ПОДІЇ

Заключний семінар
«Німецько-Українське
партнерство в акушерстві,
перинатології та неонатальній
медицині»
Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я — багатогранна сфера діяльності, що має посісти чинне місце у політиці держави. Запроваджені
у практичну медицину результати спільної діяльності у вигляді набутого досвіду, методичних розробок, клінічних протоколів і настанов, міжнародних
стандартів мають відчутний, у тому числі й економічний, ефект. Підтримка
талановитих лікарів і вчених, обмін кращим світовим досвідом в охороні
здоров’я забезпечують прогрес у розвитку медичної науки і практики.
Гарним прикладом ефективної міжнародної співпраці став проект «Німецько-Українське партнерство в акушерстві, перинатології та неонатальній
медицині». Ще на початку 2013 р. доцент кафедри акушерства і гінекології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО)
ім. П.Л. Шупика, менеджер проекту «Німецько-Українського партнерства» в
Україні А.В. Ткаченко під час ексклюзивного спільного інтерв’ю з головним
позаштатним спеціалістом МОЗ України з акушерства і гінекології, професором В.В. Камінським розповів нашому виданню про перший рік роботи проекту і подальші плани щодо його реалізації («Жіночий лікар», №1,
2013 р., С. 6−8).
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Фокус діяльності проекту було
спрямовано на лікарів перинатальних центрів ІІІ рівня надання медичної допомоги і викладачів кафедр
післядипломної медичної освіти навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації, аби вони передавали знання
і запозичений досвід іншим лікарям
у своїх лікувальних і навчальних

закладах та регіонах. На семінарах
і практичних заняттях увазі вітчизняних фахівців було запропоновано
німецькі підходи щодо вирішення
болючих і складних питань в акушерстві та неонатології, серед яких,
зокрема, запобігання передчасним
пологам, діагностика, профілактика та тактика ведення жінок з прееклампсією, розродження вагітних
при тазовому передлежанні плода
з мінімальним ризиком для матері
та дитини, тактика ведення вагітних
при невідкладних станах в акушерстві, неонатальна допомога при народженні немовлят з малою і дуже
малою вагою, сучасні європейські
протоколи в інтенсивній терапії
ново народжених тощо.
Чи не головною родзинкою проекту стала домовленість про те, що
українські лікарі мали повний доступ до пацієнтів під час стажування в німецьких університетських
клініках. Така спрощена організаційна процедура у міжнародному
проекті була впроваджена вперше. Тому й відбір кандидатів здійснювався досить ретельно згідно
з Наказом МОЗ України № 488 від
08.08.2011 р. «Положення про
комісію
Міністерства
охорони
здоров’я України з відбору фахівців
для стажування у провідних клініках
світу», що містить прописані умови відбору і критерії, яким повинні
відповідати кандидати. Звичайно ж,
брали до уваги і власну мотивацію
лікаря. Проте найбільшою перешкодою до стажування в Німеччині стала проблема володіння німецькою,
кандидати складали мовний тест у
Ґете-інституті в Києві за сприяння

Посольства Німеччини. На жаль, досягти відповідного рівня мовного
тесту вдалося далеко не всім.
Чотири роки функціонування проекту — це час щільного графіку
лекцій і практичних семінарів, обміну і запозичення досвіду, повного
«занурення» українських лікарівстажерів (хоспітантів) у практичну
роботу німецьких університетських
клінік, вражень, нових відкриттів,
щирого спілкування фахівців обох
країн, налагодження дружніх і партнерських відносин між лікувальними і навчальними закладами України та Німеччини.
Заключний
семінар
«НімецькоУкраїнське партнерство в акушерстві, перинатології та неонатальній
медицині» і офіційне закриття проекту відбулося 27−28 жовтня 2015 р. у
Києві. Акушери-гінекологи, неонатологи, спеціалісти з пренатальної діагностики, анестезіології та інтенсивної
терапії в акушерстві та неонатології,
керівники обласних перинатальних центрів, організатори охорони
здоров’я та делегація фахівців з Німеччини на чолі з проф. Вольфгангом
Хольцгреве зустрілися в ошатній залі
НМАПО ім. П.Л. Шупика, аби підбити
підсумки спільної праці.
Делегації обмінялися почесними грамотами і пам’ятними призами. Вітальні слова і Листи подяки від міністра
охорони здоров’я України німецьким гостям передав професор, віцепрезидент НАМН України, академік
НАМН України, Президент ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»
В.М. Запорожан.
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Валерій
Запорожан,

Юрій
Вороненко,

Вольфганг
Хольцгреве,

професор, віцепрезидент НАМН
України, академік НАМН
України, Президент
ГО «Асоціація акушерівгінекологів України»

професор, академік
НАМН України, ректор
Національної медичної
академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика

професор, медичний
директор і Голова
Медичного центру
Університету
м. Бонн (Німеччина)

Міжнародне співробітництво у
сфері охорони здоров’я має сприяти
підвищенню якості життя наших громадян, збільшенню його тривалості,
доступності
високотехнологічної
медичної допомоги. Сьогодні ми зібралися, аби підбити підсумки, підвести риску і поглянути на результати чотирирічної тісної співпраці
фахівців і експертів двох країн — Німеччини та України. Разом нам вдалося досягти численних перемог. Я
переконаний, що українські лікарі
спроможні працювати за європейськими принципами. І доказом цього є
участь представників ГО «Асоціація
акушерів-гінекологів України» у підготовці, обговоренні і затвердженні
європейського документа «Стандарти Якості Охорони Здоров’я Жінок
Європи» і запрошення їх на офіційну
зустріч до Європейського Парламенту в Брюсселі 12 листопада 2014 р.
Аби досягти відчутних результатів
реформування галузі, мають відбутися зміни в питаннях менеджменту
системи охорони здоров’я, медичної
освіти, післядипломного вдосконалення лікарів. Нам необхідно розвивати лікарське самоврядування.
Професійні лікарські товариства мають розширити свої повноваження
щодо сертифікації, атестації, ліцензування і захисту прав лікарів.
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Я дякую німецьким колегам за співпрацю. Переконаний, що завершення роботи проекту не означає
завершення нашої дружби. Ми вже
намітили багато перспективних і амбітних планів, у нас багато спільних
ідей. І я вірю, що попереду на нас
чекає багато спільних перемог. Ми,
власне, для того й працюємо, щоб
наблизити далекі плани, втілити їх у
життя і намітити нові, ще більш глобальні завдання.
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Сучасна
система
охорони
здоров’я в нашій країні вимагає реформ, насамперед, — реорганізації
мережі медичних закладів, зміни
механізму фінансування, впровадження системи управління якістю медичних послуг. Досягнення
принципово нового якісного рівня
української медицини залежить не
лише від рівня розвитку держави, а
й від професійного рівня підготовки
кадрів. Відрадно, що в рамках проекту Німецько-Українського партнерства співпраця відбувалася не лише
у практичній, а й у науковій площині.
Провідні університетські клініки
Німеччини відкрили свої двері для
чотиримісячного стажування українських лікарів. Цей проект має значні відмінності від інших міжнародних проектів, що вже мали місце в
Україні. Насамперед, він вирізняється своєю практичністю, отримані
знання і навички українські фахівці
можуть застосовувати на практиці.
Проект «Німецько-Українське партнерство в акушерстві, перинатології та неонатальній медицині» став
стартом для подальшої співпраці.
Мені приємно вам повідомити, що
невдовзі розпочнеться нове спільне
Німецько-Українське співробітництво у галузі педіатрії. Враховуючи,
що в Україні планується реалізація
програм з модернізації системи охорони здоров’я, наявність подібних
ініціатив, спрямованих на оновлення стандартів, має велике значення.

Ідея створення програми співпраці зародилася ще у 2011 р. Ми
прагнули організувати можливості
для обміну досвідом фахівців і експертів обох країн. Разом з українськими фахівцями нам вдалося втілити
у життя наш план, що вилився у чудовий практичний курс обміну досвідом і співпраці. Скажу без перебільшення, що протягом років співпраці
ми з українськими колегами стали
справжніми друзями. Результати нашої спільної справи вражають, вона
має плоди. Переконаний, що ефект
нашої співпраці буде тривалим.
У проекті взяли участь експерти шести потужних клінік Німеччини. Проведено 12 семінарів, німецькі фахівці
працювали в Києві, Дніпропетровську, Житомирі, Полтаві. Я все більше
переконуюся в тому, що менеджмент
і управління відіграють надзвичайну
роль у розвитку системи охорони
здоров’я. Медицина стає більш вартісною і технологічною, що вимагає
більших затрат. Проте в усіх країнах
ми маємо зробити так, щоб медицина
була доступною для пацієнтів.
Не можу не згадати про українських
лікарів, які проходили стажування
в Німеччині. У нас їх називають хоспітантами. Ми зустрілися з талановитими, сумлінними фахівцями,
відданими своїй професії, що буквально вбирали в себе нову інформацію. Ці молоді люди — майбутнє
української медицини!

ПОДІЇ

В’ячеслав
Камінський,

Галина
Мантеї,

професор, член-кор.
НАМН України, Голова
виконавчого комітету
ГО «Асоціація акушерівгінекологів України»,
головний позаштатний
фахівець з акушерства
та гінекології
МОЗ України

представник
Міністерства охорони
здоров’я Німеччини

Міжнародний проект «Німецько-Українське партнерство в
акушерстві, перинатології та неонатальній медицині» було підтримано на рівні урядів обох країн. Його
втілення в життя стало можливим
завдяки чіткій і плідній співпраці
великої команди людей в обох країнах, які працюють у різних установах і закладах. Хочу підкреслити,
що протягом усього часу роботи
проекту його надійним партнером
залишалася Національна академія
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
Щодо практичної цінності проекту, то ми не лише отримали багато
нових знань, а й змогли змінити
стереотипи і ставлення до підходів
ведення вагітності, ускладненої гестозом, терапії пацієнток із HELLPсиндромом, надання невідкладної
допомоги при критичних станах в
акушерстві, ведення пологів при
сідничному передлежанні тощо.
Проте найбільше досягнення цього
проекту — зниження рівня попереджуваних материнських втрат,
що стало можливим завдяки впровадженню отриманих знань у практичну діяльність.
Я хочу подякувати всім, хто зробив
цей проект можливим, — справжнім ентузіастам, які безмежно віддані своїй професії і вболівають за
справу, кому цікаві не лише свої, а
й спектри суміжних спеціальностей,
хто готовий робити більше, щоб
пізнавати нове, рухатися вперед і
сягати нових висот.

У реалізації проекту значну
роль відіграло МОЗ Німеччини, ми
добре попрацювали, хоча, скажу
відверто, спочатку було непросто.
Протягом часу, коли тривав проект,
в Україні відбувалися трагічні події,
змінилася політична ситуація. Проте
проект став успішним і має результат. Я переконана, що наша спільна
праця в рамках проекту має стати взірцевим прикладом успішної
дружньої міжнародної співпраці. Переконана, що отриманий досвід ми
маємо примножити, розширивши і
врізноманітнивши співпрацю, а найкращі традиції німецьких і українських університетських клінік збагатять обмін досвідом.

Тетяна
Знаменська,
професор, Президент
Асоціації неонатологів
України

Впевнена, що спогади про
відвідування клінік Німеччини залишаться на все життя. Мушу визнати,
що до реалізації проекту німецька
сторона поставилася з усією серйозністю і відповідальністю. На кожному кроці ми відчували щирість
намірів німецьких колег, їхню увагу
і піклування. Ми спільно розробляли національні стандарти. Ми разом
робимо гарну справу — рятуємо
здоров’я і життя людей, хоча й перебуваємо у різних країнах. Я переконана, що наша дружба і партнерські
стосунки із завершенням проекту не
припиняться. Це лише перший крок
нашого спільного шляху. Програма
співпраці об’єднала фахівців двох
спеціальностей — акушерів-гінекологів і неонатологів, а це надзвичайно важливий аспект і внесок у розвиток неонатології і післядипломної
освіти лікарів.
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Доповідь: «Україно-Німецький проект —
крок до подальшої інтеграції України до
Європейського медичного співтовариства»

Ми можемо стільки, скільки знаємо
Френсіс Бекон

Андрій Ткаченко,
доцент НМАПО
ім. П.Л. Шупика,
менеджер УкраїноНімецького проекту
в Україні

Проект «Німецько-Українське партнерство в акушерстві, перинатології та неонатальній медицині» має
багато суттєвих відмінностей від
інших міжнародних ініціатив, що
були реалізовані в Україні раніше.
Насамперед, проект розпочинався з дружби, взаєморозуміння і
партнерських стосунків між професорсько-викладацьким
складом НМАПО та Університетською
клінікою м. Бонн, а ще — української та європейської Асоціацій
акушерів-гінекологів. Підписанню
офіційних документів передувала тривала співпраця з розробки
програми партнерства, узгодження
спільних дій, визначення тематик,
строків, термінів, дат тощо. І нарешті, 25 червня 2012 р. було підписано спільну Заяву про наміри між
Міністерствами охорони здоров’я
України і Німеччини про партнерство у галузі акушерства, перинатальної медицини та неонатології.
Партнерство передбачало проведення лекційних курсів і практичних занять експертами з Німеччини
в Україні та тривале стажування
українських лікарів у провідних університетських клініках Німеччини.
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Паралельно зі співпрацею на національному рівні в реалізації меморандуму взяли участь регіональні
перинатальні центри, освітні установи післядипломного навчання
лікарів ІІІ−ІV рівнів акредитації, державні та недержавні партнерські
організації. Цей проект став вдалим
прикладом співпраці державних
установ і професійних лікарських
асоціацій на міжнародному рівні.
Відрізняє проект від інших і мультидисциплінарність підходу. Фахівці
у галузі акушерства, неонатології,
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інтенсивної терапії, медицини плода та організації охорони здоров’я
прослухали курс лекцій і взяли
участь у практичних тренінгах, що їх
в Україні провели експерти фахових
відділень партнерських університетських клінік Німеччини. Тренінги
проведено за такими темами:
• амбулаторна допомога та акушерське спостереження при неускладненому перебігу вагітності;
• клінічне ведення найбільш поширених акушерських ускладнень
(невиношування, загроза переривання, затримка внутрішньоутробного розвитку, прееклампсія, аутоімунні розлади під час
вагітності, передчасні пологи, багатоплідна вагітність);
• клінічне ведення найбільш поширеної екстрагенітальної патології
у вагітних (гіпертензивні розлади
та артеріальна гіпертензія, анемія,
діабет, порушення функції щитоподібної залози, серцево-судинні
захворювання, гепатити, неспецифічні захворювання дихальної
системи тощо);
• неонатальна медицина (неонатальне супроводження при неускладненій вагітності та пологах,
найбільш поширені неонатальні
ускладнення, їх попередження,
діагностика і лікування);
• організація
акушерсько-гінекологічної допомоги (структура та
принципи надання акушерської і
перинатальної допомоги в Німеччині, структура та функції перинатальних центрів, їх підрозділи,
обладнання та штатний розклад,
взаємодія між різними рівнями
акушерської і перинатальної допомоги, законодавче забезпечення та механізми ефективного
управління в акушерстві та перинатології.
Усі теми лекцій і тренінгів обиралися безпосередньо учасниками семінарів і фаховими товариствами, що
також стало особливістю проекту.
Перший тренінг відбувся у Дніпропетровську у червні 2012 р. У ньому
взяли участь 105 лікарів акушерів-

гінекологів і неонатологів. Другий
тренінг пройшов у Житомирі за
участю 95 лікарів анестезіологів і
фахівців ультразвукової діагностики у листопаді 2012 р. Третій тренінг
відбувся у червні 2013 р. у Полтаві
за участю 102 лікарів акушерів-гінекологів і неонатологів. Спочатку
планувалося, що лекційні курси фахівців з Німеччини в Україні відвідають 570 осіб. Проте в результаті ця
цифра зросла до 790 чоловік. Навчання в Україні проводилося за
підтримки професійних асоціацій та
благодійних фондів. Державні кошти на реалізацію проекту не витрачалися.
Необхідно підкреслити, що Німецька
сторона взяла на себе організацію і
повне фінансування проходження
стажування українських лікарів у
фахових відділеннях партнерських
університетських клінік Німеччини. Передбачалося, що стажування
можуть пройти 24 лікаря з України
(акушери-гінекологи і перинатологи — 6−10 осіб, неонатологи —
4−6 осіб, анестезіологи — 4−6 осіб,
організатори охорони здоров’я —
2−4 особи). Чи не єдиною вимогою
німецької сторони до кандидатів
було вільне володіння німецькою
мовою і підтвердження рівня через
складання мовного тесту у Ґете-інституті. Адже німецькі клініки дозволяли українським лікарям-стажерам
працювати безпосередньо з німецькими пацієнтами, що передбачає повну відсутність мовного бар’єра.
Прозорий відбір кандидатів для
стажування в Німеччині — ще одна
особливість цього проекту. До організаційного комітету у грудні
2012 р. надійшло 46 анкет. Було відібрано 24 кандидати, 21 з них склали мовний тест німецької мови у
Ґете-інституті. Проте лише дві особи
продемонстрували необхідний рівень володіння мовою. В результаті
тривалих перемовин з німецькою
стороною було погоджено, що лікарям-неонатологам необов’язково
складати мовний іспит, а достатньо

ПОДІЇ

вільно володіти мовою, адже у них
відсутній мовний контакт з пацієнтами.
Отже, стажування в Німеччині
пройшли: лікар акушер-гінеколог
Віталіна Вустенко (м. Франкфурт
на Майні, 2013), лікар пренатальної діагностики Ганна Гребініченко
(м. Бонн, 2014) і два лікарі-неонатологи Оксана Кузенко та Ілля Кошур-

ба (м. Франкфурт на Майні і м. Бонн,
2015). Усі матеріали, надані німецькими експертами під час проведення семінарів в Україні, перекладено
на українську мову. Участь у підготовці та перекладі матеріалів брали
українські лікарі, які проходили стажування в Німеччині.
Цей проект завершено. Проте
українсько-німецька
співпраця

триває. Проведено переговори за
участі представників МОЗ України
та Німеччини, представників університетських клінік Німеччини,
НМАПО ім. П.Л. Шупика та лікарських асоціацій акушерів-гінекологів і
неонатологів щодо співпраці у становленні університетських клінік
в Україні, впровадженні страхової
медицини, лікарського самоврядування тощо.

Матеріали форуму (продовження)

Доповідь: «Результати впровадження матеріалів
Німецько-Українського проекту
у післядипломне навчання лікарів та акушерську
практику в Одеській області»
Світлана Галич,
професор кафедри
акушерства і гінекології
№1 Одеського
національного
медичного
університету

На кафедрі акушерства і гінекології №1 Одеського національного
медичного університету (ректор —
академік НАМНУ В.М. Запорожан)
щороку навчаються 60−67 лікарівінтернів за спеціальністю «акушерство і гінекологія» і до 300 лікарів
зі спеціальності «сімейна медицина» (інтерни і курсанти). Щороку на
кафедрі підвищують кваліфікацію
110−115 лікарів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.
Отримані на семінарах німецькоукраїнського партнерства знання і
відомості відразу імплементували
у навчальні програми кафедри для
лікарів-інтернів і курсантів передатестаційних циклів (328 лікарів
акушерів-гінекологів
Південного
регіону України). Сучасні технології, викладені в межах Партнерства,
впроваджені в діяльність клінічних
баз післядипломної освіти кафедри
(Одеський обласний перинатальний
центр — ООПЦ, Одеські клінічні пологові будинки №№1 і 7, Херсонська
обласна лікарня), а також пологопомічних закладів Півдня України
(Ізмаїльський перинатальний центр,
пологове відділення Міської лікарні
м. Котовськ, пологові будинки №№1 і

2 м. Миколаєва, Жовтнева центральна районна лікарня Миколаївської
області).
До наших програм навчання насамперед імплементовано рекомендації Україно-Німецького проекту
щодо тактики ведення вагітних з
тяжкою прееклампсією і HELLP-синдромом, в результаті чого знизилися
показники перинатальної і ранньої
неонатальної смертності. Головний
спеціаліст з акушерства і гінекології Департаменту охорони здоров’я
Херсонської обласної державної
адміністрації Юрій Віталійович Герман впровадив у клінічну практику ведення пологів при тазовому
передлежанні плода за методикою
проф. Френка Льоувена. В акушерському відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні він провів
близько 60 таких пологів.
Неспроможний, однак дотепер популярний в Україні діагноз «передчасне старіння плаценти» було публічно розвінчано. Професор Френк
Льоувен
першим
розтлумачив,
звідки, власне, взявся цей хибний
діагноз. Клініки, де практикували
оцінку стану плода та визначення
показань до розродження із застосуванням допплерометрії середньої
мозкової артерії, отримали додатковий аргумент на користь цього.
Проте, попри відому стратегію на
користь недоцільності лікування
плацентарної дисфункції, ще у бага-

тьох стаціонарах цей стан лікують,
витрачаючи час і кошти пацієнток.
Парадигма стратегії ведення вагітних з онкологічною патологією
змінилася на користь відмови від
переривання вагітності і спеціалізованого лікування онкологічної патології під час вагітності.
Спеціалісти ООПЦ мають найбільший в Україні досвід ведення та
розродження ВІЛ-інфікованих пацієнток — 200−230 пологів щороку.
86% таких пацієнток отримують профілактику вертикальної трансмісії
трьома препаратами. У 56% пацієнток здійснюється елективне розродження з метою профілактики вертикальної трансмісії. Отримані під час
семінару відомості щодо ведення
ВІЛ-інфікованих пацієнток у Німеччині свідчать про правильність вітчизняних стратегій надання акушерської та перинатальної допомоги
ВІЛ-інфікованим жінкам.
Отже, семінари Німецько-Українського партнерства з акушерства
та перинатології — ефективний інструмент отримання нових знань і
обміну досвідом. Вони позитивно
впливають на розуміння лікарями
акушерами-гінекологами складних
питань акушерської практики. Такі
знання загалом високо оцінені лікарями та впроваджені у діяльність
низки пологопомічних закладів області.
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Професор Вольфганг Хольцгреве — Медичний директор і Голова Медичного
центру Університету м. Бонн, де проходили стажування українські
лікарі, люб’язно погодився відповісти на запитання «Жіночого лікаря».

Наша співпраця, зокрема, стосується
створення національних клінічних протоколів і настанов, розробки нових підходів
до діагностики і лікування того чи іншого
виду патології, навчальних планів і програм післядипломної освіти лікарів тощо.
Я високо ціную нашу співпрацю і спільний досвід, а головне — дружні взаємини, що встановилися між українськими і
німецькими лікарями. Мушу зазначити,
що надзвичайно важливою є інтеграція
українських лікарських об’єднань до
європейських товариств, і дуже гарний
приклад такої інтеграції демонструє Асоціація акушерів-гінекологів України.
— Пане професоре, Ви часто відвідуєте Україну, і не лише в рамках проекту «Німецько-Українського партнерства в акушерстві, перинатології
та неонатальній медицині», скажіть,
будь-ласка, чи помічаєте Ви зміни в
українській медицині з кожним Вашим новим візитом до України?
— Так, мені дуже приємно відвідувати
Україну, і я можу сказати, що з кожним
своїм візитом я дійсно бачу зміни. Ми
вважаємо, що Україна і Німеччина мають спільні риси. Це дві великі країни і за
розміром, і за кількістю населення, та й в
історії розвитку держав ми маємо багато
спільного. Нині надзвичайно приємно
спостерігати, як в Україні підростає нова
генерація як практикуючих лікарів, так і
молодих науковців, професорів, експертів, що дуже орієнтовані на встановлення
співпраці з європейськими країнами, і
не лише з Німеччиною. Дуже тішить, що
на цьому шляху досягнуто багато успіхів.

Сьогодні мені було надзвичайно приємно заслухати доповіді трьох українських
лікарів, кожен з яких пройшов тримісячне стажування в Університетських
клініках Франкфурта і Бонна, почути
про їхні враження і відчуття. Нам дуже
сподобалося, як вони працювали в Німеччині, я щиро вдячний, що лікарі-стажери взяли участь у перекладі клінічних
протоколів і медичних документів, які
ми маємо честь сьогодні представити і
передати нашим українським колегам.
— Українські лікарі теж надзвичайно
високо оцінили вашу відкритість і те,
що, розчинивши двері своїх університетських клінік, німецькі колеги допустили українців до практичної клінічної роботи з місцевими пацієнтами.
— Ви знаєте, так, я чітко розумію, що навіть
найкращі лекції і презентації не замінять
практичних вправ. Це, безумовно, добре,

проте це — лише один бік медалі, що не
є повним навчальним процесом. Лікарюпрактику дуже важливо не лише спостерігати, як усе відбувається у клініці, а й брати
безпосередню участь — спілкуватися з
пацієнтами, працювати руками, тобто безпосередньо самому здійснювати усі етапи
діагностично-лікувального процесу.
— Ви очолюєте потужну університетську клініку, розкажіть, будь-ласка,
про види міжнародного співробітництва у вашому закладі.
— Наш колектив активно співпрацює не
лише з університетськими клініками інших європейський країн, а й закладами
Америки та Австралії. Переважно — це
участь у наукових клінічних дослідженнях.
Є й інша форма співпраці, що більш орієнтована персонально, коли провідні фахівці нашої клініки окремо беруть участь у
міжнародних клінічних випробовуваннях.
Це досить добре фінансується. Особисто
я вважаю досить важливою участь нашої
клініки у Європейському проекті, що має
назву «Еразмус», фінансується урядами
країн ЄС і дає можливість лікарям, резидентам і студентам медичних вузів під час
навчання відвідувати різні клініки у різних
країнах зі збереженням наукової програми, тобто навчатися не лише в одній установі, а в декількох у Європі.
— А з якими проблемами стикається
керівник університетської клініки в
Німеччині?
— До університетської клініки потрапляють найбільш складні з огляду на діагностично-лікувальний процес пацієнти.
Головне завдання керівника — віднайти
фінанси, аби забезпечити дуже дороге
сучасне обстеження і лікування для таких
хворих. З огляду на це, немає іншого рішення крім того, що необхідно бути максимально ефективними, аби жодна копійка не витрачалася марно. Необхідно
максимально ефективно використовувати кадровий і фінансовий потенціал. Цей
самий шлях я б радив обрати й Україні.
Хоча всі 33 університетські клініки Німеччини — державні заклади, уряд не покриває стовідсоткову необхідність коштів на
їх утримання і розвиток. Частину коштів
ці клініки мусять заробити самі. У нашій
країні існує декілька шляхів фінансування
університетських клінік: державні кошти,
що спрямовуються на підтримку основних фондів (утримання будівель, інфраструктури тощо); інвестиційні вливання;
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кошти так званої третьої сторони, отримані на конкурсній основі (найчастіше, це
гранти від страхових компаній), і, нарешті,
кошти, які заробляє сама клініка.
Основний головний біль менеджменту
клініки — це великий тиск на бюджет, а
саме: витрати на заробітну плату, сучасне
технічне обладнання, витратні матеріали
тощо. Лише для утримання інфраструктури нашій клініці необхідно 44 млн
євро щороку. У 2013 р. дефіцит бюджету клініки становив 13 млн євро. Така
проблема характерна для переважної
більшості університетських клінік Німеччини. Лише 16% клінік мають позитивний фінансовий баланс. З кожним роком
ситуація погіршується. Аби виправити
ситуацію, ми розробили і впроваджуємо
програму економії, що враховує всі аспекти витрат (наприклад, у нас відсутній
простій операційних). При цьому якість
медичної допомоги має покращуватися.
У Німеччині частка витрат валового внутрішнього продукту (ВВП) на медицину сягає близько 10%, а у США, наприклад, — до
16%. Згідно з опитуваннями німці не хочуть
витрачати на медицину більше 12% ВВП.
На стаціонарне лікування одного пацієнта
у Німеччині, в середньому, витрачається
4700 євро, у Бельгії і Данії ця цифра вища,
а в Канаді сягає 6000−7000 євро. Поряд зі
зниженням витрат на госпіталізацію у Німеччині скорочується й її тривалість. Тобто,
необхідно збільшувати обсяг послуг за
менший проміжок часу, а це — додаткове
навантаження на медичний персонал.

Інформаційна довідка
Університетська клініка м. Бонн − багатопрофільний медичний центр, розташований на території заповідника Коттенфорст.
Як окремий заклад зареєстрована 1 січня 2001 р. Медичний факультет входить до
складу Рейнського університету ім. Фрідріха Вільгельма м. Бонн.
Медичний центр університету є закладом охорони здоров’я, що поєднує високотехнологічні наукові дослідження з клінічною діяльністю та підготовкою медичних
кадрів.

Цифри і факти
Університетська клініка м. Бонн:
• включає 32 спеціалізовані клініки і 23 дослідницьких інститути, має 4 дочірні
компанії
• кількість ліжко-місць − 1232
• обслуговує щороку близько 45500 стаціонарних пацієнтів і близько 331 000 —
амбулаторних
• нараховує 5539 постійно працюючих осіб персоналу (науковців — 1410)
• має 10 відділень інтенсивної терапії і 30 операційних
• фінанси: сукупний баланс за 2014 р. — 888 млн євро, загальні витрати (крім
витрат на утримання персоналу) — 640 млн євро, витрати на утримання
персоналу — 261 млн євро

До речі, хочу сказати декілька слів про
колектив нашої клініки. У 2015 р. вже
вп’яте Університетська клініка м. Бонн
посіла перше місце у рейтингу лікувальних установ Німеччини за версією
видання «Focus». Це стало можливим,
насамперед, завдяки дружному колективу досвідчених фахівців і експертів високого рівня. У Німеччині немає надлишку
лікарів чи медичних сестер, а працюючих
жінок менше, ніж, наприклад, у Швеції.
У професорсько-викладацькому складі
жінок менше 10%. Дбаючи про персонал
нашого закладу, ми побудували дитячий
садок для дітей наших співробітників.
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— Я б хотіла поставити Вам ще багато
запитань, проте розумію, що нас обмежує брак часу. Дякую Вам за цікаву розмову! Сподіваюся, що попри
завершення Німецько-Українського
проекту, ми ще не раз в Україні зможемо почути Ваші чудові виступи!
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Про враження і отриманий в результаті стажування в Університетській
клініці м. Бонн досвід «Жіночому лікарю» розповіла Ганна Гребініченко
(відділення медицини плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України», м. Київ).

До складу відділення акушерства і пренатальної медицини входять: відділ пренатальної діагностики, пологовий зал, амбулаторія та стаціонар для вагітних, відділ
фетальної хірургії, консультативний центр
для вагітних, відділ інтенсивної терапії новонароджених, школа акушерок і центр
фетальної медицини та вроджених вад
розвитку.

— Пані Ганно, в якому відділенні Університетської клініки м. Бонн проходило Ваше стажування?
— Моє стажування проходило у відділенні
пренатальної діагностики, що є складовою
відділення акушерства та пренатальної
медицини. Це відділення, у свою чергу, належить до Центру акушерства і гінекології.
Крім акушерської клініки до складу Центру
входять відділення гінекології і гінекологічної онкології, а також відділення гінекологічної ендокринології і репродуктивної
медицини. Така організація акушерськогінекологічних відділень є, на мою думку,
дуже доречною.

Спектр послуг всіх відділень представлено
на сайті клініки. У відділенні пренатальної
медицини проводять експертні ультразвукові дослідження плода, визначення
хромосомної патології плода інвазивними
та неінвазивними методами, інвазивні та
неінвазивні лікувальні заходи для плода
(зокрема, внутрішньоутробне переливання крові, встановлення шунтів), фетоскопічні втручання (лазерну коагуляцію
анастомозів при фето-фетальному трансфузійному синдромі, балонну дилатацію
клапанів серця, встановлення балона у
трахею при вродженій діафрагмальній
килі), оцінку прогнозу при вродженій патології, міждисциплінарне консультування
у центрі вроджених вад розвитку.
— Що в роботі відділення вразило Вас
найбільше?
— Мене надзвичайно вразила потужна
інтеграція навчального процесу в лікувально-діагностичний. Спеціаліст, який
навчається, самостійно починає кон-

сультацію: збирає анамнез, надає інформацію пацієнтці, самостійно проводить
ультразвукове дослідження відповідно
до протоколу, робить стандартні «знімки», надає короткий усний звіт старшому
фахівцю. Після цього старший лікар або
професор продовжує дослідження, встановлює діагноз, проводить заключне консультування. Спеціаліст, який навчається,
на певному етапі самостійно проводить
інвазивні процедури під наглядом та з
асистенцією старшого лікаря. Все це надзвичайно сприяє можливості оволодіти
практичними професійними навичками.
І за три місяці перебування у клініці деякі
навички я змогла довести до автоматизму.
Дуже вразив обсяг спілкування з пацієнтом і за часом, і за кількістю інформації, що
надається пацієнтам. Детально пояснюють
показання для проведення дослідження,
його мету, обсяг, діагностичні можливості
ультразвукового дослідження та його
межі, способи діагностики хромосомних
аномалій. Після встановлення заключного
діагнозу надається вичерпна інформація
щодо діагностованої патології, подальшого обстеження, прогнозу, варіантів ведення вагітності, пологів. Під час дослідження
увесь час пацієнтку інформують про те, що
відбувається і що видно на моніторі.
У клініці широко застосовується міждисциплінарне консультування. Після консультації фахівця з пренатальної діагностики
родину консультує профільний фахівець
відповідно до діагностованої патології.
У разі виявлення патології плода також проводять психологічно-соціальне
консультування: надають психологічну підтримку родині, інформацію щодо
можливостей допомоги від держави, волонтерських груп, об’єднань родин, у яких
є схожі проблеми. Тобто родина в жодному разі не залишається зі своїми проблемами наодинці.
— Чим для Вас особисто було цінним
стажування як для фахівця?
— Насамперед, зазначу, що це було стовідсоткове втручання, оскільки робота у
відділенні пренатальної діагностики відповідає роботі, яка проводиться у нашому
відділенні медицини плода. Я змогла оцінити свій професійний рівень, побачити
напрями і способи його покращення. Стажування надало можливість практично
оволодіти навичками ультразвукового дослідження вагітних групи високого ризику
відповідно до німецьких та міжнародних
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стандартів, вивчити сучасні принципи
комплексної пренатальної діагностики,
мультидисциплінарного консультування
родини та ведення вагітності за наявності
патології плода в Німеччині, ознайомитись із проведенням інвазивних та неінвазивних лікувальних заходів, а також
фетоскопічних втручань при патологічних станах плода. Надзвичайно цікавим
було спостерігати за проведенням різних
лікувальних інвазивних втручань (переливання крові, шунтування сечового міхура,
гідротораксу) та фетоскопічних оперативних втручань (балонна оклюзія трахеї при
вродженій діафрагмальній килі, балонна
дилатація клапанів серця), а також більше
ознайомитись з показаннями, методами,
ускладненнями, веденням вагітних.

Ординаторська відділення пренатальної медицини Університетської клініки
м. Бонн. На початку робочого дня колектив відділення обговорює план на день, кожен отримує свої завдання і сферу відповідальності, а наприкінці кожного робочого
дня обговорюють результати.

Взагалі, для мене було дуже важливим побачити, що для проведення фетоскопічних
втручаннь замало наявності сучасної апаратури і досвідчених фахівців. Потрібно розуміти, що в подальшому з такими пацієнтками має працювати висококваліфікована
мультидисциплінарна команда акушерів,
неонатологів, хірургів, кардіологів та інших
фахівців у закладах найвищого рівня з відповідним обладнанням.
Ми маємо пам’ятати ризики, з якими
пов’язане проведення терапевтичних
інвазивних та фетоскопічних втручань,
зокрема ризик передчасних пологів, а також ретельно обдумати можливий вплив
цих втручань на всі аспекти здоров’я дитини, короткострокові та довгострокові
перспективи — якою буде якість її життя
після народження, і, нарешті, чи зможемо
ми забезпечити належне лікування в подальшому.
Нині, наприклад, проводяться активні дослідження щодо доцільності шунтування
сечового міхура у плода при обструкції
нижніх відділів сечовивідних шляхів. Технічно — не надто складна процедура. Але
обстеження пацієнтів після народження
показало, що в більшості випадків формується ниркова недостатність. Чи можуть
заклади охорони здоров’я України забезпечити таким пацієнтам постійний доступ
до діалізу та трансплантацію нирок? Яскравим прикладом можливостей німецьких колег з Університетської клініки Бонна
є клінічний випадок успішної пересадки
нирки від матері 17-місячній дитині, що
мала пренатально діагностоване двостороннє ураження нирок з порушенням їх
функції. На момент пересадки нирки дитина мала вагу 7 кг. Від народження дитина
перебувала на діалізі. Ось коли в Україні

Кімната чекання для пацієнтів відділення пренатальної медицини Університетської клініки м. Бонн

ми будемо мати подібні можливості, тоді й
фетальна хірургія розвиватиметься семимильними кроками.

ленням діагнозу та госпіталізацією жінки
для переривання вагітності має пройти
три дні.

— Розкажіть, будь-ласка, про основні
відмінності в роботі фахівців з пренатальної діагностики у Німеччині і в
Україні.

— Розкажіть, будь-ласка, докладніше
про документування результатів сонографії.

— Про значний обсяг спілкування з пацієнтами я вже розповіла.
Цікаво було побачити, що всі УЗ дослідження документуються у вигляді стандартних зображень відповідно до протоколу.
На підставі портфоліо з таких знімків відбувається сертифікація фахівців.
За наявності тяжкої, летальної патології
плода у Німеччині відсутній граничний
термін для переривання вагітності. Після
24 тижнів використовують фетоцид, його
також опційно пропонують родині при перериванні вагітності у термінах між 17 та
24 тижнями. Для прийняття рішення про
переривання вагітності пацієнтку не скеровують на комісію. Діагноз про наявність
тяжкої патології може встановити і один
лікар належного рівня. Але між встанов-

— Результати дослідження пацієнт отримує у вигляді висновку, який включає показання до проведення дослідження, деталі
анамнезу, назву УЗ сканера, опис якості
візуалізації, проведені виміри та їх нормативні межі (передаються автоматично зі
сканера до спеціальної програми, в якій
формується звіт), констатацію нормальної
соноанатомії органів плода або ретельний
опис патологічних змін, діагноз та рекомендації. Копії висновку дослідження надсилають лікарю, що скерував пацієнтку, а
також іншим лікарям, які спостерігатимуть
за нею або за дитиною після народження.
Крім цього, під час дослідження здійснюється його документування у вигляді
стандартних зображень. Перелік зображень чітко прописаний у протоколі дослідження. На мою думку, такий підхід має
низку переваг: дотримується чітка стан-
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добре відомим прізвищем спеціаліста,
який проводив дослідження. В Німеччині
сертифікація фахівців з пренатальної діагностики відбувається за портфоліо, що
складається з відповідної кількості досліджень при нормальному та патологічному
розвитку плода. Більш об’єктивне оцінювання складно уявити.
Звичайно, таке документування результатів потребує певних технічних можливостей для зберігання даних (жорсткі диски,
сервери), хоча в сучасних умовах це зробити не так уже й складно.
— Як би Ви декількома словами описали свої відчуття від перебування на
стажуванні?

Кабінет ультразвукової діагностики та інвазивних процедур відділення пренатальної
медицини Університетської клініки м. Бонн. У кожному випадку без винятку дослідження транслюється на спеціальний монітор для пацієнтки. Передбачені й умови для
перебування осіб, які супроводжують пацієнтку. Дуже важлива частина робочого кабінету — робочий стіл, де розпочинається і завершується спілкування з пацієнтами. Щоразу на початку дослідження пацієнтка та її близькі отримують вичерпну інформацію
про метод дослідження, його можливості і мету. Після дослідження надається вичерпна
інформація пацієнтці про результати і подальші дії.
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дартизація; можна здійснювати контроль
якості дослідження, у тому числі, самоконтроль; є можливість отримати консультацію на відстані, проводити аудит
дослідження за необхідності (наприклад,
при діагностиці патології плода на більш
пізніх термінах вагітності). Також можна
повертатись до зображень, проводити
повторні та додаткові виміри з науковою
метою. Ще однією перевагою є економія
часу — швидше зберегти знімок органа,
ніж виміряти його. Думаю, що фахівці,
які працюють за нашими протоколами
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ультразвукового дослідження, добре
мене зрозуміють, бо знають, скільки часу
забирає вимірювання кожного органа
плода — нирок, шлунка, сечового міхура,
тощо, і заповнення граф протоколу.
За переліком контрольних пунктів наші
протоколи мало відрізняються від німецьких, але паперовий висновок не дає
чіткого розуміння про те, наскільки якісно
проводилося дослідження. Про якість ми
можемо здогадуватись або за медичною
установою, де воно проводилося, або за

— Двома словами і не скажеш… Якщо застосувати епітети, то це «казково», «грандіозно». Було відчуття, що я потрапила в
казковий світ медичного майбутнього —
Університетську клініку Бонна за правом
можна назвати клінікою Третього тисячоліття. Шкода, що так мало лікарів пройшли стажування в Німеччині. Я часто згадую
знамените висловлювання Марка Твена:
«Мої філологічні дослідження привели
мене до висновку, що обдарована людина
може вивчити англійську мову за тридцять
годин, французьку — за тридцять днів, а
німецьку — за тридцять років». Можливо,
якби проект тривав 30 років, то більше
українських лікарів змогли б повчитися в
Німеччині. Як в будь-якому жарті — в цьому є доля правди. Німецька мова є досить
складною для вивчення. Мені трохи пощастило — був певний початковий рівень
знань, але зусиль довелось докласти немало, дуже складним був і екзамен. Винагородою за все стало стажування, а також
ставлення німецьких колег. Я вважаю, що
знання іноземної мови є обов’язковою
умовою для нормального професійного
існування у ІІІ тисячоріччі — переважна
більшість сучасної інформації існує саме
в цьому форматі. Інформаційне поле дуже
швидко оновлюється, але й стало набагато
доступнішим завдяки Інтернету.
Я дуже вдячна всім, хто доклав зусиль до
створення та підтримки цього проекту. У
такі непрості і тяжкі для нашої країни часи
можливість професійного спілкування,
удосконалення, зростання стала для мене
рятівним шляхом, «ліками» від депресивних настроїв. Я отримала задоволення і
велике натхнення для подальшої роботи.
І це — чудово!
Підготувала Л.В. Мартиненко

