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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

ПАЦІЄНТІВ В АКУШЕРСЬКИХ СТАЦІОНАРАХ УКРАЇНИ 

 

Андрій Бєлорус1, Роман Федосюк2, Олена Ковальова1, Валерій Похилько1   
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава, Україна 

Київська міська клінічна лікарня № 3, Київ, Україна 
 
Zbadano warunki społeczne, które wpływają na polepszenie zdrowia 

obywateli Ukrainy. Omówiona została konieczność reform w systemie ochrony 
zdrowia.  

Słowa kluczowe: kultury bezpieczeństwa, oddziałach położniczych. 
 

Запровадження заходів з безпеки пацієнтів в лікувальних закладах є 

важливим фактором у зниженні частоти несприятливих медичних подій під час 

надання медичної допомоги. Мета роботи: вивчення думки лікарів-

неонатологів з питань запровадження в їх закладах безпекової культури. 

Матеріали та методи. Було проведено анонімне анкетування 106 лікарів-

неонатологів акушерських стаціонарів України з питань запровадження в їх 

закладах культури безпеки пацієнтів. 

http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/uintraut.htm
http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/uintraut.htm
http://www.eurolab.ua/child/3073/24638/
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Результати дослідження. На думку 20% лікарів безпека пацієнтів не є 

головним пріоритетом для керівництва їх закладів, 16% відсотків лікарів 

відмітили, що  керівництво їх лікарень не забезпечує робочу атмосферу, яка 

сприяє безпеці пацієнтів, а 42% респондентів вказали, що керівництво лікарні 

стає зацікавленим в безпеці пацієнтів тільки після того, коли несприятлива 

подія вже відбулась. При цьому 52% лікарів відмітили, що між відділеннями 

часто виникають проблеми з обміном інформації. Для 33% респондентів зміни 

з безпеки пацієнтів є проблематичними в їх закладах. На думку 29%  лікарів їх 

безпосереднє керівництво не готове до запровадження безпекової культури.  

Хоча 87% лікарів готові особисто звітувати про свої ненавмисні помилки та 

обумовлені ними несприятливі медичні помилки, якщо система моніторингу 

буде анонімною, та  70% лікарів, якщо ця система буде не анонімною. 

Висновки. В акушерських стаціонарах України існують проблеми 

запровадження безпекової культури, тому важливим є розроблення низки 

заходів як для лікарів, так і для їх безпосереднього керівництва з питань 

підвищення культури безпеки пацієнтів. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ 

 

Радько А.С., Мелеховець О.К., Харченко Т.О. 
Сумський державний університет, Суми, Україна  

radkoalevtina@gmail.com  
 
The aim of the work is to improve the life quality of patients with acne. 

Correction of hepatobiliary dysfunction in complex therapy with the use of omega-3 
acids and artichoke extract results in a reliable improvement (15.6%) of the life 
quality of patients with acne for 4 weeks. 

Keywords: acne, complex therapy, hepatobiliary dysfunction. 
 
Celem pracy jest poprawa jakości życia pacjentów z ostrymi chorobami. 

Korekcja dysfunkcji wątrobowokomórkowej w ostrych chorobach poprzez 
kompleksową terapię z zastosowaniem kwasów omega-3 i ekstraktu karczocha 
zapewnia wiarygodną (15,6%) poprawę jakości życia pacjentów przez 4 tygodnie. 

 

Вугрова хвороба (ВХ) – хронічне мультифакторіальне захворюння, що 

виникає у 80-90 % підлітків (G. Dummond-Wallon,2009), має постійно 

рецидивуючий перебіг, обтяжує психоемоційний стан хворих, а також заважає 

їх адаптації у суспільстві. На кількість і тяжкість рецидивів ВХ впливає велика 

кількість факторів: гормональний дисбаланс, стреси, порушення роботи 
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