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ШАНОВНІ І ДОРОГІ КОЛЕГИ! 

Ви тримаєте у руках плід колективної праці – навчально-науковий 

посібник «Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом 

«Загальна практика-сімейна медицина», створений викладачами і 

клініцистами України, які працюють у галузі вищої медичної освіти 

за фахом «загальна практика-сімейна медицина» (ЗП-СМ) або 

небайдужими до неї. Наукові і клінічні напрацювання, актуальні для 

впровадження у педагогічний процес при вивченні даної дисципліни, 

було подано фахівцями галузі у рамках проведення Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання вищої медичної освіти з формування практичних 

навичок і компетенцій лікаря загальної практики - сімейного 

лікаря», яку включено до реєстру заходів МОН України у 2021 році. 

Метою створення даного посібника було об’єднання зусиль всіх 

викладачів медичних вузів України, які розуміють важливість і 

унікальність фаху ЗП-СМ і особи лікаря ЗП-СМ для становлення 

ефективної системи охорони здоров’я нашої держави, яка має 

виконувати запит суспільства – надання якісної, раціональної і 

максимально наближеної медичної допомоги кожному громадянину 

України. 

Настав час, коли медична спільнота, принаймні її переважна 

більшість, зрозуміла унікальність фаху ЗП-СМ, який є 

мультидисциплінарним, пацієнт-орієнтованим і профілактично 

спрямованим. Амбулаторне ведення пацієнта, який довірив сімейному 

лікарю своє здоров’я і життя, заключивши з ним декларацію на 

медичне обслуговування, має суттєві відмінності від госпітального 

ведення. Сімейний лікар веде пацієнтів від народження до останнього 

подиху життя, опікується проблемами усієї сім’ї, вирішує не тільки 

загальнотерапевтичні, але й велику кількість вузькопрофільних 

(офтальмологічних, неврологічних, геронтологічних, отоларинго-

логічних, ортопедичних, гінекологічних та ін.) проблем, займається 

профілактичною та протиепідемічною роботою. Крім того, лікар ЗП – 

менеджер в амбулаторії лікаря ЗП-сімейного лікаря, провадить 

організаційну, санітарно-просвітню діяльність, вирішує питання 

матеріально-технічного забезпечення свого закладу. Останніми 

роками створено нову систему фінансування первинної медичної 
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допомоги (ПМД), правові та юридичні засади, що дають можливість 

лікарю ПМД працювати як фізична особа-підприємець (ФОП), що 

відкрило перспективи виходу на рівень формування самостійної 

лікарської практики із залученням державного фінансування, а також 

додаткових джерел залучення коштів з метою більш якісного надання 

медичних послуг населенню. Це вимагає від медичних працівників 

ПМД активного формування лідерства у своїй професійній діяльності, 

а також безперервного професійного навчання і розвитку. 

Усі ці виклики і реалії практики ПМД вимагають від педагогів-

медиків, теоретиків і клініцистів, оптимізувати програму викладання 

своїх дисциплін для якомога більш швидкого і глибокого за 

контентом формування філософії лікаря загальної практики-

сімейного лікаря, починаючи ще з першого курсу навчання у 

медичному вузі. 

Крім того, це ставить також і нові вимоги розвитку науки у галузі 

ЗП-СМ для формування нових протоколів ведення пацієнтів на рівні 

ПМД на засадах доказовості, наукового обґрунтування нових 

раціональних, ефективних і водночас економічно доступних 

алгоритмів діагностики, лікування і профілактики найбільш 

поширених захворювань і вирішення найбільш актуальних проблем 

ПМД. 

Сподіваємося, що матеріал навчально-наукового посібника буде 

цікавим для викладачів, клініцистів, студентів, інтернів, а також 

науковців у галузі ЗП-СМ та інших фахів, які об’єднані спільною 

метою – надання високопрофесійної, доступної та якісної медичної 

допомоги громадянам України. 
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Висновки: Проведення освітньої роботи покращує своєчасність 

діагностики, визначає раціональну антибактеріальну профілактику, 

зменшує захворюваність. Вище наведене мотивує до подальшого 

вдосконалення форм і засобів освітніх заходів серед населення та 

медичного персоналу для покращення епідеміологічної ситуації, 

попередження випадків Лайм-бореліозу серед дітей. 

 

 

УДК 378.147:614.25 

Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., Ткаченко М.В.  

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ 

СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ І 

ТЕРАПІЇ 

Вступ. Сучасні світові стандарти в галузі освіти передбачають 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати 

теоретичні знання і практичні вміння в цілісну систему, володіти 

новими технологіями тощо. 

На вибір використання різних навчальних технологій в медичній 

освіті впливають особливості самої медичної спеціальності, в якій, 

безумовно, яскраво виражені, як теоретична, так і практична складові. 

Серед найбільш частих заперечень про доцільність використання 

різних навчальних технологій в медичній освіті потрібно виділити 

тезу про те, що ніде більше, як біля ліжка хворого не можна 

визначити чи володіє лікар необхідними знаннями, вміннями та 

навичками. Однак далеко не завжди, і не кожен приклад можна 

розглянути безпосередньо «на хворому». Зокрема, це може бути 

пов’язано просто з відсутністю тематичних хворих під час вивчення 

певної теми, у той же час існують активні технології і методи 

навчання, що дозволяють досить ефективно навчати фахівців [1,2,3]. 

Сьогодні у більшості країн світу під час підготовки медичних 

фахівців застосовують симуляційні технології (СТ), які є новим 

напрямом підготовки висококваліфікованих медичних кадрів [4]. 

Діапазон методик, що об’єднанні поняттям СТ, дуже широкий: це 

і різноманітні тренажери, де відпрацьовуються практичні навички з 
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високим рівнем реалістичності, і комп’ютерні та віртуальні моделі 

для удосконалення алгоритмів дій із різними клінічними ситуаціями 

[5]. 

Мета роботи. Підвищити ефективність підготовки лікарів-

інтернів та сприяти формуванню клінічного мислення при вирішенні 

складних клінічних ситуацій. 

Основна частина. Оцінка ефективності використання 

симуляційних методів за допомогою системи Body Interact – clinical 

reasoning education, освітньої програми віртуальних клінічних 

сценаріїв, яка дає можливість у реальному режимі часу відтворити 

певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним набором 

об’єктивних, лабораторних та інструментальних методів обстеження і 

провести лікування відповідно до сучасних протоколів європейських 

та американських медичних асоціацій. Ця система використовується у 

більшості західноєвропейських медичних університетах, США та 

Канади. 

Body Interact є новітнім інструментом імітаційного моделювання, 

що призначений для використання у вищих медичних навчальних 

закладах та медичних коледжах для вирішення задач та клінічного 

обґрунтування шляхом використання віртуальних пацієнтів. 

«Віртуальний пацієнт» - це інноваційна інтерактивна технологія 

навчання, що дозволяє допомогою комп’ютерної моделі реальної 

клінічної ситуації повноцінно зануритися в діагностичний і 

лікувальний процес, приймати самостійні рішення з тактики 

діагностики і лікування, бачити і усвідомлювати наслідки тих чи 

інших своїх рішень, не порушуючи при цьому прав та безпеки 

пацієнта. Безумовними перевагами даної технології є також 

стимулювання інтересу до самостійного вивчення матеріалу, 

наочність, можливість «взяти паузу» в процесі роботи з пацієнтів і 

отримати необхідну довідкову інформацію. 

Це хвиля майбутнього в підготовці висококваліфікованого 

клініциста. Body Interact залучає до процесу інтегрованого навчання, 

встановлення зв’язків між концепціями і накопиченими знаннями 

таким чином, що інформація та навички можуть застосовуватися до 

нових комплексних проблем або вирішення складних задач через 

реальні життєві ситуації. 
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Сьогодні на кафедрі сімейної медицини і терапії за участю 

викладачів кафедри проходять навчання лікарі-інтерни з фахів 

загальна практика – сімейна медицина, внутрішні хвороби, медицина 

невідкладних станів, неврологія, педіатрія, ендокринологія. Для них є 

доступними 20 клінічних сценаріїв з різними нозологіями, які вони 

опрацьовують. Такі нововведення в підготовку фахівців значно 

покращують як теоретичний рівень знань лікарів-інтернів, так і 

оволодіння практичними навичками, а загалом сприяють підвищенню 

якості підготовки. Все так як у реальному житті: об’єднання всіх 

ресурсів та даних разом в динамічній фізіологічній моделі із 

десятками вбудованих станів та порушень здоров’я, лабораторних 

аналізів, діагностичних візуалізацій, шкали оцінки, втручання та 

лікування, поряд з високоефективними інструментами для підбиття 

підсумків. База доступних для навчання сценаріїв постійно 

оновлюється, забезпечуючи викладачів великою бібліотекою 

попередньо налаштованих клінічних сценаріїв із оновленими 

клінічними протоколами, Body Interact пропонує інтуїтивно 

зрозумілий інструмент для створення спеціальних сценаріїв, тим 

самим дає можливість розширити знання лікарів-інтернів та збагатити 

їхній досвід. З метою покращення якості навчання для кожного 

окремого інтерна або цілої групи на візуальну інформаційну панель 

виводиться детальний аналіз, що включає метрику дій та інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс, який значно полегшує налаштування та запуск 

об’єктивно структурованих клінічних іспитів. 

Наприклад, необхідно діагностувати і надати допомогу пацієнту з 

гострим коронарним синдромом. Про пацієнта невідомо нічого, його 

турбує тільки біль в грудній клітці. Ваші дії? Час іде на секунди. 

Люба ваша помилка може вартувати життя пацієнта. В розпорядженні 

лікаря знаходяться всі доступні на сьогодні методи дослідження: від 

фізикальних (анамнез, перкусія, аускультація) до самих сучасних; 

моніторинг показників життєдіяльності, сучасні препарати. Завдання 

команди або лікаря є грамотно призначити обстеження, оцінити 

результати дослідження, поставити діагноз, призначити лікування. 

Після вирішення завдання система аналізує всі дані і є можливість 

побачити свої результати (повнота обстеження, обгрунтованість 

призначення і т.д.). 
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Для відпрацювання техніки серцево-легеневої реанімації 

лікарями-інтернами нами використовується манекен-систему 

GD/ALS10 750+ALS. Система забезпечує навчання по підтримці 

життєдіяльності і дотримується рекомендацій по серцево-легеневій 

реанімації та невідкладній допомозі при серцево-судинних 

захворюваннях, забезпечує високо реалістичну імітацію навчання 

діям невідкладної допомоги, що дає змогу інтернам швидко і точно 

освоїти стандартну роботу при невідкладній допомозі. За допомогою 

цієї системи імітуються також різні типи клінічних справжніх 

випадків [5,6]. 

Навчання клінічних умінь із використанням манекенів, 

тренажерів і стандартизованих пацієнтів під наглядом викладача 

надає можливість лікарям-інтернам припускатися помилок у 

безпечному середовищі, що покращує опанування ними клінічних 

умінь. На симуляційному тренінгу пріоритетом є саме виконання 

навчального завдання, у процесі якого допускається негативний 

результат медичної допомоги, щоб той, хто навчається, відчув усю 

міру своєї відповідальності, але при цьому не отримав психологічної 

травми, яка можлива, якщо таке трапиться із справжнім пацієнтом. 

Симуляційне навчання виключає страх і психотравматичну 

компоненту від негативного результату першого досвіду стажиста, що 

значно покращує засвоєння навчального матеріалу. 

Водночас ми, звичайно, дуже добре розуміємо, що симуляційне 

навчання все ж не є панацеєю в жодному разі не зможе повністю 

замінити навчання «біля ліжка хворого» – обидві технології в 

сучасному освітньому процесі повинні органічно доповнювати одна 

одну. У метааналітичному огляді, який був опублікований McGaghie 

із співавторами в 2011 р., однозначно було доведено, що симуляційне 

навчання повинно передувати клінічному й доповнювати його, і тоді 

воно дозволяє тим, хто навчається, досягти більш високого рівня 

клінічної компетентності. Таким чином, перевагами симуляційних 

технологій є: 

– клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для 

пацієнта; 

– знижений стрес під час перших самостійних маніпуляцій; 

– необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок; 
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– відпрацювання дій при рідкісних та таких, що загрожують 

життю, патологіях; 

– тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи клініки; 

– частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер; 

– розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і здатності 

командної взаємодії; 

– об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності. 

Зрозуміло, що все навчання повинно проходити під чітким 

керівництвом і контролем викладача. 

Висновок. 

Таким чином, використання симуляційних технологій орієнтує 

лікаря на командну працю, вміння враховувати точку зору іншого 

спеціаліста, сприяє розвитку комунікативних навичок, формуванню 

інтелектуальної самостійності та професіоналізму. 

Перспективи подальших досліджень. Надалі ми плануємо 

вивчити ефективність впровадження Європейських стратегій 

навчання сімейних лікарів на циклах тематичного удосконалення. 
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Грищук Л.А. 

Тернопільський національний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 

ВИЯВЛЕННЯ І ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

ЛІКАРЯМИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНІ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

До 2020 року у багатьох країнах спостерігався стійкий прогрес у 

боротьбі з туберкульозом (ТБ) із зменшенням захворюваності на 9% у 

2015-2019 рр., та смертністю на 14% за той самий період. Політичні 

зобов’язання високого рівня на глобальному та національному рівнях 

дали результати. Однак новий звіт ВООЗ показує, що доступ до 

послуг проти туберкульозу залишається проблемою, і що глобальні 

цілі щодо профілактики та лікування, швидше за все, не всі будуть 

виконані без термінових заходів та інвестицій. 

Приблизно 1,4 мільйона людей у світі померли від захворювань, 

пов’язаних з туберкульозом, у 2019 році. За підрахунками 10 

мільйонів людей захворіли на туберкульоз того року, приблизно у 3 

мільйонів не було діагностовано захворювання або офіційно не 

повідомлялося національним органам влади. 

Ситуація ще гостріша для людей із туберкульозом, стійким до 

хіміопрепаратів. Близько 465 000 людей були виявлені із 

резистентним до хіміопрепаратів ТБ у 2019 році, і з них тільки менше 

40% змогли отримати доступ до лікування. Також спостерігається 

обмежений прогрес у розширенні доступу до лікування для 

запобігання туберкульозу [1]. 

У 2018-2019 р.р. в Україні почали проводити реформу 

фтизіатричної служби. Вже в 2019 році порівняно з 2018 роком 

кількість протитуберкульозних диспансерів значно зменшилась за 

рахунок ліквідації районних стаціонарів і концентрації фтизіатричної 

служби у фтизіо-пульмонологічних центрах, у які були реорганізовані 

протитуберкульозні диспансери. 
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