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108 СЕКЦІЯ «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

вмираючих гладіаторів. Кров вживали під час воєн. Система кровообігу  описана в 1628 р. 

Вільямом Гарвеєм. У 1667 р. французький учений Жан Батист Денні перелив 250 мл крові 

ягняти юнакові, що страждав лихоманкою, і хворий нібито одужав.  

  Британський акушер Джеймс Бланделл у 1818 р. врятував життя однієї зі своїх 

пацієнток, перелив їй кров чоловіка. В 60 - 80-х рр. XIX с. було введено методи: 

внутрішньоартеріального переливання, консервування крові, хімічної стабілізації крові. У 

1900 р. К. Ландштейнер відкрив три групи крові. У 1907 р. Я. Янський і в 1910 р. В.Л. Мосс 

виділили четверту групу крові. Перше науково обгрунтоване переливання крові з 

урахуванням її групової приналежності у Радянському Союзі було зроблено 20 червня 1919 

р. В. Н. Шамовим. В Україні з урахуванням груп крові здійснили переливання Є.Ю. 

Крамаренко та Л.Я. Берінштейн у м. Одеса у 1922 році. Перше офіційне видання Інструкції з 

використання переливання крови як лікувального методу 14 серпня 1928 р. В Україні у 1930 

організовано Український інститут переливання крові у Харкові, а в 1934р. – у Києві. 

  У 1998 р. інститут у Льові перейменований у Львівський науково-дослідний інститут 

патології крові та трансфузійної медицини МОЗ України. 

Тепер служба крові України побудована за територіальним принципом і складається з 

68 станцій переливання крові та 600 відділень переливання крові, які входять до складу 

лікарень та два інститути крові - у Києві та Львові.  

Отже, у історії донорської служби є чітка багатогранна послідовність розвитку подій, 

які беруть початок з часів скіфів і тривають й досі. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА LORHELPER У ВИВЧЕННІ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ПРИ ПРОБЛЕМНО – ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ 

Смородська О.М. 

Науковий керівник – к.мед.н., асист. Сміянов Є.В. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

Запальні хвороби ЛОР-органів – досить велика група запальних захворювань, кожне з 

яких людина переносить кілька разів у житті. У цю групу входять запальні хвороби 

навколоносових пазух, глотки і мигдаликів і середнього вуха. Значення цих захворювань 

визначається їх надзвичайної поширеністю, особливо в дитячому віці.  

Метою даної роботи було створення програмного забезпечення для опанування курсу 

оториноларингологія студентами, які навчаються за програмою проблемно-орієнтованого 

навчання.  

Матеріали та методи: клінічні протоколи з оториноларингології, затверджені МОЗ 

України 

Результати: Створено програму LORHELPER на базі операційної системи Android. 

Дана програма дозволяє різнобічно розглядати клінічні випадки, які передбачені програмою, 

за участю віртуального пацієнта. Програма містить сучасні клінічні протоколи з високою 

доказовою базою, затверджені МОЗ України і побудовані на міждисциплінарному підході, 

що дозволяє студенту ознайомитись з найновішими підходами у лікуванні захворювань ЛОР 

- органів. Студент має змогу «відвідати» операційний блок і бути присутнім на операції не 

виходячи з навчальної кімнати, переглядаючи операцію на планшеті або смартфоні в режимі 

реального часу. Також програма допомагає студенту  опанувати основні етапи та правила 

постановки діагнозу, медичну логіку, візуалізувати клінічну картину під час огляду пацієнта 

при різних патологічних станах. 

Висновки: LORHELPER – сучасний додаток для мобільних пристроїв, який дозволить 

удосконалити викладання оториноларингології і перейти до нового рівня подачі матеріалу, а 

отже полегшити засвоєння предмету, покращити якість освіти шляхом візуалізації клінічних 

ситуацій та розвитку клінічного мислення студентів.  

 


