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2016рр. та визначення оптимальних шляхів профілактики населення. Для підтвердження 

генотипу вірусу була використана полімеразно-ланцюгова реакція. Було опрацьовано архіви 

статистичних даних кафедри патоморфології СумДУ. 

Під час піку захворюваності у 2009 році кількість померлих від захворювання на грип 

в Україні сягнула 414 осіб. У Сумській області зареєстровано 11 випадків смертей хворих на 

дану патологію. Станом на перший квартал 2016 року ці показники становили 120 осіб по 

Україні та 6 померлих по Сумській області. 

Статичний аналіз епідеміологічної ситуації 2009 та першого кварталу 2016 рр. 

показав, що існує суттєве зниження рівня захворюваності на грип A/H1N1 на 29%. На нашу 

думку такі показники захворюваності на грип повинні спонукати лікарів сімейної практики 

до активної роз’яснювальної роботи щодо неспецифічної профілактики та методів активної 

імунопрофілактики. 

 

 

СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ 

Слободенюк В.Б., Музика І.В. 

Науковий керівник – к.м.н., ас. Н.М. Скалецька 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Кафедра загальної гігієни з екологією 

 Мета. Оцінка стану поверхневий вод Львівської області та основних причин, що 

призводять до їх забруднення, а також їх вплив на здоров’я населення. 

 Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети проведено аналітичну обробку 

матеріалів Департаменту екології та природних ресурсів Львівської області державної 

адміністрації. 

 Результати. Поверхневі води сьогодні продовжують належати до найбільш 

забруднених природних ресурсів. До основних причин, що призводять до забруднення 

поверхневих вод на території Львівської області, належать: скиди стічних вод з населених 

пунктів і окремих підприємств у поверхневі водойми без належної очистки, самовільний 

скид у водойми неочищених стоків, транзит нафти та нафтопродуктів транснаціональними 

продуктопроводами та нафтопроводами, відсутність навколо водних об'єктів водоохоронних 

зон та прибережно-захисних смуг, випадки відключення енергоживлення на очисних 

спорудах області. Більшість водопровідно-каналізаційних господарств області знаходяться в 

незадовільному технічному стані, який щодня погіршується, частина з них в аварійному 

стані. Існуючий стан об’єктів водовідведення призводить до погіршення якості очистки 

стічних вод та постійного зростання обсягу скиду не доочищених стічних вод у водоймища. 

Негативний вплив забруднених поверхневих вод на здоров’я людей проявляється в 

основному  через їжу, пиття, вмивання, купання у забруднених водоймах. Зокрема, вживання 

такої води  призводить до  багатьох інфекційних хвороб, а саме вірусного  гепатиту А, 

черевного тифу та захворювань органів травлення, серцево-судинної, ендокринної 

системи,  сприяє появі алергічних реакцій. 

 Висновки. Оцінка поверхневих вод Львівщини та основних причин їх забруднення 

показала  необхідність забезпечення охорони і раціонального утримання та експлуатації 

об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, що може значно зменшити негативний 

вплив поверхневих вод на здоров’я населення Львівської області. 

 

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДОНОРСЬКОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

Слободян Г.Р., Дорошецька Є.В., Любчак В.В. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

Донорська служба має стародавню історію. Метод кровопускання застосовувався в 

скіфів при багатьох захворюваннях. Відомо, що люди для омолодження брали кров 
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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.  

 


