і загального соціально-економічного 
розвитку суспільства, і тому повинна бути 
доступна кожному. Доступність ПМСД до-
сягається не тільки територіальними та еко-
номічними чинниками, але і наявністю підго-
товленого медичного персоналу, в першу чергу 
сімейних лікарів. Одним з найважливіших на-
прямків реалізації кадрової політики в системі 
охорони здоров'я будь-якої країни є створення 
системи безперервної медичної освіти, яка дає 
можливість лікарям постійно підтримувати 
необхідний рівень професійної компетенції [2]. 
Прискорення оновлення інформації (1 раз на 3-5 

років), її глобалізація, збільшення числа висо-
коефективних ліків та нових методів лікування, в 
тому числі дорогих і високотехнологічних, роз-
виток медичного обладнання, підвищення ін-
формованості пацієнтів, сучасні умови політики 
охорони здоров'я вимагають якісної освіти 
сімейних лікарів. Такий принципово новий для 
нашої країни підхід сприятиме значному під-
вищенню рівня професійної підготовки лікарів і, 
можливо, – подальшим реформам у системі 
медичної, і зокрема післядипломної, освіти [1]. 
Використання інтернет - технологій і дистан-
ційного навчання відкриває нові можливості для 
безперервного навчання і перенавчання фахівців, 
робить навчання більш доступним для усіх, 
дозволяє навчатися за місцем проживання, що 
розширює коло лікарів, особливо із сільської 
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місцевості, які потребують сучасної медичної 
інформації і де нестача кадрів перешкоджає на 
тривалий час виїжджати на навчання. Через 
дистанційні технології у лікарів з’являється мож-
ливість безпосереднього контакту з відомими 
вітчизняними фахівцями для отримання кон-
сультацій. Ця технологія навчання значно де-
шевше звичайного навчання, в першу чергу за 
рахунок зниження витрат на організацію самих 
курсів і зниження витрат тих, хто навчається: на 
переїзди, проживання в іншому місті. Дис-
танційне навчання особливо актуальне для 
лікарів сільських районів, тому що є найбільш 
ефективним шляхом використання інформа-
ційного прогресу в наданні медичної допомоги. 

В умовах функціонування місцевого само-
врядування одним з повноважень виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад є 
вирішення питань щодо освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізичної культури і спорту. Реформи в 
системі охорони здоров'я і в сфері медичної 
освіти повинні здійснюватися в умовах взаємодії 
регіональних органів управління охороною здо-
ров'я та медичних вузів. З огляду на те, що рівень 
професійної підготовки лікарів безпосередньо 
впливає на якість надання медичної допомоги, а 
також відбивається на економічній ефективності 
діяльності медичного закладу і системи охорони 
здоров’я регіону в цілому, Дніпропетровською 
обласною радою вперше в Україні за підтримки 
Департаменту охорони здоров’я Дніпропет-
ровської обласної державної адміністрації 
спільно з ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України» за ініціативою ректора 
академії академіка НАМН України, професора 
Г.В. Дзяка  був спланований і реалізується 
проект інтернет-конференцій щодо навчання, 
консультації сімейних лікарів області з ак-
туальних питань надання медичної допомоги 
населенню, яке вони обслуговують. Органі-
заційну та технічну підтримку реалізації проекту 
здійснює Дніпропетровська обласна рада, яка 
виділила приміщення та веб-технології для 
демонстрації мультимедійних презентацій допо-
відачами, персонал для обслуговування веб-
технології і створила умови сімейним лікарям 
області брати участь у конференції та отри-
мувати сучасну професійну медичну інформацію 
і спілкуватись з доповідачами. Цільова ауди-
торія, для якої, в першу чергу, було сплановано 
проект - це сімейні лікарі сільської місцевості, 
які не завжди мають можливість своєчасно 
отримати поради та консультації у висо-
кокваліфікованого фахівця з тих чи інших 
питань, які постають у них у процесі сімейної 

практики. Медичний центр ДЗ «ДМА МОЗ 
України» виступив координатором проекту і 
спільно з деканатом факультету післядипломної 
освіти та кафедрою сімейної медицини роз-
робили план організації та проведення веб-
конференцій і програму. Враховуючи військові 
події на сході України та тяжкі психотравмуючі 
наслідки, з якими зіткнулись учасники цих подій 
та їх родини і необхідність надання їм адекватної 
медичної допомоги, а також рішення Всесвітньої 
організації охорони здоров’я провести щорічний 
День здоров’я у 2017 році за тематикою «Деп-
ресія: давай поговоримо», організатори проекту з 
12 запланованих доповідей конференцій 4 при-
святили психічному здоров’ю, а саме: «Депресія 
у практиці сімейних лікарів», «Лікування 
депресії у медичних установах, що надають 
первинну медичну допомогу» та «Особливості 
ведення пацієнтів, які перенесли психосоціальні 
стреси в практиці сімейного лікаря» і «Лікування 
посттравматичного стресового розладу сімейним 
лікарем». Також програма включає актуальні 
питання щодо ролі та рівня компетентності 
сімейних лікарів при наданні медичної допомоги 
кардіологічним та онкологічним хворим, хворим 
з цукровим діабетом, надання медичної до-
помоги хворим дітям та інше. До дистанційного 
навчання та консультацій сімейних лікарів 
залучено професорів та доцентів Дніпропет-
ровської медичної академії. Участь у роботі 
інтернет-конференцій дає можливість сімейним 
лікарям отримати інформацію, яка допоможе їм 
приймати вірні рішення при наданні медичної 
допомоги конкретному хворому. За даними 
реєстрації, в кожній конференції близько 600 
сімейних лікарів області знайомляться із су-
часною професійною інформацією. Сімейні 
лікарі, які беруть участь у роботі інтернет-
конференцій, згідно з програмою, отримають 
сертифікат та 10 балів для наступної атестації на 
підтвердження або присвоєння лікарської ка-
тегорії зі спеціальності «Загальна практика – 
сімейна медицина». Щоб сімейні лікарі в будь-
який час могли звертатися до інформації, яка 
була висвітлена в інтернет-конференціях, на сай-
ті Дніпропетровської медичної академії зроблено 
сторінку «Дистанційне навчання», на якій роз-
міщені матеріали проведених конференцій. 

Досвід показує, що спільна праця виконавчих 
органів місцевого самоврядування і вищого 
навчального медичного закладу дає можливість 
неперервної професійної освіти сімейних лікарів 
як цілісного процесу професійного розвитку 
особистості протягом усієї трудової діяльності.  
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Реферат. Акценты в последипломной подготовке врачей по вопросам неонатологии. Мавропуло Т.К., 
Плеханова Т.Н. Современные возможности выхаживания тяжелобольных новорожденных детей, повышение 
их выживаемости сочетается с высоким риском неблагоприятных неврологических последствий. Тра-
диционный фокус в интенсивном выхаживании таких детей на кардио-респираторную поддержку не может 
быть достаточным. Потребностью сегодняшнего дня является необходимость формирования системы 
нейроинтенсивного ухода, ключевыми компонентами которого являются мотивация и обучение медицинского 
персонала. Целью нашего исследования было обоснование методологичних подходов к обучению на 
последипломном уровне. Проведено анкетирование 57 врачей-неонатологов по двум направлениям, а именно: 
организация системы нейроинтенсивного ухода и образование персонала, а также необходимость 
совершенствования теоретических знаний. Полученные результаты свидетельствуют о высокой мотивации к 
внедрению концепции нейроинтенсивного ухода при выхаживании новорожденных детей, находящихся в 


