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Аналіз
розвитку Розширеної Ініціативи
«Лікарня, доброзичлива до дитини» в Україні
за 2012 рік
(Мешкова О.М., Романенко Л.В., Муравйова Н.Т.)
Багаторічні світові наукові дослідження беззаперечно доводять, що
найкращий спосіб вигодовування дітей - це грудне вигодовування, яке
розпочинається протягом першої години життя, є виключно грудним до
шести місяців та продовжується до двох років і більше паралельно із
своєчасним введенням прикорму. Грудне вигодовування (ГВ) має
беззаперечний позитивний вплив на здоров'я дітей та матерів. Зокрема це
зниження рівня дитячої смертності та покращення здоров'я матерів.
У 1989 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та
ЮНІСЕФ запровадили сприяння практиці виключно грудного вигодовування
дітей до шести місяців із його продовженням до двох років. У 1995 році
Міністерство охорони здоров'я України затвердило першу галузеву програму
підтримки грудного вигодовування. З 2001 року розпочата сертифікація
закладів охорони здоров’я на відповідність критеріям "Лікарня, доброзичлива
до дитини". З 2004 року в закладах системи охорони здоров’я матері і дитини
України широко впроваджується Розширена Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ
“Лікарня, доброзичлива до дитини” (РІЛДД), яка
передбачає, окрім питань підтримки грудного
вигодовування,
впровадження
ефективних
сучасних
перинатальних
технологій
в
родопомічних закладах.
Ключові
компоненти
Розширеної
Ініціативи
ВООЗ/ЮНІСЕФ
“Лікарня,
доброзичлива до дитини” – акцент на первинну
медичну допомогу, важливість консультування
та запровадження підходів, доброзичливих до
дитини, матері і всієї родини. РІЛДД - є
невід’ємною частиною правової та політичної
бази України у сфері охорони материнства й
дитинства.
Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
передбачено :
 забезпечити народження не менше, ніж 90 % дітей у закладах
охорони здоров'я, що відповідають статусу "Лікарня, доброзичлива до
дитини";
 сприяти досягненню до 2015 року рівня 60% виключно грудного
вигодовування дітей до 6 місяців.

В серпні 2012 року у понад 120 країнах світу відзначався Міжнародний
тиждень підтримки грудного вигодовування. Щорічна акція «Тиждень
підтримки грудного вигодовування» в усьому світі проводиться починаючи з
1990 року, коли була прийнята Інночетійська декларація про захист,
заохочення та підтримку грудного вигодовування. Ініціатором акції виступає
неурядова міжнародна організація «Всесвітній Альянс за Грудне
Вигодовування» (WABA). Щороку Всесвітній альянс проголошує початок
кампанії, яка має назву «Міжнародний тиждень підтримки грудного
вигодовування». Він проводиться протягом 40-го тижня року, що символізує
40 тижнів вагітності жінки до народження дитини.
В Україні тиждень підтримки грудного вигодовування проводився
щорічно в жовтні – листопаді. Координаційною Радою МОЗ України з
подальшого впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до
дитини" в Україні 04.10.2011 року прийнято рішення: починаючи з 2012 року
проводити Всеукраїнський Тиждень підтримки грудного вигодовування
щорічно в серпні - одночасно зі Всесвітнім Тижнем.
У 2012 році Всеукраїнський тиждень підтримки грудного
вигодовування було проведено з1 по 7 серпня.
Тема тижня 2012року - «Розуміючи минуле – плануємо майбутнє!
Акценти акції – нагадати історію питання, відзначивши найбільш
важливі та успішні кроки підтримки грудного вигодовування в світі та в
Україні, проаналізувати основні показники ефективності впровадження
програм підтримки грудного вигодовування. Не зупиняючись на
досягнутому, розробити плани на майбутнє та окреслити проблеми і шляхи їх
вирішення
В регіонах України, під час проведення Всеукраїнського тижня
підтримки грудного вигодовування, були проведені наступні заходи:
- виступи спеціалістів у засобах масової інформації щодо переваг грудного
вигодовування та впровадження Розширеної Ініціативи «Лікарня,
доброзичлива до дитини»;
- круглі столи;
- семінари з питань підтримки грудного вигодовування в лікувальнопрофілактичних закладах, які надають медичну допомогу матерям та
дітям;
- урочисте відзначення закладів охорони здоров’я, яким в 2012 році було
присвоєно або підтверджено статус «Лікарня, доброзичлива до дитини»
та ін.
Так, у Львові в межах тижня було організовано та проведено Акцію на
підтримку грудного вигодовування - зустріч всіх майбутніх і годуючих
мам, їхніх родичів та знайомих і всіх кому не байдуже здоров'я дітей та
їхніх мам у центрі міста, біля Львівської міської ради. Програма зустрічі
включала лекції-бесіди на тему "Чому так важливе грудне вигодовування",
вікторини для присутніх, дитячі конкурси та ігри, безкоштовні консультації
дипломованих консультантів з грудного вигодовування.

В травні 2012 року громадською організацією « Асоціація фахівців з
природного батьківства» у м. Києві було проведено Україно-Канадський
науково-практичний симпозіум з грудного вигодовування. В симпозіумі
взяли участь доктор медицини Джек Ньюмен (Канада) та провідні українські
спеціалісти з ведення лактації.
В червні 2012 року в м. Осло (Норвегія) відбулась 7-а зустріч
координаторів Розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини».
Зустріч була організована ВООЗ та ЮНІСЕФ для індустріальних країн
Західної Європи та співдружності незалежних держав. В зустрічі взяли
участь представники 28 країн, в т. ч. України, Росії, Норвегії, Англії,
Німеччини, США та ін. Учасники зустрічі ознайомились з досвідом
впровадження ініціативи в різних країнах.
Досвід України в проведенні оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я
на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини» був
представлений Романенко Л.В.- завідувачем методично-організаційого
моніторингового центру НДСЛ «Охматдит» Романенко Л.В. та
Шлемкевич О.Л.- керівником Львівського регіонального центру підтримки
грудного вигодовування.
У грудні 2012 року у м. Делі (Індія) відбулась перша всесвітня
конференція
з грудного вигодовування,
де зібрались понад 700
представників з 80 країн світу. Учасницею цього заходу від України стала
представниця Міжнародної мережі дій в сфері дитячого харчування (IBFANСуми) Юлія Савельєва. Головна ідея конференції «Малюки потребують
маминого молока, а не штучно виробленого». На конференції проголошено
необхідність підсилення підтримки жінок та сімей в кращих практиках
вигодовування дітей грудного та раннього віку для того, щоб країни могли
виконати цілі розвитку тисячоліття ООН (Millennium Development Goals ), а
саме – скоротити дитячу і материнську смертність.
Понад 20 років у світі існує громадська організація ІБФАН Міжнародна мережа дій в сфері дитячого харчування. Мережа складається з
більш ніж 200 громадських груп, що працюють по всьому світу аби
врятувати життя немовлят і маленьких дітей, шляхом втілення стійких змін в
практику вигодування немовлят та дітей раннього віку через захист,
пропаганду та підтримку оптимального грудного вигодовування. ІБФАН
також працює на повне втілення Міжнародного зведення правил збуту
замінників грудного молока. На першій всесвітній конференції з грудного
вигодовування у м. Делі зокрема було представлено новаторську ініціативу –
Ініціатива «Світові тенденції грудного вигодовування», розроблену
азійським ІБФАН, для оцінки стану і відстеження прогресу введення
Глобальної стратегії з вигодовування немовлят та дітей раннього віку.
Ініціатива призначена для надання допомоги країнам в оцінці сильних і
слабких сторін їх політики і програм з охорони, заохочення і підтримки
оптимального грудного вигодовування немовлят та дітей раннього віку.

Активну роботу з підтримки грудного вигодовування здійснюють
ІБФАН в Україні.
Так, групою ІБФАН - Суми в 2012 році було проведено ряд заходів.
Зокрема, в квітні ними було направлено до апарату Уповноваженого
Президента України з прав дитини Павленко Ю. звернення з проханням
підтримати ініціативу з врегулювання маркетингу замінників грудного
молока в Україні. 19 квітня відбувся виступ на засіданні «круглого столу»
Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту та туризму на тему «Про виконання Закону України про
Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р.» з висвітленням
актуальності врегулювання маркетингу замінників грудного молока в
Україні. На рівні громадської ради при апараті Уповноваженого, а саме керівника секції "Забезпечення права дитини на здоров’я" Скіпальської
Галини, піднімалось питання щодо необхідності обговорення актуальності
врегулювання маркетингу замінників грудного молока в Україні. Даною
групою ІБФАН було здійснено звернення на міжнародному рівні: надано звіт
Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини з відображенням
актуальності втілення Україною Міжнародного зведення правил зі збуту
замінників грудного молока. Розгляд звіту заплановано на березень 2013
року.
З 1998 року створена і активно працює ІBFAN група «Материнське
джерело на базі Львівського регіонального центру підтримки лактації та
грудного вигодовування. Протягом 2012 року ІBFAN групою було
проведено навчання медичних працівників 11-и закладів охорони здоров’я
м. Львова та Львівської області щодо дотримання Міжнародного Кодексу з
розповсюдження замінників грудного молока. Питання дотримання
положень Кодексу обговорювались під час проведення семінару для
відповідальних осіб за впровадження ініціативи «Лікарня, доброзичлива до
дитини” та завідуючих відділеннями закладів охорони здоров’я Львівської
області, які надають допомогу матерям та дітям.
співробітники
Методично-організаційного
В
2012
році
моніторингового центру НДСЛ «Охматдит» та регіональних центрів
підтримки грудного вигодовування неодноразово виступали на сторінках
місцевих друкованих видань, брали участь у радіо- та телевізійних
програмах, де інформували населення про основи догляду та раціонального
вигодовування дітей раннього віку та переваги грудного вигодовування.

Основні результати впровадження Розширеної Ініціативи
«Лікарня, доброзичлива до дитини» в Україні

Створено методично - організаційний моніторинговий центр НДСЛ
«ОХМАТДИТ», який з 2007 року координує діяльність закладів охорони
здоров’я щодо впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива
до дитини».
Відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2011р. № 715 «Про
подальше впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до
дитини" в Україні» здійснюється реорганізація регіональних центрів
підтримки грудного вигодовування в Регіональні організаційно-методичні
моніторингові центри з метою координації в регіонах роботи щодо
подальшого впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону
здоров’я матерів та дітей (перш за все, Розширеної Ініціативи "Лікарня,
доброзичлива до дитини" в Україні» та впровадження медико-соціальних
послуг підліткам та молоді на основі «дружнього підходу»). На сьогодні
реорганізація здійснена в 16 регіонах України.
Відпрацьована система проведення оцінки/переоцінки родопомічних
та педіатричних закладів охорони здоров'я на відповідність статусу
"Лікарня, доброзичлива до дитини".
Підготовлено: національних та регіональних тренерів - 168,
спеціалістів з оцінки - 152, спеціалістів з переоцінки - 27. Всі регіони мають
необхідну кількість спеціалістів з оцінки, що дозволяє проводити дану
роботу на достатньому рівні.
Семінари –тренінги з питань підтримки грудного вигодовування та
сучасних перинатальних технологій в теперішній час проводяться
підготовленими регіональними тренерами.
З 2004 року в закладах системи охорони здоров’я матері і дитини
України широко впроваджується Розширена Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ
“Лікарня, доброзичлива до дитини”.
Лікувально-профілактичні заклади мають достатню нормативноправову базу щодо грудного вигодовування немовлят та дітей раннього віку
та впровадження сучасних перинатальних технологій
Положення Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня,
доброзичлива до дитини» щодо грудного вигодовування немовлят та дітей
раннього віку та впровадження сучасних перинатальних технологій внесені
до діючих наказів МОЗ України з акушерської та педіатричної служб:

 Наказ №624
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року
№582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та
гінекологічної допомоги", наказ МОЗ України від 31.12.2004 року №676
"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної
допомоги»
 Наказ №149
Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за
здоровою дитиною віком до 3 років
 Наказ №484
Про
затвердження
клінічного
протоколу
надання
допомоги
новонародженній дитині з дихальними розладами
 Наказ №312
Про затвердження клінічного протоколу з первинної реанімації та
післяреанімаційної допомоги новонародженим
 Наказ №234
Про організіцію профілактики внутришньолікарняних інфекцій в
акушерських стаціонарах
 Наказ №584
Про затвердження протоколу медичного догляду за новонародженою
дитиною з малою масою тіла при народженні
 Наказ №255
Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної
допомоги дітям „Жовтяниця новонароджених”
 Наказ №782
Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної
допомоги (частина третя)
 Наказ №676
Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної
допомоги (частина друга)
 Наказ №582
Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної
допомоги (частина перша)
 Наказ №152
 Про затвердження протоколу медичного догляду за здоровою
новонародженою дитиною
 Наказ від 28.10.2011р №715
«Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня,
доброзичлива до дитини" в Україні».

Кількість закладів охорони здоров’я, які надають допомогу матерям та дітям,
сертифікованих відповідно статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»
Перелік закладів охорони здоров’я, які надають
допомогу матерям та дітям

Кількість закладів
охорони здоров’я
(ЗОЗ)
сертифіковані
на
всього

Питома
вага
%

відповідність
статусу
«Лікарня,
доброзичлива до
дитини»

Пологові будинки та перинатальні центри
Дитячі обласні лікарні

86
29

75
19

87,2
65,5

Дитячі міські лікарні

89

43

43,8

Дитяча поліклініка самостійна

51

21

41.2

Заклад охорони здоров’я для дорослого населення
(міська, районна), до складу якого входять акушерські
та дитячі підрозділи
Заклад охорони здоров’я для дорослого населення
(обласна, міська, районна), до складу якого входять
пологові відділення\жіночі консультації
Заклад охорони здоров’я для дорослого населення
(міська, районна), до складу якого входять дитячі
стаціонарні та амбулаторно-поліклінічні підрозділи
Разом

666

209

31,4

81

40

49,4

31

10

32,3

1033

429

41,5%

Станом на 01.01.2013 року статус «Лікарня, доброзичлива до дитини»
мають 429 закладів охорони здоров’я ( на 01.01.2012р. - 396). У 2012 році
даний статус присвоєно 33 закладам. У 2012 році підтвердили статус
«Лікарня, доброзичлива до дитини» 95 закладів охорони здоров’я.
Питома вага закладів охорони здоров’я, сертифікованих відповідно
статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини з числа тих, в яких надається
допомога матерям та дітям та які підлягають сертифікації, становить – 41.5%.
При цьому, пологові будинки та перинатальні центри сертифіковані на
87,2%; обласні та міські дитячі лікарні і поліклініки – на 49%.
Найбільша питома вага сертифікованих закладів охорони здоров’я в
областях: АР Крим, Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській,
Чернігівській областях – від 70% до 100%.
При цьому, найменша питома вага сертифікованих закладів охорони
здоров’я в областях: Одеській – 7,7% (де жоден з дитячих ЛПЗ не
сертифіковано), Тернопільській – 12,5%, Харківській – 13,2%.
В Україні відсутні регіони, де б не було жодного такого закладу.

Кількість закладів охорони здоров’я,
сертифікованих відповідно статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»
в розрізі регіонів
(станом на 01.2013 р.)
Кількість
ЗОЗ, в
яких
надається
допомога
матерям та
дітям

К-ть
закладів
охорони
здоров’я,
які мають
статус ЛДД
-

29
34
21
107

23
13
15
82

120

К-сть дітей
народжених
живими в усіх
родопомічних
закладах
регіону за 2012
рік

Кількість
дітей
народжених
живими в
закладах
охорони
здоров’я,
які мають
статус ЛДД

79,3
38.2
71,4
76,6

23166
18148
15760
36493

21077
11452
14877
36493

91
63,1
94,4
100

24
12
7
11
13

20
44,4
43,8
27,5
56,5

43207
16030
18791
19025
17252

28475
12666
9902
12925
12910

65,9
79,0
52,7
67,9
74,8

53
25
31
30
16

7
7
16
32
19
4
25
8
11
4
7
13
8
13
6

21,2
23,3
43,3
58,2
61,3
7,7
69,4
42,1
50
12,5
13,2
52
25,8
43,3
37,5

18224
10550
21490
29757
13486
30299
14781
18506
10932
12148
26651
12490
14874
12568
11566

7894
4639
11685
25939
11685
11558
13386
12050
9195
6364
12186
9434
7937
8188
7486

43,3
43,9
54,4
87,2
86,7
38,2
90,6
65,1
84,1
52,4
45,7
75,5
53,4
65,1
64,7

м. Київ

30
77

21
17

70
22,1

10133
33282

9226
27660

91
83,1

м. Севастополь

7

7

100

4389

4389

100

НДСЛ
«ОХМАТДИТ»
Приватні
заклади
охорони
здоров`я
Разом

1

1

41,5%

513999

361678

70.4

Назва
Регіону

АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровсь
ка
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

27
16
40
23
33
30
37
55
31
52
36
19
22
32

%

%

1

1034

429

Питома вага дітей, які народились в закладах охорони здоров’я
сертифікованих відповідно статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини

Рік

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Кількість закладів
охорони здоров'я,
які мають статус
"Лікарня,
доброзичлива до
дитини"

Кількість дітей
народжених в
закладах охорони
здоров'я, які мають
статус "Лікарня,
доброзичлива до
дитини"

4
10
24
42
62
72
115
181
275
355
396
429

7073
16867
36825
69522
89733
151757
168432
235116
281526
308446
329534
361678

Кількість дітей
народжених
живими за
поточний рік в
країні в цілому

385126
376478
390688
408589
427300
456700
470167
515606
506 342
497689
471924
513999

Питома вага дітей
народжених в
закладах охорони
здоров'я, які мають
статус "Лікарня,
доброзичлива до
дитини"

1.8%
4.5%
9.4%
17%
21%
33.2%
35.8%
45,6%
55.6%
63%
69.8%
70,4%

Основні показники ефективності впровадження Розширеної Ініціативи в
закладах охорони здоров’я, сертифікованих на відповідність статусу
«Лікарня, доброзичлива до дитини»
Наказом МОЗ України від 28.10.2011р. №715 «Про подальше
впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в
Україні» затверджено схему звіту закладів охорони здоров’я, які
сертифіковані відповідно статусу “Лікарня, доброзичлива до дитини».
Вказані показники діяльності аналізуються Методично-організаційним
моніторинговим центром НДСЛ «ОХМАТДИТ» щорічно.
Нижче наведені основні показники діяльності закладів охорони
здоров’я, які мають вказаний статус.

Питома вага дітей, які народились в родопомічних закладах
сертифікованих на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до
дитини»,становить 70,4%.
В 11 регіонах України питома вага таких дітей більше 80%: це АР
Крим, Дніпропетровська, Волинська, Житомирська, Львівська, Миколаївська,
Полтавська, Сумська, Чернігівська області, мм. Київ та Севастополь.
Значна увага в лікувально-профілактичних закладах, які надають
допомогу матерям та дітям, та мають статус «Лікарня, доброзичлива до
дитини», приділяється навчанню жінок з питань грудного вигодовування та
підготовки до партнерських пологів.
 На етапах антенатального нагляду 93% вагітних пройшли навчання з
грудного вигодовування.
 80.2% сімейних пар пройшли навчання з підготовки до партнерських
пологів. Лише в АР Крим питома вага сімейних пар, які пройшли
навчання з підготовки до партнерських пологів становить 62,6%.
2011
229507

2012
245945

Число вагітних жінок, що народили
протягом року попереднього сертифікації
(абс.), з них:
передчасних пологів
7626- 3,3%
8362 – 3,4%
було охоплено заняттями по грудному
214656 - 93,53%
228734 – 93%
вигодовуванню
було охоплено заняттями з підготовки
183963 - 80,2%
197183 – 80,2%
сімейних пар до партнерських пологів
Основні показники акушерських стаціонарів, сертифікованих відповідно
статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»
2011

Кількість пологів протягом року
(абс.), з них:
-партнерських пологів
Кількість нормальних пологів
Кількість пологів шляхом кесаревого
розтину
Медикаментозне знеболення вагінальних
пологів, в т.ч.
-епідуральна анестезія
Кількість новонароджених всього, в т.ч.
-народились з масою тіла менше 2500 г
-проліковано дітей у відділенні
інтенсивної терапії
-переведено дітей до дитячої лікарні

327084

2012

356956

251112 - 76,8%
232165 - 71,0%

282327 – 79,1%
246636 – 69,1%

56530- -17,3%

609336 – 17,1%

38298 - 14,2%

47155 – 13,3%

12106 - 31,6%
329534

16324 – 34,6%
359471

20773 - 6,3%

20853 – 5,7%

19788 - 5,8%

19944 – 5,6%

21233 - 6,4%

21475 – 6,0%

Перебувало дітей спільно з матір'ю
Виписано з полог. будинку на виключно
грудному вигодовуванні
Показник захворюваності
новонароджених на гнійно-септічні
хвороби
Показник захворюваності роділь

311830 - 95%

342636 – 95,5%

314693 - 95,5%

339948 – 94,7

2,0%о

1,0%о

1,0%о

0,6%о

В усіх сертифікованих акушерських стаціонарах створені індивідуальні та
сімейні пологові зали, орієнтовані на проведення партнерських пологів та
впровадження сучасних перинатальних технологій (тривалий шкірний
контакт, початок грудного вигодовування протягом першої години життя,
дотримання теплового ланцюжка, участь родини у догляді).
 Питома вага партнерських пологів збільшилась до 79.1 % (2011р.–
76.8%), що привело до зменшення використання медикаментозного
знеболення.
 Питома вага нормальних пологів на рівні 2011 року та на рівні
загальнодержавного показника і становить 69,1% (загальнодержавний
показник - 69,25 у 2012р.)
 Спільне перебування матері та дитини в акушерських та дитячих
стаціонарах забезпечено на рівні 95,5%
 Питома вага кесарських розтинів - 17.1% і лишається практично на рівні
загальнодержавного показника ( 16.5% у 2012р.).
 Стабільною протягом останніх років є кількість новонароджених, які
потребували реанімаційних заходів і становить 5.6% (5.8% - 2011р.)
 В сертифікованих родопомічних закладах не було випадків
захворюваності новонароджених на шлунково-кишкові та інфекційні
захворювання.
Основні показники роботи дитячих стаціонарів, сертифікованих
відповідно статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»
Число виписаних дітей за рік , в т.ч.
Віком до 1 року, з них :
Поступило у стаціонар на ВГВ до 6 міс.
Виписано із стаціонару на ВГВ до 6 міс.
Перебувало дітей спільно із матір’ю
Віком до 1 міс, з них:
Поступило у стаціонар на ВГВ
Виписано із стаціонару на ВГВ
в т.ч. прикладено до грудей вперше
Перебувало дітей спільно з матір’ю

2011
605097
120141 – 19.9%
63505 - 52,9%
68204 - 56,8%
115033 - 95,7%
34906 - 5,8%
26003 - 74,5%
29771 - 85,3%
5330 - 15,3%
32893 - 95,2%

2012
628687
146456- 23,3%
74871-48,4%
79430-51,6%
142027-97,0%
36369-5,8%
27604-75,9%
29788-81,9%
5564-15,3%
35150-96,6%

В дитячих стаціонарах створені належні умови для спільного
перебування матері та дитини, а також умови перебування для матерів, які
тимчасово розлучені з дитиною. Це дає можливість зберігати і підтримувати
лактацію та контактувати з хворою дитиною. Налагоджено систематичну
роботу медичного персоналу з матерями та членами їх родини з підтримки
лактації та грудного вигодовування в т.ч. в складних ситуаціях.
Питома вага дітей 1-го місяця життя, які знаходились на стаціонарному
лікуванні у відділеннях патології новонароджених та недоношених та були
вперше прикладені до грудей в умовах дитячих лікарень є достатньо високою
і складає, як і в минулому році - 15.3%. Завдяки цьому питома вага тих, що
знаходились на виключно грудному вигодовуванні на час виписки становить
– 81,9% проти 75.9% - при поступленні.
Питома вага дітей 1-го року життя, які виписуються із стаціонару на
виключно грудному вигодовуванні становить 51.6%, проти 48.4% - при
поступленні в стаціонар.
В дитячих лікарнях створені умови для участі членів родини по
догляду за дитиною, в разі потреби. Зокрема в НДСЛ «Охматдит» широко
залучаються близькі родичі для участі у виходжуванні недоношених дітей за
методом «Мама-кенгуру».
Всі лікувально-діагностичні втручання дітям проводяться за умови
інформованої згоди матері (батьків). Огляд та будь-які медичні втручання
проводяться з дотриманням теплового ланцюжка.
В усіх закладах, сертифікованих на відповідність статусу «Лікарня,
доброзичлива до дитини», виконуються вимоги Міжнародного зведення
правил збуту замінників грудного молока (12 принципів підтримки грудного
вигодовування, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 28.10.2011р. № 715). В закладах відсутня реклама замінників
грудного молока, сосок, пляшечок. Замінники грудного молока, а також
продукти прикорму закуповуються лікувальними закладами в межах
необхідної потреби.
Основні показники роботи дитячих амбулаторно – поліклінічних
підрозділів , сертифікованих відповідно статусу «Лікарня, доброзичлива
до дитини»
Дітей які досягли 1 року життя протягом року,
з них
виписано із пологового стаціонару на ВГВ
Перебувало на ВГВ до 6 міс
Дітей які досягли 2 років життя протягом року
попереднього сертифікації, з них
Дітей, які отримували грудне молоко у віці 12
міс і більше
Захворюваність дітей першого року життя

2011

2012

191766

169576

173812 - 90,6%
108948 - 56,8%

161985-95,5%
108038-63,7%

192875

171660

43285 - 22,4%

47879-27,9%

1550.7

1214,5

Захворюваність на гострі кишкові інфекції
становить
хвороби органів дихання
хвороби органів травлення
Показник Смертність дітей до 1 року (на
1000 народжених живими)

19.0

15,5

726.6
38.4

869,4
38,9

5,9

6,3%о


Рівень виключно грудного вигодовування до 6 місяців – останні роки
складає 63,7% у 2012р., 56.8% - 2011р, при загальнодержавному показнику в
2012р. -53.7%.

Рівень дітей, які отримували грудне молоко у віці 12 місяців і більше в
2012 році – 27,9% (в 2011р. – 22.4%).

Рівень захворюваності дітей 1-го року життя становить 1214,5 (в
2011році - 1550.07), що нижче загальнодержавного показника в 2012р. 1479.5.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції зменшилась з 19.0 у 2011р.
до 15,5 у 2012р., що нижче за загальноукраїнський показник – 19.9 в 2012р.
ВИСНОВКИ

1.
Закладами охорони здоров’я України, які надають допомогу матерям та
дітям, проводиться значна робота з підтримки грудного вигодовування та
впровадження сучасних перинатальних технологій.
2.
Питома вага закладів охорони здоров’я сертифікованих відповідно
статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини з числа тих, в яких надається
допомога матерям та дітям та підлягають сертифікації становить – 41.5%.
При цьому, пологові будинки та перинатальні центри сертифіковані на
87,2%; обласні та міські дитячі лікарні і поліклініки – на 49%. Найбільша
питома вага сертифікованих закладів охорони здоров’я в областях: АР Крим,
Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Чернігівській
областях та м. Києві – від 70% до 100%. Найменша питома вага
сертифікованих закладів охорони здоров’я в областях: Одеській – 7,7% (де
жоден з дитячих ЛПЗ не сертифіковано), Тернопільській – 12,5%,
Харківській – 13,2%.
3.
Питома вага дітей, які народились в родопомічних закладах,
сертифікованих на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»,
значно збільшилась і становить 70,4%, при показнику, передбаченому
Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року» - 90 %
4.
В усіх сертифікованих акушерських стаціонарах створені індивідуальні
та сімейні пологові зали, орієнтовані на проведення партнерських пологів та
впровадження сучасних перинатальних технологій .
5.
Питома вага партнерських пологів збільшилась до 79.1 % (2011р.–
76.8%), що привело до зменшення використання медикаментозного
знеболення. Найбільша кількість партнерських пологів у Волинській,

Закарпатській, Чернівецькій та Сумській областях – від 92% до 94,9%;
найменша – в Одеській області – 59%. та Київській – 56.2%.
6.
Питома вага нормальних пологів на рівні 2011 року та на рівні
загальнодержавного показника і становить 69,1% (загальнодержавний
показник - 69,25 у 2012р.).
7.
Стабільною протягом останніх років є кількість новонароджених, що
потребували первинної реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії, яка
становить, 5,6% у 2012р.(5,8% - 2011р.).
8.
Питома вага дітей 1-го місяця життя, які знаходились на стаціонарному
лікуванні у відділеннях патології новонароджених та ІІ-го етапу
виходжування недоношених та були вперше прикладені до грудей в умовах
дитячих лікарень є достатньо високою і складає, як і в 2011р. - 15.3%.
9.
Рівень виключно грудного вигодовування до 6 місяців – останні роки
складає 63,7% у 2012р., 56.8% - 2011р, при загальнодержавному показнику в
2012р. -53.7%.
10. Збільшується питома вага дітей, які отримували грудне молоко у віці
12 місяців і більше – 27,9% у 2012р., ( 2011р. – 22.4%).
Заходи
щодо подальшого розвитку розширеної Ініціативи
«Лікарня, доброзичлива до дитини» на 2013 рік
(відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2011р. № 715)

Забезпечити виконання наказу МОЗ України від 28.10.2011р. №715
«Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи "Лікарня,
доброзичлива до дитини" щодо реорганізації регіональних центрів
підтримки грудного вигодовування в Регіональні організаційно-методичні
моніторингові центри з метою координації в регіонах роботи щодо
подальшого впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону
здоров’я матерів та дітей та забезпечити ефективну їх роботу.

Забезпечити дотримання вимог Міжнародного зведення правил збуту
замінників грудного молока в закладах охорони здоров'я, в яких надається
допомога матерям та дітям.

Продовжити навчання спеціалістів з питань підтримки грудного
вигодовування та ефективних перинатальних технологій. Передбачити
внесення змін та доповнень до навчального посібника (методичних
рекомендацій) з питань підтримки грудного вигодовування.

Забезпечити виконання клінічних протоколів надання медичної
допомоги матерям та дітям щодо дотримання Принципів грудного
вигодовування.

Продовжити сертифікацію закладів охорони здоров’я на відповідність
статусу “Лікарня, доброзичлива до дитини» для досягнення показників
передбачених Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року.


Продовжити проведення активної інформаційно – просвітницької
роботи серед населення з питань підтримки грудного вигодовування,
Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока.

Забезпечити внесення відповідних змін до навчальних планів та
програм вищих навчальних закладів та закладів до- та післядипломної
медичної освіти з питань підтримки грудного вигодовування.

Продовжити проведення Всеукраїнських тижнів підтримки грудного
вигодовування під час проведення Всесвітнього тижня – щорічно в серпні
місяці.

Здійснювати дистанційні методи навчання, використовуючи
можливості відповідних кафедр вищих навчальних медичних закладів до- та
післядипломної освіти та методично-організаційного моніторингового
центру НДСЛ «ОХМАТДИТ» (в т.ч. інтернет-сторінки на веб-сайтах).

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М.К. Хобзей

