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вираженістю шкірної реакції на мікст 4 (M4_K) доводить зв’язок між наявністю 
пилку амброзії і полину в атмосферному повітрі м. Вінниці і проявами 
алергічних реакцій серед його мешканців. 
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АСПЕКТИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ МЕДИКІВ 
 

 Система охорони здоров'я нашої країни потребує подальшого 
зміцнення первинної ланки медичної допомоги населенню. Одним із напрямків 
вирішення цієї проблеми є оптимізація підготовки кадрів для сімейної 
медицини. Майбутня професійна діяльність фахівців загальної практики 
пов’язана із вирішенням широкого кола питань і завдань. Серед них: 
превентивні заходи щодо виникнення захворювань, проведення ранньої 
діагностики, своєчасного лікування виявленої патології або чіткого скерування 
до фахівців лікувальних закладів вторинного рівня медичної допомоги, 
вторинна, третинна профілактика, реабілітація, експертиза працездатності . 
Робота ґрунтується на довгострокових особистих стосунках між сімейним 
лікарем, медичною сестрою і пацієнтом. Тісний і тривалий контакт з 
пацієнтами різних вікових груп, хворими на хронічні, часто невиліковні 
захворювання зі значними порушеннями життєдіяльності, онкологічними 
хворими, хворими на СНІД потребує особливих етико-деонтологічних підходів 
[3]. Це повинен добре усвідомити майбутній абітурієнт ще на етапі вибору 
медичної професії. 

 Основними концептуальними аспектами професійної діяльності 
фахівців первинної медико- санітарної допомоги є безперервність і 
холістичність. Вони передбачають медичне спостереження пацієнта на протязі 
всього його життя -від народження до старості, необхідність бути поруч, коли 
це необхідно, а також розібратися, як впливають соціально-економічні, 
життєво-побутові детермінанти на життя родини і її оточення [6]. Сімейний 
лікар і сестра медична не повинні обмежуватись тією причиною візиту, на яку 
вказав пацієнт, але і мають обов язково з’ясувати актуальні аспекти поведінки 
пацієнта відповідно до віку та епідеміологічних обставин, які можуть 
обумовити порушення здоров'я. Це потребує володіння певними знаннями і 
навичками, які необхідно набути в процесі навчання. Адже консультування 
пацієнта- це основа діяльності сімейного медика. В останні роки традиційна 
інтерпретація підходу до консультації, як патерналістського, коли лікар 
приймає рішення і хворий кориться, була спростована. Домінування лікаря у 
процесі вибору діагностично-лікувальних заходів накладає на нього 
відповідальність щодо цього і, не зважаючи на економію часу, врешті-решт 
призводить до низької ефективності консультації і незадоволення нею 
пацієнта. 

Залучати пацієнта до процесу прийняття рішень- це можливість визнати 
його найкращим фахівцем із власного здоров’я, який потребує лише 
відповідної допомоги та інформованого вибору. Окремо слід зазначити, що 
тривалість такої консультації не набагато більша, ніж традиційної, а 
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ефективність- набагато вища. Завдання сімейного медика- не тільки виявити, 
існуючу проблему, як таку, але також і пов язані з нею особливості. Уміння 
“активно слухати “ на початку консультації гарантує її кращий результат, який 
виправдає очікування пацієнта, а також дозволить більш точно встановити 
причину звернення і виявити існуючу проблему [3]. 

 Одним із найважливіших завдань фахівців первинної ланки охорони 
здоров'я, що науково обґрунтовано і визначено на законодавчому рівні, є 
проведення профілактичної роботи, насамперед з попередження хронічних 
неінфекційних захворювань (ХНІЗ). Статистика свідчить, що ХНІЗ являються 
основною причиною смертності дорослого населення нашої країни [2]. 

 Основними напрямками профілактичної медицини є формування 
здорового способу життя та рання діагностика ХНІЗ і чинників їх ризику з 
наступною своєчасною корекцією [4]. 

 Успішність першого можлива тільки завдяки спільним зусиллям 
медичних і немедичних структур ( міністерств, бізнесу, громадських 
організацій). Адже формування здорового способу життя залежить не тільки 
від обізнаності його основам, а й забезпечення відповідних умов. А напрямок 
ранньої діагностики ХНІЗ та чинників їх ризику реалізується системою охорони 
здоров я з провідною роллю її первинної ланки- сімейної медицини [5]. Саме 
сімейний лікар має можливість внаслідок тісного спілкування з кожною 
родиною успішно втілювати в життя профілактичні програми. Та не менш 
важлива роль в системі превентивної медицини належить і молодшим 
спеціалістам, значення яких у суспільстві неухильно зростає. За визначенням 
ВООЗ: “Сестринська справа включає в себе діяльність по зміцненню здоров’я, 
профілактику захворювань, наданню психосоціальної допомоги особам, які 
мають фізичні та психічні захворювання, а також всіх вікових груп“. 

 Сімейному лікарю, сестрі медичній загальної практики- сімейної 
медицини під час кожної зустрічі з пацієнтом рекомендовано проводити оцінку 
чинників ризику ХНІЗ: гіподинамії, стресу, вживання алкоголю, раціонального 
харчування, паління, ожиріння, обтяженого сімейного анамнезу. 

 У навчальних планах підготовки лікаря загальної практики і молодших 
спеціалістів важливе значення надається формуванню навичок діагностики та 
модифікації факторів ризику найбільш поширених ХНІЗ та консультуванню 
пацієнтів із питань здорового способу життя, проведенню тренінгів з методики 
цільового консультування пацієнтів. Особлива увага наділяється 
відпрацюванню кроків цільового консультування пацієнта-курця. Адже паління 
призводить до цілої низки захворювань: серцево-судинних, хвороб органів 
дихання, травлення, онкологічних тощо. Цільове консультування - це 
доказовий спосіб отримати комплайєнс з пацієнтом [6]. 

 Важливим аспектом профілактичної медицини є забезпечення 
моніторингу індивідуального здоров я, донозологічна діагностика його 
порушень [1]. З метою раннього виявлення захворювань у пацієнтів груп 
ризику впроваджується діагностично-скринінговий напрямок превентивної 
роботи. 

 Серед складових профілактичної допомоги населенню важливе 
значення надається вторинній профілактиці хронічних захворювань, яка 
запобігає їх прогресуванню та обмеженню життєдіяльності пацієнтів. В цьому 
аспекті росте роль медичної сестри в плані освіти, підтримки контролю 
лікування і покращенні ефективності довгострокової терапії. 
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 Побудова медичної освіти із урахуванням етико-деонтологічних 
принципів сімейної медицини, навчання основам профілактики та здорового 
способу життя, ефективного застосування основних профілактичних 
технологій дозволяє оптимізувати підготовку фахівця первинної ланки охорони 
здоров я, майбутня професійна діяльності яких має мету зміцнення здоров я 
людей і покращення демографічної ситуації в країні. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІДІОЛЕКТУ ІНОЗЕМНИХ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ 
 

Латинська мова є засобом міжкультурного та професійного спілкування 
в медицині. Будучи дисципліною гуманітарного циклу, вона закладає основи 
наукового знання та спеціальної термінології. Латинська мова займає провідне 
місце в номінації хвороб, хворобливих станів, методів дослідження та 
лікування хворих [1, с. 205]. 

Таким чином, більшість латинських термінів (таких як arthritis, gastritis, 
stenosis, anaemia тощо) стали інтернаціоналізмами. Навіть коли існують 
еквіваленти у рідній мові, лікарі обирають транслітеровані замінники 
латинського походження. З іншого боку, скажімо, французька мова має велику 
кількість синонімів, переважно з греко-латинською основою, оскільки це мова 
романської групи: thérapeutique, thérapie, médecine. Усі органи та частини тіла 
мають свої латинські позначення. Те ж саме стосується і назв ліків: кожна 
рослина має своє «науково-стандартизоване» позначення [4, с. 33]. 

Кінцевою метою викладання латинської МСП (Мова спеціального 
призначення) медицини відповідно до нормативних документів є: 
«застосування медичних термінів греко-латинського походження в практиці 
спеціаліста» [2, с. 115]. 
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