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гінекологічної допомоги в розрізі роботи
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Діяльність  служби 

з гістологічних досліджень за 2017-2018 рр.



Найменування Усього                           

за 2017 р

Усього                                   

за 2018 рік

Кількість патолого-гістологічних

досліджень операційного та біопсійного  

матеріалу          (препаратів)    

/ від хворих,  яким проведено патолого-

гістологічне дослідження операційного і 

біопсійного   матеріалу 

185949

/53625/

183099

/ 52925

Середня кількість препаратів на 1 випадок 3,5 3,5

В тому числі проведено   
імуногістохімічних  

досліджень 
/ від хворих

5280

/1198

6612

/1391

Таким чином, обсяг виконаної роботи лише по гістологічним      
дослідженням відповідає 73 посадам при наявних 40,75 посад.



ІГХ – дослідження та 
морфометрія





ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ РОЗТИНІВ 

ПОМЕРЛИХ
І ПРИЖИТТЄВИХ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ ОПЕРАЦІЙНОГО І БІОПСІЙНОГО
МАТЕРІАЛІВ

Методичні рекомендації
Київ – 2017 

(витяг)



Бланк-направлення заповнюється зрозумілим почерком, або друкарським способом або в 

електронній формі, з чіткими літерами.

Якщо бланк-направлення заповнений недбало і в ньому відсутні необхідні дані, 

завідувач патологоанатомічного відділення (лабораторією) повідомляє про це завідувачу 

клінічним відділенням, звідки доставлений біопсійний матеріал; при повторних випадках 

доповідає керівнику медичного закладу (головному лікарю, директору), його заступнику по 

лікувальній роботі.

Категорично забороняється ділити біопсійний та операційний матеріали на  частини 

та відсилати в різні патологоанатомічні відділення (лабораторії).

В таких випадках патоморфологічні зміни, характерні для даного процесу (рак, 

туберкульоз та ін.), можуть виявитися лише в одній частині об'єкта, а відповідно і 

результати будуть різні. Це може дезорієнтувати лікуючого лікаря і завдати шкоди хворому.

За дотримання правил забору, маркування, фіксації, своєчасну доставку матеріалу у 

патологоанатомічний заклад (підрозділ), а також надання повної клінічної інформації про 

пацієнта персональну відповідальність несе виключно лікуючий лікар, що призначив 

дослідження і проводив забір матеріалу.

Матеріал доставляють у фіксованому вигляді у патологоанатомічне  відділення 

(лабораторію), медичні працівники закладу охорони здоров’я у широкогорлих ємностях зі 

щільно фіксованою кришкою.



◼ Код форми за ЗКУД
◼ Код установи за ЗКПО Міністерство охорони здоров’я  України 

___________________________________
Найменування закладу

◼ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 014/о 

◼ Затверджена наказом МОЗ України29.05.2013 р.  № 435

◼ Н А П Р А В Л Е Н  Я *
◼ на патолого-гістологічне дослідження

◼ «_______» __________________ 200___ року __________годин
◼ (дата і час направлення матеріалу)

◼ Відділення __________________________Карта стаціонарного 
(амбулаторного) хворого № __________

◼ 1. Прізвище, ім’я по батькові хворого 
________________________________________________________

◼ 2. Стать: чоловік, жінка (підкреслити). 3. Вік ______ років.  4. Біопсія 
первинна, вторинна (підкреслити)

◼ 5. При повторній біопсії вказати № і дату первинної 
____________________________________________

◼ 6. Дата і вид операції 
___________________________________________________________
___________

◼ _____________________________________________



◼ 7. Маркіровка матеріалу, число об’єктів ________
◼ __________________________________________________________________________________

_______

◼ 8. Клінічні дані
____________________________________________________________________________

◼ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________

◼ (тривалість захворювання, проведене лікування при пухлинах – точна 
локалізація, темпи росту, розміри, консистенція, відношення до оточуючих 
тканин, метастази, наявність інших пухлинних вузлів, спеціальне 
лікування; при дослідженні лімфовузлів вказати аналіз крові, зскрібків 
ендометрію,     молочних залоз –

◼ початок і кінець останньої нормальної менструації, 
◼ характер порушення менструальної функції, 
◼ дату початку кровотечі).

◼ 9. Клінічний діагноз    (!!!)
________________________________________________________________________

◼ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________

◼ * Заповнюється під копірку в 2-х примірниках
◼ Прізвище лікуючого лікаря 

___________________________
◼ Підпис





Діяльність закладу за 2014-2016 рр. 

з секційного розділу роботи

Найменування Усього за 

2017рік

Усього за 

2018 рік

Кількість патологоанатомічних розтинів: 1595 1503

у тому числі дітей

(віком 0 - 17 років включно)
79 54

з них: 

- дітей раннього неонатального віку 
37 20

- дітей, які померли у віці 7 днів – 1 рік 31 27

Кількість розтинів мертвонароджених 88 53

Кількість розтинів плодів від пізніх викиднів 106 116

Таким чином, обсяг виконаної роботи  за секційним розділом 

відповідає :

7 посадам лікаря-патологоанатома,

3   посадам лікаря-патологоанатома дитячого.



ВІДСОТОК ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ РОЗТИНІВ

В РОЗРІЗІ ЛІКУВАЛЬНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

ЗА 2016Р. 2017 Р. ТА 2018 РОКИ.

Л П З  

2016 РІК 2017РІК 2018РІК

ПІДЛЯ-

ГАЛО 

РОЗТИНУ

ПРОВЕ-

ДЕНО

% ПІДЛЯ-

ГАЛО

РОЗТИНУ

ПРОВЕ-

ДЕНО

%. ПІДЛЯ-

ГАЛО

РОЗТИНУ

ПРОВЕ-

ДЕНО

%

МІСТА 699 307 43,9 747 263 35,2 804 233 29,0

РАЙОНІ

В

1774 912 51,4 1736 930 53,6 1829 898 49,1

ПО 

ОБЛАС

ТІ

3008 1653 55 2983 1595 53,5 3125 1503 48,1



Додаток

до наказу Департаменту охорони здоров'я

№          від              

НАПРАВЛЕННЯ

на патолого-анатомічне дослідження плоду, мертвонародженого, померлого в перинатальному періоді

◼ П.І.Б. матері_____________________________________________________________

◼ Дата нарождения_______________ Місце проживання (за паспортом): 

◼ _________________________________________________________________________

◼ Сімейний стан____________________________

◼ Професія  матері: , батька

◼ суттєва патологія з боку батьків, спадковість, шкідливі звички:

◼ .

◼ Вагітна спостерігалась в Ж.К. №___ З якого терміну___, кількість відвідувань_________ 

◼ УЗД (проводилось, не проводилось) в терміні _________ 
Результат_______________________________________________________________________ 
Ускладнення вагітності________________________________________________________

◼ _________________________________________________________________________________Термін 
вагітності______тиж., яка за рахунком_______. 

◼ Попередні вагітності завершились: термінові пологи____; передчасні пологи ___;  пологи мертвим 
плодом____; мимовільні викидні_____ в терміні____; 

◼ мед. аборти.______.

◼ Обстеження на урогенітальну інфекцію, TORCH: так, ні, результат (санація)_________

◼ Дата,  час та місце пологів/аборту/викидня_______________________________________

◼ Покази до переривання вагітності: мимовільний аборт; соціальні; мед. покази з  боку плоду; мед. 
покази з боку матері; інше____________________________________

◼ Механізм переривання: амніоцентез; малий кесаревий розтин; інше________________

◼ Історія пологів №__________. Тривалість: безводний проміжок_______;  

◼ I період_____; II період _____; III період____ ; характеристика навколоплідних 
вод_____________________________________________________________________________

◼ оперативні втручання при пологах:                                                                                               .

◼ Стан посліду:    плацента ; 

◼ оболонки ;

◼ пуповина .



Дитина (плід) народилася в гестаційному віці: ; наявність мацерації .

Стать дитини (плоду)_______; маса тіла , довжина тіла __________

коло голови ; коло грудної клітки .

Оцінка за шкалою Апгар___/___.

Реанімаційні заходи: 

◼

.

Катетеризація магістральних судин 
(дата): .

ШВЛ (з якого числа, 
параметри): .

Дата і час смерті: ;   Проведено ліжко-
днів: .                                                                                                                            

◼ Заключний клінічний діагноз:

◼ Дата встановлення діагнозу:  

◼ Лікар (прізвище розбірливо), підпис:



Патологія плаценти



Патологія пуповини





Вроджені вади розвитку





РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 83 від 31 січня 2019 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

◼ Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні юстиції у 
Вінницькій області

13 лютого 2019 року за № 16/1670

◼ Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23 червня 2009 
року № 233



№ з/п
Назва послуги

Одиниця виміру
Тариф, грн., 

без ПДВ

1.
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема 

із застосуванням телемедицини

1.1.
Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу І 

категорії складності
1 дослідження 110,32

1.2.
Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІ 

категорії складності
1 дослідження 188,34

1.3.
Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІІ 

категорії складності
1 дослідження 342,84

1.4.
Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІV 

категорії складності
1 дослідження 452,74

1.5.
Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу V 

категорії складності
1 дослідження 505,24

4. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування)

4.1. Підготовка тіла покійного до поховання 1 послуга 154,25

5.
Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а 

також тих, що знаходяться на зберіганні

5.1.
Утримання тіл померлих в холодильній камері патолого-анатомічного бюро після 

дослідження понад норми перебування
1 послуга 123,95

Директор Департаменту

охорони здоров’я
облдержадміністрації

Л. ГРАБОВИЧ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ім. М.І. ПИРОГОВА 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

імені П.Л. ШУПІКА 

АСОЦІАЦІЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІВ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО 

УНІВЕРСИТЕТ МІЛАНА БІКОККА, МІЛАН, ІТАЛІЯ 

ГО «ФУНДАЦІЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА ТА БІОЕТИКИ УКРАЇНИ» 

 

Другий інформаційний лист 

 



ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

10-11 квітня 2019 року у м. Вінниця

на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

відбудеться міжнародна науково-практична конференція

«СУЧАСНА ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В КЛІНІЧНІЙ

ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ».

Конференція внесена до реєстру МОЗ (реєстровий номер 112) і реєстру ДНУ

«Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (посвідчення №208

від 12.07.2018р.).

До участі у роботі конференції запрошуються патологоанатоми, терапевти, сімейні

лікарі, гастроентерологи, інфекціоністи, акушери-гінекологи, онкологи, педіатри,

головні лікарі, заступники головних лікарів з медичної частини, судово-медичні

експерти, лікарі-інтерни, практикуючі лікарі інших спеціальностей.



Перспективи на 2019 рік

◼ Розширити співпрацю з  кафедрою патологічної 
анатомії, судової медицини та права  ВНМУ  ім. 
Пирогова  шляхом взаємодії як з теоретичних, так і 
практичних питань (перспективи відкриття лабораторії 
з імуногістохімічних досліджень у ВНМУ ім. 
Пирогова)

◼ Усім лікарям закладу освоїти  сучасні методи 
лабораторної діагностики - методи імуногістохімічних 
досліджень

◼ Запровадити в усіх підрозділах закладу 
телекомунікацію для оперативних нарад, вивчення та   
обговорення біопсійного та секційного матеріалу з 
метою підвищення достовірності та якості роботи



Дякую за увагу!!!


