
№ 1/1 (10) січень 2018 р.  

 

55 

більшістю держав, зокрема, після прийняття 

Європейським парламентом у 2007 році Євро-

пейської хартії серця, основними положеннями 

якої є відмова від тютюнокуріння, адекватний 

рівень фізичної активності, дотримання засад 

здорового харчування, профілактика надмірної 

маси тіла та ожиріння, підтримання оптималь-

ного рівня артеріального тиску (АТ) та загального 

холестерину, корекція порушень обміну глюкози, 

уникання надмірного стресу. Важливу роль у 

впровадженні заходів профілактики ССЗ відіграє 

відповідальне ставлення особистості до 

збереження свого здоров’я. 

В Україні на сьогодні запроваджено 

використання Уніфікованого клінічного 

протоколу медичної допомоги (УКПМД) 

«Профілактика серцево-судинних захворювань», 

затвердженого Наказом МОЗ України від 

13.06.2016 № 564 [7], який ґрунтується на 

положеннях клінічних настанов Європейського 

товариства кардіологів. Цей аспект проблеми 

актуальний і для військової медицини, зважаючи 

на важливий вплив ХСК на втрату професійної 

працездатності військовослужбовців та розбудову 

системи медичного забезпечення військ (сил) як 

складової загальнодержавної політики охорони 

здоров’я громадян України [11].  

Концепція Програми розвитку системи 

медичного забезпечення ЗС України на період до 

2020 року, затверджена Наказом МО України № 

389 від 26.07.2017, передбачає «розроблення і 

впровадження сучасних медичних технологій 

надання медичної допомоги, лікування та 

реабілітації, проведення лікувально-профілактич-

них заходів відповідно до стандартів медичної 

допомоги, клінічних протоколів та інших 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, а 

також військово-медичних стандартів», та 

«наукове супроводження розвитку системи 

медичного забезпечення» [5]. Тому актуальним є 

створення галузевого Клінічного протоколу 

медичної допомоги «Профілактика серцево-

судинних захворювань у військовослужбовців», 

що буде сприяти впровадженню стандартизова-

них підходів в організацію медичної допомоги 

військовослужбовцям. Державна програма 

розвитку ЗС України на період до 2020 року, 

затверджена 22 березня 2017 року Указом 

Президента України № 73/2017, передбачає 

удосконалення системи підготовки та перепідго-

товки медичних кадрів. Цей аспект проблеми 

знайшов своє відображення і в  Концепції 

Програми розвитку системи медичного 

забезпечення ЗС України на період до 2020 року, 

яка затверджена Наказом МО України № 389 від 

26.07.2017 р. [5]. У відповідності до неї, 

«розвиток системи медичного забезпечення ЗС 

України передбачає розвиток Української 

військово-медичної академії та оптимізація її 

організаційної структури, удосконалення систе-

ми підготовки та перепідготовки медичного 

персоналу для потреб ЗС України». Проведені 

нами дослідження дозволили установити 

проблемні питання  щодо організації  профілак-

тики ССЗ на рівні військової первинної медичної 

допомоги: тільки 31,4% лікарів загальної 

практики  використовують шкалу SCORE для 

стратифікації фатальних серцево-судинних подій 

в щоденній практичній діяльності і 77,1 % – виз-

начає серцево-судинний ризик у хворих на АГ. 

Регулярно обговорюють з пацієнтами питання 

здорового способу життя 62,8 % опитаних ліка-

рів, 37,1 % це роблять «не завжди», що обґрунто-

вує необхідність удосконалення підходів щодо 

підвищення поінформованості військових 

лікарів з питань організації профілактики ССЗ. 

Важливою складовою підвищення ефектив-

ності профілактики ССЗ є удосконалення 

проведення профілактичного консультування. В  

Європейських рекомендаціях з профілактики ССЗ 

в клінічній практиці 2016 р. зазначено, що 

проводити консультування зі зміни способу 

життя необхідно диференційовано – з ураху-

ванням ФР та готовності пацієнта до змін. Проте, 

відсутність стандартизованого підходу щодо 

визначення готовності пацієнта до змін, обмежує 

використання цього методичного підходу і 

обґрунтовує актуальність його розробки. 

Професійна діяльність військовослужбовців є 

джерелом психоемоційного перенавантаження, 

що сприяє розвитку хронічного стресу та може 

мати негативний вплив на стан здоров’я. 

Проведені нами дослідження засвідчили високу 

частоту виявлення тривожних та депресивних 

розладів у військовослужбовців та військових 

лікарів. Отримані результати обґрунтовують 

необхідність розробки комплексу медико-

організаційних підходів щодо діагностики та 

корекції тривожних і депресивних розладів у 

військовослужбовців, зокрема у військовослуж-

бовців, хворих на АГ. Цей аспект проблеми 

впродовж тривалого часу розробляється у ЗС 

країн НАТО [3, 10]. Значна увага приділяється 

наданню психологічної допомоги, забезпеченню 

психологічної складової боєздатності військово-

службовців. Розробляється відповідна норматив-

на та регламентуюча база, для кожної конкретної 

місії здійснюється науково обґрунтоване 

планування сил і засобів підрозділів психологіч-

ного здоров’я та боротьби зі стресом, 
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тривожними та депресивними розладами у 

військовослужбовців. При тому передбачений 

повний спектр профільних закладів на всіх 

командних рівнях. У ЗС України ця проблема ще 

потребує свого вирішення. Підгрунттям для 

цього є затверджені МОЗ України медико-

технологічні документи, зокрема УКПМД 

«Депресія (легкий, помірний, тяжкий депресивні 

епізоди без соматичного синдрому або з 

соматичним синдромом, рекурентний депресив-

ний розлад, дистимія», (Наказ МОЗ від 25 грудня 

2014 року № 1003) [6] та УКПМД «Реакція на 

важкий стрес та розлади адаптації. 

Посттравматичний стресовий розлад» (Наказ 

МОЗ від 23.02.2016 № 121) [9]. Важливе 

значення має підвищення поінформованомі 

військовослужбовців з питань перебігу та ліку-

вання коморбідних тривожних та депресивних 

розладів. Серед медичних технологій, які довели 

свою ефективність значна роль належить 

проведенню занять в Школі для пацієнтів. 

Школа для пацієнтів – це інформаційно-

мотиваційна технологія, яка  сприяє підвищенню 

прихильності пацієнтів до лікування, формує у 

них мотивацію до збереження свого здоров’я і 

підвищує відповідальність пацієнта за стан  

здоров’я [4]. Школа здоров’я спрямована не на 

хворобу, а на те, як зберегти здоров’я, зменшити 

прояви хвороби та знизити ризик ускладнень. 

Запровадження в практику лікувальних закладів 

цієї технології, зокрема у хворих на АГ, 

регламентується УКПМД «Артеріальна 

гіпертензія» (Наказ МОЗ від 24.05.2012 № 384) 

[8]., а також Галузевим УКПМД «Артеріальна 

гіпертензія» [12]. Проте в цих методичних 

матеріалах не розглядається питання організації 

Школи для пацієнта у разі коморбідних тривожних 

та депресивних розладів. 

Висновки та пропозиції. Для практичного 

впровадження Концепції Програми розвитку 

системи медичного забезпечення ЗС України на 

період до 2020 року, затвердженої Наказом МО 

України № 389 від 26.07.2017, нами 

запропоновані підходи щодо оптимізації 

комплексної функціонально-організаційної мо-

делі профілактики ССЗ у військовослужбовців 

на рівні первинної медичної допомоги, які 

передбачають, зокрема, розробку пропозицій 

щодо створення галузевого Клінічного протоко-

лу медичної допомоги «Профілактика серцево-

судинних захворювань у військовослужбовців»; 

розробку способу оцінки індивідуальної стадії 

готовності пацієнта до змін  окремих складових 

моделі поведінки; удосконалення підготовки  

військових лікарів загальної практики-сімейної 

медицини з питань профілактики  ССЗ.  
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ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА УРОВНЕ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

В статье рассмотрены основные концептуальные подходы к необходимости совершенствования модели профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний у военнослужащих с использованием медицинских технологий, вмешательств с доказанной 

эффективностью и безопасностью для пациента, что позволит обеспечить необходимый уровень качества медицинской 

помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Целью статьи является обобщение опыта о необходимости 

совершенствования доказательной первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у военнослужащих 

на уровне военной первичной медицинской помощи. В процессе подготовки статьи использованы методы исследования: 

библиографический, аналитический, системного похода. На основе комплексного и системного подхода обоснована 

необходимость совершенствования модели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у военнослужащих на принципах 

доказательной медицины. 

Ключевые слова: военнослужащие, модель, профилактика, первичная медицинская помощь, болезни системы кровообращения. 

 

Moroz G., Tkachuk I.  

SUBSTANTIATION OF PERFECTION OF THE COMPLEX FUNCTIONAL-ORGANIZATIONAL MODEL OF 

PROPHYLAXIS OF CARDIOVASCULAR DISEASE AMONG MILITARY PERSONNEL AT THE LEVEL OF PRIMARY 

MEDICAL CARE: CONCEPTUAL APPROACHES 

The article considers the main conceptual approaches to the need to improve the model of cardiovascular disease prevention among the 

military personnel using medical technologies, interventions with proven effectiveness and safety for the patient, which will ensure the 

necessary level of quality of medical care for servicemen of the Armed Forces of Ukraine. Purpose: to summarize the experience of the need 

to improve the evidence of primary and secondary prevention of cardiovascular diseases among the military at the level of military primary 

medical care. Methods of investigation are bibliographical, information-analytical and system approach. On the basis of an integrated and 

systematic approach, the necessity of improving the model of prevention of cardiovascular diseases among military personnel on the 

principles of evidence-based medicine is substantiated. 

Key words: military, primary health care prevention, the diseases of the blood circulation system 
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