
Міністерство освіти та науки України 

Сумський державний університет 

Медичний інституту 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕРЕТИЧНОЇ ТА 

ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Topical Issues of Clinical and Theoretical 

Medicine 
 

 

 

 

Збірник тез доповідей  

ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

Студентів та молодих вчених 

(Суми, 21-22 квітня 2016 року) 
 

 

 

ТОМ 1 
 

 
Суми 

Сумський державний університет 

2016 

  



 
92 СЕКЦІЯ «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

Мета дослідження – аналіз ефективності впровадження локальних клінічних 

протоколів надання медичної допомоги (медико-технологічних документів) і клінічних 

маршрутів пацієнтів дитячого віку з нефрологічною патологією в Чернівецькій області. 

Матеріалом для даного дослідження була звітна документація про стан нефрологічної 

допомоги дитячому населенню Чернівецької області за період 2013-2015 рр., та дані Центру 

медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України. 

Проаналізовано основні показники роботи дитячої нефрологічної служби в 

Чернівецькій області за 2013-2015 рр. Впровадження локальних протоколів і клінічних 

маршрутів пацієнтів з нефрологічної патологією в лікувальних установах Чернівецької 

області позитивно вплинули на зниження показників поширеності і вперше виявленої 

захворюваності хвороб сечостатевої системи у дітей та підлітків Чернівецької області за 2014 

р., які вперше за останні роки не перевищили загальнодержавні статистичні дані. 

    Висновки. Впровадження локальних протоколів і клінічних маршрутів пацієнтів 

дитячого віку нефрологічної патологією в лікувальних установах Чернівецької області 

дозволило поліпшити якість медичної допомоги на всіх етапах, дотримуючись стандартів 

надання спеціалізованої медичної допомоги. Враховуючи адміністративно-територіальні 

особливості Чернівецької області та для встановлення «єдиних підходів» у забезпеченні 

принципів «рівності і доступності» на регіональному рівні є доцільним розробка та 

впровадження єдиних, узгоджених локальних протоколів медичної допомоги та клінічних 

маршрутів пацієнтів з нефрологічною патологією у закладах охорони здоров’я Чернівецької 

області. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ АНТИБІОТИКІВ В ПРОДУКТАХ 

ХАРЧУВАННЯ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

К.І. Бірюкова 

О.Ю. Браткова (к.мед.н., доц.) 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

м. Вінниця, Кафедра гігієни та екології 

Актуальність: У наш час продукти тваринного походження, на жаль, є джерелом не 

тільки поживних та корисних речовин, необхідних нашому організму, а також додатково 

таких шкідливих речовин, як антибіотики, гормональні препарати. 

Мета: вивчити вміст антибіотиків в продуктах тваринного походження.  

Матеріали та методи: визначали залишкову кількості антибіотиків левоміцетину, 

тетрацикліну та стрептоміцину у зразках  м'яса, молока та курячих  яєць. Відбір зразків для 

проведення досліджень проводили на ринку в м. Вінниця , для аналізу було відібрано по 3 

проби кожного визначеного харчового продукту,  лабораторні дослідження проводили в 

ветеринарній лабораторії м. Вінниця. Вміст антибіотиків визначали за допомогою 

мікробіологічного методу дифузії в агарі. 

Результати:У зразках яловичини виявили 0.06 мг/кг тетрацикліну, що значно 

перевищує допустиму концентрацію (МДК<0,01 мг/кг).У свинині вміст стрептоміцину 

перевищував норму і складав 0,05 мг/кг (<0,01 мг/кг), вміст левоміцетину – виявлено 0,07 

мг/кг при <0,01 мг/кг. Вміст левоміцетину було виявлено і в молоці, який складав в 

середньому 0,35 мг/кг (<0,01). Вміст тетрацикліну був від 0.002 мг/кг. При дослідженні яєць 

було перевищення вмісту левоміцетину та тетрацикліну 0,05мг/кг та 0.04 мг/кг  

Висновки: Вміст левоміцетину у яловичині перевищував максимально допустимий 

рівень у 5 разів, у свинині – у 7 разів, у молоці – у 30 разів, у курячих яйцях – у 5разів. 

Концентрація стрептоміцину у зразках  свинного м’яса виявилась у 4 рази  більшою за МДК, 

а концентрація тетрацикліну у яйцях – у 3 рази більшою за МДК, і тільки вміст тетрацикліну 

у молоці  був у межах норми. 

 

 


