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102 СЕКЦІЯ «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

ДОСВІД ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ ЗАКОРДОНОМ 

Любчак В.В., Смородська О.М. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

Лікувальний плазмаферез є одним із методів екстракорпорального очищення крові, за 

допомогою якого відбувається видалення з крові медіаторів запалення і антитіл. Процедура 

широко застосовується при різних патологіях, у тому числі аутоімунних захворюваннях. 

Мета дослідження – аналіз частоти застосування плазмаферезу при різних патологіях 

закордоном. 

Матеріали і методи: Аналіз та статистична обробка літературних данних. 

Отримані результати: Показання до застосування плазмоферезу у різних країнах 

варіюють. Однак, існують уніфіковані категорії хворих, які регулюють необхідність 

призначення лікувального плазмоферезу, запропоновані Американською асоціацією банків 

крові(AABB) та Американським суспільством по аферезу(ASFA): категорія I – стандартна 

(базисна) терапія; категорія II – існують достатні докази, щодо ефективності в якості 

додаткової терапії; категорія III – невизначене співвідношення ризик / користь; Категорія IV 

– недостатня ефективність. Так, було визначено, що найчастіше плазмаферез призначається 

при аутоімунних захворюваннях, захворюваннях системи крові та кровообігу, метаболічних 

розладах, неврологічних та дерматологічних захворюваннях, які відносяться до І – ІІ 

категорій. Проте, окремі назології, такі як myasthenia gravis, хвороба Верльгофа та 

порушення метаболічної функції нирок превалюють, складаючи відповідно до 33,3%, 7,4%, 

3,8%. Ефективність плазмоферезу при цих патологіях сягає 40 -70%. 

Вісновки: покази до призначення лікувального плазмаферезу різноманітні, однак 

найбільша ефективність спостерігається при його використанні у І та ІІ категорій, сягаючи 

40 – 70%. 

 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ СТАЦІОНАРНИХ 

ВІДДІЛЕНЬ СУМСЬКОЇ ЦРКЛ НА ОСНОВІ ЦІЛЬОВОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ОПИТУВАННЯ 

Мантула В.В. 

Науковий керівник – ст. викладач Сміянова О.І. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

На сьогодні в загальносвітових тенденціях стосовно покращання якості медичної 

допомоги превалює залучення механізмів безпосереднього впливу у самому закладі охорони 

здоров’я через систематичне оцінювання роботи персоналу та вивчення думки пацієнтів. 

Мета: визначити оцінку задоволеності пацієнтів стаціонарних відділень якістю медичної 

допомоги на основі цільового соціологічного опитування. 

Матеріали та методи: проведений метод цільового соціологічного опитування та 

аналіз випадків госпіталізації пацієнтів стаціонарних відділень Сумської ЦРКЛ.  

Результати. Нами було опитано 100 хворих стаціонарних відділень та проведений 

аналіз 100 випадків госпіталізацій. Серед опитаних: чоловіків – 41 %, жінок – 59%. 

Результати дослідження свідчать, що 50 % опитаних госпіталізовані у відділення по 

направленню сімейного лікаря, дільничного терапевта, 16 % - по направленню вузького 

фахівця з поліклініки за місцем проживання, 22% - машиною швидкої допомоги, 9 % – в 

плановому порядку, 3 % – самостійно.  

Близько 98 % опитаних відмітили, що у приймальному відділені вони перебували до 

30 хв., 1 % хворих зазначили, що у приймальному відділені вони перебували 1-2 год., 1% –3-

4 год. 

Більшість опитаних (75 %) умови перебування у лікарнях оцінюють як задовільні. Не 

задоволені умовами перебування – 1%, частково задоволені умовами перебування – 18%, 

важко сказати – 6 %. 


