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СЕКЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА 
(Гігієна, соціальна медицина) 
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Актуальність. Differentia specifica професійної діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини (ЛЗПСМ) – 
інтегрований характер надання медичної допомоги, яка акумулює в собі такі види, як діагностична, реабілітаційна, 
профілактична, санітарно-просвітницька, медико-соціальна, організаційна.  

Відповідно до наказу МОЗ України №72 від 23.02.2001 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної 
медицини» протягом однієї години ЛЗПСМ повинен прийняти 5 осіб. Тобто, на одного пацієнта відводиться 12 хв., 
упродовж яких на лікар має зібрати анамнез, провести огляд пацієнта, встановити діагноз, призначити (скорегувати) 
лікування, провести з пацієнтом санітарно-профілактичну роботу, заповнити документацію. У зв’язку із зазначеним, 
питання вдосконалення алгоритму роботи ЛЗПСМ на амбулаторному прийомі потребує додаткового дослідження.  

Методи і методи  дослідження. З метою зʼясування реального часу, який витрачає лікар ЗПСМ на одного пацієнта, 
було здійснено хронометричне спостереження за первинним прийомом ЛЗПСМ із заповненням спеціально 
розроблених хронокарт.  

У дослідженні взяли участь 12 лікарів ЗПСМ, які є працівниками ЦПМСД № 2 м. Полтава. Окремо проводилось 
анкетування лікарів ЗПСМ щодо реального часу, який вони витрачають на основні види професійної діяльності. 
Матеріалом дослідження слугували 80 хронокарт прийому ЛЗПСМ і 38 анкет лікарів ЗПСМ, дані яких було зведено в 
статистичні таблиці, оброблені за допомогою програмного пакету R-Studio. 

Результати дослідження. Реальний розподіл часу на передбачені види роботи ЛЗПСМ у середньому становить 16 
хв., що на 4 хв. більше, ніж передбачено наказом МОЗ України № 72 від 23.02.2001. Анкетування показало, що в 
середньому на збирання скарг витрачається 2,98±0,296 хв., на анамнез – 2,56±0,11 хв., на постановку діагнозу 
4,26±0,627 хв., на лікування –3,94±0,245 хв.  

Обробка хронокарт показала, що на заповнення документації реально витрачається 2,4±0,13 хв. проти 1,4±0,09 хв. 
(за відповідями лікарів) (p=0,04), тоді як на постановку діагнозу і лікування витрачається менше часу – 1,33±0,12 хв. 
проти 4,26±0,627 хв. (р˂0,001) і 2,1±0,14 хв. проти 3,94±0,245 хв. (р˂0,001). В таких розділах роботи, як  опитування, 
збір анамнезу, огляд, призначення обстеження і проведення санітарно-просвітницької роботи з пацієнтом, вірогідної 
різниці не виявлено.  

Важливим фактором, який свідчить про необхідність перегляду норм часу, відведеного ЛЗПСМ на одного пацієнта, 
є вимога щодо постійного посилення профілактичної складової роботи лікаря і навчання пацієнта здорового способу 
життя особливо з огляду на значну розповсюдженість неінфекційних захворювань і  цільову необхідність поширювати 
знання щодо первинної профілактики цих захворювань у пацієнтів 40-60 років, які звернулися до ЛЗПСМ з іншою 
нозологією. 

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що чинні типові галузеві норми часу, відведені на одного пацієнта та 
пов’язані з виконанням усіх видів робіт ЛЗПСМ, потребують перегляду і приведення їх до середньоєвропейських.  
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Результати дослідження: було проаналізовано 510 анкет студентів 2 курсу стоматологічного факультету ВДНЗУ 
«УМСА», та студенти 1 курсу педагогічного університету,  із них – 230 чоловіків (46%) і 280 жінок (54%). Вік респондентів 
17 - 19 років, які мешкали у Полтаві та у Полтавській області.  

Cтудентська молодь відповідала на різні питання, які були представлені в анкеті, щодо обізнаності їх шкідливості 
вживання наркотичних препаратів.  

Була виявлена частку тих, хто хоча б раз пробував наркотичні препарати або вживає їх регулярно. На превеликий 
жаль, 10% студентів із всіх опитуваних не вважають наркотики проблемою для молоді. Також 18% опитуваних 
зізналися, що їм доводилося коли-небудь спробувати наркотики, із них: 58% останній раз пробували наркотики більше 
року тому, 15% ‒ протягом року, та 8% зізналися, що в останній раз пробували наркотики декілька днів тому. Із усіх 
опитуваних 27% респондентів відмітили, що знають місця, де можливо придбати наркотики. На питання «Що спонукає 
людину спробувати наркотики?» - 15% вважають, що це бажання випробувати незвичайні почуття, 14% вважають, що 
в цьому є вплив друзів, 13% вважають, що це прагнення людини позбутися від неприємних думок та переживань, та 
12% вважають, що в житті треба все спробувати. Інші опитувані відмічали, що спонукає людину спробувати наркотики 
різні причини, такі, як: прагнення до задоволення (11%), бажання підвищити свій настрій, це модно та престижно, 
прагнення до задоволення, на зло всім, і тільки 1% людей відмітили, що легкі наркотики не можуть серьйозно 


