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РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОТОКОЛУ  МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ  ХВОРИМ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини»  

Державного управління справами
Вступ. Ефективне впровадження сучасних медичних технологій в практику закладів 
охорони здоров’я  потребує спеціальної підготовки медичних працівників та формування 
відповідного навчально-наукового простору. 
Мета. Розробити та провести апробацію моделі комплексної навчальної програми (КНП) 
щодо залучення медичних працівників всіх рівнів до науково-практичної роботи з  
впровадження локального протоколу медичної допомоги (ЛПМД) хворим на артеріальну 
гіпертензію (АГ) на амбулаторно-поліклінічному етапі. 
Методи. Методологія дослідження базувалась на системному під ході, а основними 
методами його стали: системний підхід і аналіз, бібліосемантичний, концептуального 
моделювання, соціологічний. Проведене анкетне опитування 116 осіб, 29 лікарів та 87 
молодших спеціалістів з медичною освітою.
 Результати. Для  впровадження ЛПМД хворим на АГ в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС використовується 
науково обгрунтована комплексна навчальна програма на засадах доказової медицини 
в рамках формальної та неформальної післядипломної освіти. Контроль якості освіти 
(засвоєного матеріалу)  відбувається під час навчання на циклах підвищення кваліфікації 
терапевтичного профілю та безпосередньо на робочому місці. Створення інноваційного 
простору по впровадженню техніко-нормативних та медико-технологічних документів 
(ЛПМД)  дозволяє залучати до науково-дослідної роботи та практичного впровадження її 
результатів не лише наукових співробітників, а й лікарів та медичних сестер. Запроваджений 
методологічний підхід уможливлює значне розширення профілактичного консультування 
та зміни ставлення пацієнтів з АГ до виконання рекомендацій лікарів.
Висновки. Результати апробації моделі КНП щодо залучення медичних працівників до 
науково-практичної роботи з  впровадження ЛПМД хворим на АГ в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 
засвідчують ефективність цієї розробки.
Ключові слова: безперервна, формальна і неформальна професійна освіта, модель 
медсестринського процесу, локальний протокол медичної допомоги, артеріальна 
гіпертензія.
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КАРДІОЛОГІЯ
ВСТУП
Сучасний розвиток медичної практики  характеризується  широким 

впровадженням  техніко-нормативних та медико-технологічних документів. 
Оптимальним для формування високоякісної клінічної практики в Україні є шлях 
адаптації клінічних рекомендацій,  розроблених   провідними світовими центрами 
на засадах доказової медицини, та створення  на цій основі національної системи 
медичних стандартів та локальних протоколів медичної допомоги [5,7]. Розробка і 
впровадження техніко-нормативних та медико-технологічних документів різних рівнів 
є досить складним завданням і потребує відповідного структурованого підходу. Щодо  
локальних протоколів, документів найбільш приближених до практики,  успіх залежить 
від злагодженої кваліфікованої роботи команди конкретного закладу – адміністрації, 
лікарів та медичних сестер [9,12]. В Державній науковій установі «Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами 
(ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) запроваджено комплексну науково-практичну програму 
з розробки та впровадження локальних протоколів, які базуються на клінічних 
настановах та відповідають вимогам доказової медицини. Першим розроблено 
ЛПМД хворим на артеріальну гіпертензію (АГ), враховуючи внесок цієї патології у 
структуру захворюваності та смертності.  Проблема розробки і впровадження ЛПМД 
складається з двох взаємопов’язаних частин: розробки самого медико-технологічного 
документа   та створення і навчання висококваліфікованої команди, здатної працювати 
за визначеними вимогами. Для формування такого середовища необхідно витримати 
вимоги щодо стандартів, створити адаптований документ до реальних умов та навчити 
колектив професіоналів.  І, якщо в  сучасних умовах в Україні розробляються медико-
технологічні  документи (зокрема уніфіковані клінічні протоколи), то структурованих 
методичних рекомендацій щодо практичного впровадження і навчання команди 
практично не існує. 

Для створення відповідного навчально-наукового простору   перед нами стояло 
завдання оцінити методологію та інноваційні форми навчання[13,15] пов’язані з 
набуттям медичними працівниками таких професійно-кваліфікаційних параметрів, 
які  значно підвищують використання на практиці сучасних наукових досягнень з 
діагностики, лікування і профілактики хронічних соціально значущих захворювань.  

Мета. Розробити та провести апробацію моделі комплексної навчальної програми 
щодо залучення медичних працівників всіх рівнів до науково-практичної роботи 
з впровадження Локального протоколу медичної допомоги (ЛПМД)  хворим на 
артеріальну гіпертензію (АГ) на амбулаторно-поліклінічному етапі. 

МЕТОДИ
Методологія дослідження базувалась на системному підході, а основними 

методами його стали: системний підхід і аналіз, бібліосемантичний, концептуального 
моделювання, соціологічний. Проведене анкетне опитування 116 осіб, 29 лікарів та 
87 молодших спеціалістів з медичною освітою.

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
Комплексна навчальна програма щодо залучення  медичних працівників всіх 

рівнів до впровадження ЛПМД направлена на вирішення проблеми   підвищення 
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якості надання медичної допомоги у лікувальному закладі. Теоретичною основою для 
створення такої програми стали  передумови  і тенденції розвитку сучасної медичної 
освіти в Україні і світі:  

1. Концепція безперервної освіти впродовж життя із застосуванням 
педагогічної технології науково-методичного супроводу [6].

2. Вимоги до атестації лікарів відповідно до Наказу МОЗ України від 07.07. 2009р. 
№ 484 «Порядок обрахування кількості балів відповідно до Шкали значень різних 
видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами» [8].

3. Повна завершена ступенева система підготовки молодших спеціалістів з 
медичною освітою (МСМО), в основі якої  лежить модель медсестринського процесу 
[16]. 

4. Створення інноваційного освітнього простору на основі сучасних 
інформаційних технологій [17].

5. Світовий досвід створення науково обгрунтованої методології ведення 
пацієнта на  хронічне захворювання[14,11,1].

В сучасних умовах запровадження положень  доказової  медицини в 
післядипломне навчання лікарів повинно носити системний випереджальний 
характер, мати  безпосередній зв’язок з клінічною практикою та відповідати 
стандартам якості вищої освіти [15,3,2,4].

Розробка програми складалася  з кількох етапів:
1. Вивчення наукової літератури світового і національного рівня розробниками 

локального протоколу (широкомасштабні, рандомізовані клінічні дослідження з 
артеріальної гіпертензії, клінічні рекомендації, настанови, стандарти) та розробка 
техніко-нормативного документу – ЛПМД хворим на АГ. 

2. Наукова розробка комплексної навчальної програми щодо впровадження 
ЛПМД . Відповідно до окреслених завдань змістовна частина навчальної програми 
сформована за двома основними векторами: 

- Підвищення кваліфікації щодо  професійних знань  (лекції та практичні 
заняття з включенням матеріалів локального протоколу – анкети та карти моніторингу 
окремо для лікарів та медичних сестер).

- Комунікативні уміння - навчання профілактичному консультуванню 
за допомогою комплексного подання матеріалу (вербально, на електронних та 
паперових носіях, правила  дозування інформації, основи  психології).

Багаторівнева програма навчання лікарів, медичних сестер та пацієнтів спрямована 
на  глибоке вивчення і обговорення з лікарями та медичними сестрами поліклініки  
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС найбільш актуальних питань за напрямками:   

1. Професійні знання лікарів-терапевтів та МСМО первинної ланки  щодо 
діагностики, лікування і профілактики АГ, сестринський менеджмент.

2. Поінформованість  лікарів  з питань прихильності до лікування.
3. Особливості комунікації з пацієнтами на хронічні захворювання,
профілактичне консультування пацієнтів лікарями та медичними сестрами з 

проблем факторів ризику, способу життя, фармакотерапії, необхідності моніторингу 
тощо.

Під час розробки моделі навчальної програми ми керувалися педагогічною 
технологією науково-методичного супроводу як дидактичною системою, яка 
гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність 
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дій, спроектованих на розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий 
результат[15]. 

Науково-методичний супровід визнаний Національною доктриною розвитку 
освіти в Україні, в медичній галузі може  забезпечувати  професійну  взаємодію 
між лікарем та пацієнтом. Таким чином, взаємодія спрямована на вирішення 
завдань медичного та соціального змісту відбувається  за допомогою застосування 
педагогічних методів. Важливо, що всі учасники науково-методичного супроводу 
мають стати рівноправними партнерами цієї взаємодії, хоча мають різний рівень 
і направленість професійних знань і практичного досвіду (команда розробників 
протоколу, лікарі первинної ланки, медичні сестри).

Під час розробки моделі комплексної навчальної програми нами були враховані 
обов’язкові положення розробки і впровадження ЛПМД хворим на  АГ:     

1. Було отримано достатній обсяг матеріалу (загально-національні   
рекомендації з лікування АГ та проведено аналіз роботи медичного закладу ДНУ 
«НПЦ ПКМ» ДУС). 

2. Програму розроблено для  конкретного закладу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС при 
універсальній методології на засадах доказової медицини).

3. Провідною є роль мультидисциплінарної команди медичних працівників у 
організації медичної допомоги пацієнтам (адміністрація, лікарі, наукові співробітники, 
молодші спеціалісти з медичною освітою та ін.).

4. Програма має виражене профілактичне спрямування. 
5. Вкладено мінімальні фінансові витрати на розвиток і адаптацію.
6. Створено і опрацьовано модель впровадження [7,12].
Практична реалізація розробленої програми виконується через навчання на 

циклах тематичного удосконалення лікарів та підвищення кваліфікації МСМО в Центрі 
підвищення кваліфікації лікарів та МСМО (ЦПКЛМСМО) – навчальної структури  ДНУ 
«НПЦ ПКМ» ДУС і  включає три напрямки:

- навчання лікарів щодо діагностики, лікування і профілактики АГ з позицій 
доказової медицини (теоретичні знання і практичне використання стандартизованих 
карт виявлення та моніторингу факторів ризику, фармакотерапії тощо); навчання 
різним формам профілактичного консультування; основам психології та психотерапії 
тощо:

• навчання  МСМО  основам організації надання медичної допомоги та 
залучення їх до участі в моніторингу хворих на АГ;  

• підвищення поінформованості та залучення пацієнтів до участі у лікуванні 
та моніторингу факторів ризику.  

Таким чином, система впровадження ЛПМД охоплює  працівників всіх рівнів та 
спонукає пацієнтів до активної участі в процесі лікування.

Для зворотного зв’язку та вивчення принципових питань щодо роботи моделі 
комплексної навчальної програми  на основі соціологічних анкет для анонімного 
анкетування (116 осіб), нами було проаналізовано   прихильність до різних форм 
і методів навчання лікарів-терапевтів і МСМО. В розробку взято чотири анкети, які 
стосувалися удосконалення програм післядипломної освіти лікарів та медичних 
сестер в ЦПКЛМСМО. Питання в анкетах для лікарів і медсестер головним чином 
стосувалися професійної обізнаності, переваг щодо форм і методів навчання, а також 
прихильності пацієнтів до лікування. 
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Виявлено, що 67% лікарів і 50,58 % МСМО готові до сприйняття безперервної 
професійної освіти, спрямованої на розвиток науково-практичної діяльності в 
повсякденній роботі. Навчання з включенням матеріалів ЛПМД пройшли 116 осіб, 
29 лікарів та 87 МСМО. Результати, щодо потреби у навчанні наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1
Самооцінка лікарями та МСМО потреби у підвищенні кваліфікації

Головною рисою лекцій і практичних занять на курсах підвищення кваліфікації 
для всіх працівників стала інстоляція клінічних рекомендацій з АГ і положень доказової 
медицини у реальну діагностичну і лікувальну практику ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. На основі 
анкетування були визначені найбільш актуальні професійні і організаційні питання 
діагностики і лікування АГ, а в процесі навчання запропоновані найбільш прийнятні 
шляхи їх вирішення. Під час лекцій в доступній формі проводиться роз’яснення 
основної термінології доказової медицини, клінічних рекомендацій, стандартів, 
локального протоколу та менеджменту на прикладі ЛПМД хворим на АГ. Практичні 
заняття здебільшого присвячуються опрацюванню документації, розробленої в 
рамках ЛПМД, інформаційних листів для пацієнта, зокрема, «Інформаційного листа 
для пацієнта з артеріальною гіпертензією», «Інформаційного листа для пацієнта з 
метаболічним синдромом» тощо.

На лекціях і практичних заняттях, окрім суто медичних, розглядаються питання 
прихильності до лікування: навчання пацієнтів, розробка та підтримка режиму, 
направленого на заохочення до постійного прийому препаратів,  розробка та 
використання системи нагадувань, встановлення зв’язку між прийомом чергової дози 
препарату та повсякденною активністю,  залучення до процесу лікування оточення 
пацієнта. Для цього використовується  документація, розроблена в рамках ЛПМД: 
карта пацієнта з артеріальною гіпертензією, карта оцінки ступеня серцево-судинного 
ризику пацієнта з АГ, карта моніторингу пацієнта з АГ, інформаційні листи для пацієнта 
з АГ.

Після закінчення курсів підвищення кваліфікації і лікарі і МСМО здебільшого 
готові до роботи в рамках ЛПМД хворим на АГ. Подальше навчання, контроль 
засвоєного матеріалу та практичне удосконалення умінь проводиться на робочому 
місці, що забезпечує систему зворотного зв’язку.  

Схематичне зображення моделі комплексної навчальної програми  залучення 
медичних працівників до впровадження локального протоколу надання медичної 
допомоги  хворим на артеріальну гіпертензію виглядає наступним чином: 
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Модель комплексної навчальної програми щодо залучення  медичних 
працівників всіх рівнів

Завдання – вирішення потреби закладу у підвищенні якості надання медичної 
допомоги через впровадженням  техніко-нормативних документів (ЛП). 

Методологія – науково-методичний супровід.
Форми – лекції, ПЗ, семінари, інформаційні листи, розробки для лікарів та МСМО, 

електронні форми навчання.
Механізм – взаємодія, спрямована на вирішення завдань медичного та 

соціального змісту відбувається  за допомогою застосування педагогічних методів).  
Структура – залучення до участі у навчальному процесі клінічної, наукової та 

навчальної структур ДНУ “НПЦ ПКМ” ДУС. 

ВИСНОВКИ
• Для  впровадження ЛПМД хворим на АГ  в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

використовується науково обгрунтована комплексна навчальна програма   на засадах 
доказової медицини в рамках  формальної та неформальної післядипломної освіти.

• Контроль якості освіти (засвоєного матеріалу)  відбувається під час навчання 
на циклах підвищення кваліфікації терапевтичного профілю в ЦПКЛМСМО та 
безпосередньо на робочому місці. 

• Створення інноваційного простору по впровадженню техніко-нормативних 
та медико-технологічних документів (ЛПМД)   дозволяє   залучати до науково-дослідної 
роботи та практичного впровадження її результатів не лише наукових співробітників, 
а й лікарів та медичних сестер.

• Запроваджений методологічний підхід  дозволяє значно розширити 
профілактичне консультування та змінити ставлення пацієнтів з АГ до виконання 
рекомендацій лікарів.
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Разработка и реализация модели комплексной учебной 
программы по подготовке медицинских работников для 
внедрения локального протокола медицинской помощи 

больным  артериальной гипертензией
ГНУ «Наукчно-практический центр профилактической и клинической 

медицины» ГУД
Введение. Эффективное внедрение современных медицинских технологий в практику 
учреждений здравоохранения требует специальной подготовки медицинских работников 
и формирования соответствующего учебно-научного пространства.
Цель. Разработать и провести апробацию модели комплексной учебной программы 
(КУП) приобщения медицинских работников всех уровней к научно-практической 
работе по внедрению ЛПМД больным артериальной гипертензией (АГ) на амбулаторно-
поликлиническом этапе.
Методы. Методология исследования была основана на системном подходе, а основными 
методами его стали: системный подход и анализ, библиосемантический, концептуального 
моделирования, социологический. Проведенное анкетный опрос 116 человек, 29 врачей 
и 87 младших специалистов с медицинским образованием.
Результаты. Для внедрения ЛПМД больным АГ в ГНУ «НПЦ ПКМ» ГУД используется научно 
обоснованная комплексная учебная программа на принципах доказательной медицины в 
рамках формального и неформального последипломного образования. Контроль качества 
образования (усвоенного материала) происходит во время обучения на циклах повышения 
квалификации терапевтического профиля и непосредственно на рабочем месте. 
Создание инновационного пространства по внедрению технико-нормативных и медико-
технологических документов (ЛПМД) позволяет привлекать к научно-исследовательской 
работе и практическому внедрению ее результатов не только научных сотрудников, 
но и врачей и медицинских сестер. Внедренный методологический подход позволяет 
значительно расширить профилактическое консультирование и измененить отношение 
пациентов с АГ к выполнению рекомендаций врачей.
Выводы. Результаты апробации модели КУП по привлечению медицинских работников 
к научно-практической работе по внедрению ЛПМД больным АГ в ГНУ «НПЦ ПКМ» ГУД 
свидетельствуют об эффективности данной разработки.
Ключевые слова: непрерывное, формальное и неформальное профессиональное 
образование, модель сестринского процесса, локальный протокол медицинской помощи, 
артериальная гипертензия.
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T. Lasytsia, M. Bezugla 

Development and implementing the model of integrated 
training program for health professionals, which is dedicated 

to application of local clinical pathways for patients with 
hypertension

State Scientific Institution “Scientific and Practical Center of Preventive and Clinical 
Medicine” of the State Administration of Affairs” 

Introduction. Effective implementation of modern medical technologies into the practice 
of health care requires special training for medical staff and the formation of appropriate 
educational and research areas. 
Purpose. The purpose of the study is to develop and test a model of integrated curriculum on  
involvment of health workers of  all levels in scientific and practical work of introducing local 
clinical pathways (LCP) for patients with hypertension (AH) in the outpatient stage. 
Methods. The research methodology was based on a systematic approach. The main methods: 
systematic approach, bibliosemantic analysis, conceptual modeling, sociological  were applied. 
Also, among 116 people (29 doctors and 87 junior officers with medical education) there was 
conducted a questionnaire survey. 
Results. For the introduction of LCP for hypertensive patients during formal and non-formal 
post-graduate education there is used evidence-based comprehensive training program based 
on the principles of evidence-based medicine. The control of the quality of education (acquired 
material) occurs during therapeutic cycles and at the workplace. Creating an innovative space for 
the introduction of technical and legal medical documents (LCP) gives an opportunity to engage 
to the scientific research and practical implementation of the results not only researchers, but 
also doctors and nurses. The implemented methodological approach can significantly extend 
the preventive counseling and changing patient-to-doctors ratio.
Conclusions. The results of testing of present integrated curriculum shows the effectiveness 
of such design.
Key words: continuous formal and non-formal vocational education, model of nurses’ process, 
local clinical pathways, hypertension.
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ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У 
ХВОРИХ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ

Національна медична академія післядипломної освіти  
імені П. Л. Шупика

Мета. Визначено ехокардіографічні фактори ризику тромбоемболічного інсульту у хворих 
з  фібриляцією передсердь.
Матеріали і методи. В дослідження включено 46 хворих з гострим ішемічним інсультом. 
Всім пацієнтам проводилось загальноклінічне обстеження; оцінка ступеня порушення 
свідомості за шкалою Глазго; визначення ступеня важкості інсульту за шкалою NIHSS; 
комп’ютерна томографія головного мозку на 1-2-гу добу захворювання; трансторакальна 
ехокардіографія. 


