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Реалізація сучасних стратегій
в акушерсько-гінекологічній

практиці
Кукуруза Інна Леонідівна
к.м.н., заступник головного
лікаря
з акушерства та гінекології



Ошовська Тетяна Тихонівна

- Заслужений лікар України
засновник та перший керівник

(1998 – 2013р.р.)

.

Постоловська Тетяна Дмитрівна

- к.м.н. керівник Центру з 2013р. по
теперішній час

.



Основні напрямки роботи Центру планування сім'ї
та медико-генетичного консультування

 Планування сім'ї в групах високого перинатального ризику; 

 Ведення пацієнтів в період інтергенетичного інтервалу; 

 Розширене антенатальне спостереження; 

 Андро-гінекологічний напрямок; 

 Медико-генетичне консультування; 

 Біохімічні скринінгові і каріотипічні програми; 

 Інформаційно-освітня і методична робота.



Диспансерне спостереження за вагітними групи високого
ризику по перинатальній патології здійснюється завдяки роботі

ЄДИНОГО ЕЛЕКТРОННОГО РЕЄСТРУ, 

запровадженого в області з 2006 року: 114369

 електронний запис на прийом до лікаря;

 електронна картка пацієнта; 

 електронний звіт; 

 моніторинг роботи служби.



Медико-генетичне
консультування



Щороку
проводиться біля
350 досліджень

(каріотипування)



Постнатальні скринінги
на курабельні генетичні захворювання

Фенілкетонурія Гіпотиреоз



Формується державний реєстр орфанних
захворювань – рідкісні генетичні захворювання, які
стосуються всіх спеціальностей
В області існує 11 генетичних реєстрів, які допомагають сформувати
групи ризику



Перспективи розвитку генетичної служби
 Молекулярно-генетична

діагностика спадкових
моногенних і
мультифакторіальних
захворювань, генетично
обумовлених порушень
репродуктивної функції

 Обстеження на спадкові
порушення вуглеводного обміну

 Удосконалення діагностики
муковісцидозу



По державній програмі,   щорічно

25 пар з області направляються на
безкоштовний курс ДРТ



Психологічний супровід пацієнтів

 Індивідуальне консультування пацієнтів ЦПС

 Групове консультування

 Консультація пацієнтів стаціонару

 Робота з ГО та міжнародними організаціями з
питань збереження репродуктивного
здоров'я населення і планування сім'ї



"Що посієш те й пожнеш"



Гінекологічне відділення

Відділення засноване в 1937 році.

Штеренберг Рахіль Ізраілевна –

одна із засновників та перших керівників
гінекологічного відділення (1946-1962р.), 

доцент, кандидат медичних наук, 
зав.кафедри акушерства та гінекології ВМІ, 

провідний хірург фронтового
евакогоспіталю.



З 1962 по 1967 рр. відділення
очолював

Гітельман Леонід Вольфович

З 1967 по 1970 рр. керувала

Яворська Віра Василівна З З 1970 по 1995 р. завідувачем
відділення був

Банах Віктор Рафаїлович, 



Завідуючі гінекологічним відділенням
З 1995 по 2012 р. -

Боцюра Микола Дмитрович
З 2012 року по теперішній час

Бойчук Володимир Максимович



 Впровадження вагінальної хірургії в області (реконструктивні
пластичні операції при випадінні матки, опущенні стінок піхви та
аномаліях розвитку статевих органів) – 200 операцій в рік

 З 2006 року впроваджені ендоскопічні методики оперативних
втручань на придатках матки – 180 операцій рік.



Впроваджено метод емболізації маткових
судин (спільно з лікарями відділення хірургії судин).

Емболізація маткових артерій
при міомах матки

Емболізація маткових артерій при
врощенні плаценти



Гінекологічні операції в центрі
лапароскопічної хірургії



Офісна (діагностична гістероскопія)
Діагностика

патологія

піхви ендоцервіксу, 

ендометрія



Гістерорезекектоскопія
Виконується практично весь об’єм внутрішньоматкових

операцій:

Реекція, абляція ендометрія

Поліпектомія

Розсічення сінехій, перетинок

Видалення сторонніх тіл

Енуклеація фіброматозних вузлів різних типів розташування

Щорічно таких операцій виконанується:   більше 160



Абляція ендометрія



Поліпектомія



Розсічення сінехій, перетинок



Видалення сторонніх тіл



Енуклеація фіброматозних вузлів
різних типів розташування



Лапароскопічні операції
 енуклеація фіброматозних вузлів

 оперативні внтручання на додатках різної складності

 супрацервікальна, тотальна гістеректомії

 лапароскопічно асистовані супрацервікальна, тотальна гістеректомії
у пацієнток, що потребували реконструктивних операцій піхви та
тазового дна

 симультантні операції

Щорічно - 200 операцій



Енуклеація фіброматозних вузлів з
обов’язковим ушиванням матки та

використаням протизлукового
бар’єру

Маємо віддалені результати: 
прооперовані пацієнтки завагітніли, 

виносили, народили дітей.



Оперативні втручання на додатках
різної складності



Супрацервікальна, тотальна гістеректомії



В центрі лапароскопічної
хірургії є унікальна

можливість виконувати
оперативні втручання
підвищеної складності
за участю суміжних

спеціалістів: урологів, 
хірургів та проводити

симультантні операції



Ми вдосконалюємось
На базі лікарні був проведений всеукраїнський

практичний тренінг для операційних медсестер і
лікарів: “Основи безпечної експлуатації ендоскопічного
обладнання” інжинерним персоналом фірми Karl Storz.



Вінницький обласний симуляційно-методичний центр

«В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет читать и
писать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться».   

Элвин Тоффлер



м ГЕОГРАФІЯ
На карті відмічені ЛПЗ, лікарі та середній персонал яких

відвідали симуляційний центр в 2016 р.

26 районів і

4 ЛПЗ м. Вінниці і
1 ЛПЗ Ладижина, 

звідки приїзджали участники в
Центр

ВОКЛ

ВМКПБ№ 1

ВМКПБ№1

ЦМтаД

5 районів (8 тренінгів)
+ м. Хмельницький
(3 тренінга)

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi62P-xnN_MAhXF_ywKHSf-C-MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mog-pod.ru%2Fdir%2F&psig=AFQjCNFBqvN3zn2I8_9AFfiT8ZwE_7k5Fw&ust=1463509616537198


Жмеринка
Серцево-легенева реанімація вагітних

Ладижин
Серцево-легенева реанімація вагітних

Бар
Акушерські кровотечі

Крижопіль
Серцево-легенева реанімація вагітних



Навчання проводят викладачі, які мають сертифікат тренера симуляціоного центра
міжнародного зразка

3 наукових консультанта

16 тренерів

331 курсантів

3 стандарта дій медичного персонала

в 2016 р. набули статус обласних і 1 – національного

30 симуляційних тренінгів 196 годин тренінгів



м ТЕОРІЯ і ПРАКТИКА
Всі тренінгові симуляційні модулі основані на клінічних

керівництвах 2015 – 2016 гг.



Відділення патології вагітності
було засновано у складі Вінницької обласної лікарні

ім. М. І. Пирогова у 1976 році.

Із 2014 року відділення входить до складу

обласного перинатального центру третинного рівня

на базі обласної лікарні.

13-й корпус. 
В 1976 р. на 2 поверсі засновано
відділення патології вагітності



Сухотіна А. А. –
перша зав. 
відділення
патології вагітних

На початку відділення було відкрито на 40 ліжок, а
пізніше розширене до 50. 
Завідувала ним лікар Сухотіна А.А., згодом Бойчук В. М., 
Дунайська С. П., а з 1999 р. Банах Ю. В. 



Першими лікарями були Хижинська В. Ф. і Ложкарьова В. А. 
Активну участь у діагностичній та лікувальній роботі брали
співробітники кафедри акушерства та гінекології. 
Консультантами працювали професори

Кузнєцова В. В., Жученко П. Г.,

Жук С. І. та к.м.н.Гайструк В. В.

Працівники відділення
початку 1980-х рр. біля 5 

корпусу







Щорічно у відділенні приймається близько 1 500 пологів, 

з них шляхом кесаревого розтину – 25%. 

За останні 3-4 роки збільшилася до 14-15% кількість передчасних
пологів.







Гідроцефалія та spina bifida

Аненцефалія



9 міс 2017р.
І рівень
перин. 

допомоги

ІІ рівень
перин. 

допомоги

ІІІ рівень
перин. 

допомоги

Кількість пологів 45,04% 45,02% 9,93%
Розроджено вагітних з вродженими вадами
серця 14,63% 21,95% 63,41%

Розроджено вагітних з цукровим діабетом 3,23% 25,81% 70,97%
Розроджено вагітних важкими формами
прееклампсії, еклампсії 21,62% 33,78% 44,59%
Народжено живими з масою тіла при
народженні 500-999 г. 10,34% 27,59% 62,07%
Народжено живими з масою тіла при
народженні 1000-1499 г. 12,50% 39,29% 48,21%





Пріоритетним напрямком роботи ВІТН - є надання
допомоги передчасно народженим малюкам в тому числі
новонародженим з надзвичайно малою масою тіла.

Своєчасна діагностика та лікування патологічних
станів в доношених новонароджених. 

У ВІТН щорічно отримують лікування в середньому 350-
400 дітей з складною патологією з них до 50%  
передчаснонароджених. 



У ОПЦ народжується близько 16% 
передчасно народжених діток

За 2017 рік в ОПЦ народилось

50% глибоконедоношених
дітей області



Аналіз виживання
Вагова

категорія
2016рік 2017 рік

480-749гр 50% 55%

750-1000гр 76% 86%

1000-1500гр 100% 89%



Покращилися результати виходжування

Маргарита – 740 гр, 26 тиж.гестації Маргариті 1 рік 3 місяці



Юля і Андрій
28 тижнів гестації



Юля і Андрій сьогодні



Лікувальна гіпотермія

Вперше на території області у
ВІТН ОПЦ було запроваджено
ефективну технологію

Лікувальної гіпотермії, що
дозволяє

зменшити наслідки важкої
гіпоксії та асфіксії.



Допомога дітям з хірургічною патологією

В пологовій залі Через 30 хвилин в ВОДКЛ



Пухлина Абрикосова

Дитина протягом
години стабілізована, 
підготовлена до
транспортування. 
Прооперована протягом
декількох годин після
народження в ВОДКЛ



Допомога дітям з вродженими вадами серця

1. Стабілізація.

2. Телемедичний зв’язок. 
Визначення тактики.

3. Транспортування

неонатологами ВІТН до Києва.   

Рабдоміома, 

дитині 1-ша доба



В 2017 році на базі ВІТН ОПЦ БФ «Колиски надії»
було створено 33 центр допомоги новонародженим
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