Аналіз
діяльності центрів, відділень, кабінетів
медичної допомоги підліткам та молоді
«Клініка, дружня до молоді» України за 2013 рік
(Мешкова О.М., Романенко Л.В.)

Здоров’я населення є показником цивілізованості суспільства та
відображає рівень соціально-економічного розвитку держави. У суспільній
свідомості здоровий спосіб життя повинен бути важливим елементом культури
та асоціюватися з комплексом норм поведінки: раціональним харчуванням,
рухливістю, відмовою від тютюнопаління, алкоголю та наркотиків, знанням
основних принципів збереження здоров’я, статевого виховання тощо.
Підлітковий вік – це критичний період біологічної і психологічної
перебудови. Сьогодні підлітків можна віднести до найбільш соціально
незахищеного прошарку суспільства. Сучасне покоління молоді зростає у часи,
коли соціально небезпечною проблемою для країни стала ВІЛ-інфекція.
Серед молоді дуже низький рівень інформованості стосовно шляхів
зараження та засобів профілактики зараження ВІЛ-інфекцією. Звичайно,
інформованість є не єдиним засобом профілактики, але це дуже важливий крок
щодо попередження залучення молоді в епідемічний процес та необхідної
зміни поведінки на менш ризиковану.
Основними причинами смертності серед дітей підліткового віку є
нещасні випадки, отруєння, травми. Достатньо серйозними проблемами є
ранній початок та безладність статевих відносин, непланована вагітність,
інфекції, що передаються статевим шляхом.
Криза періоду дорослішання може стати причиною різних форм
відхилень поведінки: агресії, аутоагресії (суїцидальна поведінка), девіації
статевої поведінки, зловживання речовинами, що викликають стани зміненої
психічної діяльності – алкоголь, наркотики, тютюн, порушення харчування та
інше. Підлітки та молодь найчастіше не вважають себе хворими, і в більшості
випадків вони потребують медичної допомоги з наступних причин, які
пов’язані з:
– вживанням алкоголю, наркотиків, тютюнопаління - адиктивна поведінка;
– статевою поведінкою (ранні сексуальні відносини, непланована вагітність,
раннє материнство, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ);
– проблемами у харчуванні;
– депресіями, схильністю до суїцидальних вчинків;
– нещасними випадками, травмами.
При цьому підлітковий вік - благоприємний вік для формування
здорового способу життя, тому завдання дорослих полягає в сприянні
формування у підлітків відповідального ставлення щодо власного здоров’я, в
т.ч. і до репродуктивного здоров’я. Більшість проблем можуть бути вирішені, а
ризики зменшені шляхом організації та проведення такої форми роботи з

підлітками, яка дозволить їм отримати консультації, медичну й психологічну
допомогу, інформацію щодо збереження здоров’я.
Європейською стратегією «Здоров'я і розвиток дітей і підлітків»
(пп. 25, 58), яка прийнята 55-ю сесією Регіонального Європейського Комітету
ВОЗ (EUR/RC55/6) 12-15 вересня 2005 р. та Резолюцією Глобальних
консультацій ВОЗ по «дружніх до молоді» службах (березень 2001 р., Женева).
рекомендовано розвинути «дружні до молоді» служби профілактики
ВІЛ-інфекції.
Міжнародними критеріями та характеристиками щодо надання
«дружніх до молоді» послуг визначено, що:
– вони доступні та орієнтовані на дітей підліткового віку та підходять їм;
– їх можна отримати в доступний час та в доступному місці;
– допомога розрахована на відвідувачів незалежно від статі, соціального
статусу, віросповідання та етнічної належності;
– вони надаються в доступній для дітей підліткового віку формі;
– розраховані на ті цільові групи, які найбільш вразливі, та на тих, які
потребують допомоги;
– є комплексними та ефективними;
– надаються безкоштовно та за доступними цінами в закладах, які мають
право надавати платні послуги відповідно до ліцензії.
«Дружній підхід» базується на трьох основних принципах рекомендованих
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та ВООЗ:
– Доступність – молодь має реальну можливість отримати послуги через
спрощення процедури звернення, максимальне наближення до потреб
молоді розкладу роботи, надання безоплатних, комплексних послуг тощо.
– Добровільність – створені умови для самостійного свідомого звернення
молоді за послугами через інформування, залучення та розбудову
мотивації.
– Доброзичливість – надання послуг молоді побудоване на розумінні й
прийнятті вікових особливостей цільової групи, терпимості, повазі,
конфіденційності, підтримці у висловленні власної думки та неосудливому
ставленні до користувачів послуг.
Розвиток медичних служб, дружніх до молоді: «Клініка дружня до
молоді» в Україні розпочато в рамках співробітництва Дитячого Фонду
ООН/ЮНІСЕФ в Україні з Урядом України в 1997 році:
– 1997-2001рр. - програма «Здоров’я та розвиток молоді»;
– 2001-2005 рр. - програма «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді»;
– 2006-2010 рр. - програма «ВІЛ/СНІД, діти та молодь».
Перша «Клініка, дружня до молоді» в Україні була створена за підтримки
ЮНІСЕФ в 1998 році в структурі дитячої лікарні № 6 м. Києва.
«Клініки, дружні до молоді» України (далі - КДМ), надають медичну
допомогу підліткам та молоді на основі «дружнього підходу», рекомендованого
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячим фондом ООН
(ЮНІСЕФ). Надання медичної допомоги підліткам та молоді здійснюється
2

через розуміння їх проблем і спільний пошук шляхів їх вирішення задля зміни
ризикованої поведінки та збереження здоров’я. КДМ відіграють значну роль у
профілактиці ВІЛ/СНІДу і формуванні відповідальної поведінки серед підлітків
та молоді до власного здоров’я.
Розвиток КДМ в Україні відбувається у відповідності до законів України
«Основ законодавства України про охорону здоров’я», «Про охорону
дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні
послуги», на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації»
на період до 2015 року, Загальнодержавної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.
Створена нормативно-правова база для роботи КДМ:
– спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та
Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 1209/228 «Про
затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги
та соціальних послуг дітям і молоді»;
– наказ МОЗ України від 02.06.2009 № 382 «Про затвердження Тимчасових
стандартів надання медичної допомоги підліткам та молоді» (зі змінами наказ МОЗ України від 02.12.2013 № 1055);
– наказ МОЗ України від 02.06.2009 № 383 «Про удосконалення організації
надання медичної допомоги підліткам та молоді».
Розроблено Посібник по наданню медико-соціальних послуг дітям та
молоді на основі дружнього підходу, «Керівництво з оцінки Центру
(відділення, кабінету) на відповідність статусу «Клініка, дружня до молоді»
(2009р.), «Керівництво з проведення оцінки\переоцінки Центру (відділення,
кабінету) на відповідність статусу «Клініка, дружня до молоді» (2010р.) зі
змінами та доповненнями (2013р.).
Завданнями «Клінік, дружніх до молоді» (далі – КДМ) є забезпечення
комплексної медичної, соціальної та психологічної допомоги підліткам та
молоді, яке реалізується шляхом:
– надання інформаційно-консультативних послуг підліткам і молоді з питань
збереження здоров’я;
– профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, особливо ВІЛінфекції, незапланованої вагітності та ризикової поведінки;
– діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи;
– комплексного супроводу відвідувачів КДМ, які, крім медичних,
отримують психологічні, соціально-педагогічні та юридичні послуги на
всіх етапах роботи з ними (за потребою).
Тимчасові стандарти надання медичної допомоги підліткам та молоді
1. Відповідність внутрішньої політики закладу принципам надання послуг
на засадах «дружнього підходу».
2. Забезпечення кадрами та систематична підготовка персоналу на засадах
«дружнього підходу».
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3. Забезпечення «дружнього підходу».
4. Дотримання конфіденційності та анонімності.
5. Здійснення профілактичної роботи.
6. Надання лікувально-діагностичної допомоги.
7. Забезпечення надання соціальних послуг.
8. Забезпечення комплексності послуг.
9. Участь молоді.
10. Моніторинг та оцінка.
З метою забезпечення сучасних підходів до надання медичної допомоги
дітям підліткового віку за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні
у 2013 році продовжувалась робота щодо створення та розвитку мережі центрів,
відділень, кабінетів медичної допомоги підліткам та молоді - КДМ).
Станом на 1.01.2014 року в Україні працює 147 КДМ, проти 123–в 2012р.,
з них, за підтримки ЮНІСЕФ створено – 22. Крім того, Дитячим фондом
ООН/ЮНІСЕФ було підтримано відкриття двох інформаційно - ресурсних
центрів в мм. Києві та Севастополі. Протягом 2013 року створено 24 нові
«Клініки, дружні до молоді».
На сьогодні створені та працюють і наступні моделі КДМ: 10 центрів, 45
відділень, 90 кабінетів, 2 мережі в м. Севастополі та м. Тернополі, до складу
яких входить 22 кабінети. З урахуванням мережі мм. Севастополя та Тернополя
КДМ працюють в 167 закладах охорони здоров’я.
На сьогодні КДМ створені і працюють в усіх регіонах України.
Кількість
Кількість
АР Крим 5
Одеська
5
Вінницька
1
Полтавська
3
Волинська
4
Рівненська
1
Дніпроперовська
10
Сумська
8
Донецька
10
Тернопільська
2, в т.ч. 1 мережа у
складі 7 кабінетів
Житомирська
4
Харківська
4
Закарпатська
5
Херсонська
3
Запорізька
5
Хмельницька
9
Ів-Франківська
10
Черкаська
2
Київська
1
Чернівецька
16
Кіровоградська
1
Чернігівська
2
Луганська
2
Київ
7
Львівська
11
Севастополь
1 мережа у складі 15
кабінетів
Миколаївська
15
Разом
147
(у 167 ЗОЗ з урахуванням мережі)
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Створення КДМ по роках
24

2013

19

2012

13

2011

18

2010

16

2009

11

2008

9

2007

22

2006

8

2005

4

2004

2

2002
1998

1

Починаючи з 2006 роки спостерігається стабільний розвиток КДМ зі
щорічним збільшенням їх кількості від 10 до 24.
Кількість КДМ в розрізі закладів охорони здоров’я
Заклади охорони здоров’я для дітей
Заклади охорони здоров’я для дорослого населення
в т.ч.:
• Центральні районні лікарні
• Центри первинної медико-санітарної допомоги
• Студентські лікарні\поліклініки
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2012
56
82

2013
58

35
6
3
4

46
10
3
3

106

З метою розширення доступу до послуг, «дружніх до молоді», в тому
числі і серед молоді, яка проживає у сільській місцевості, а також у
місцевостях, віддалених від наявних КДМ, здійснювались заходи щодо
інтеграції послуг, «дружніх до молоді» у надання послуг шкільної, сімейної
медицини та служб планування сім’ї. У 2013 році збільшилась кількість КДМ в
сільській місцевості. Так, в структурі ЦРЛ працює 106 КДМ проти 82 – в 2012
р., що більше на 22,7%, в Центрах первинної медико-санітарної допомоги
працює 10 КДМ проти 6– в 2012 р, що більше на 40%.
Відповідно до наказу МОЗ України від 02.06.2009 № 382 продовжувалась
робота щодо оцінки закладів охорони здоров’я на відповідність статусу
«Клініка, дружня до молоді». Із 147 існуючих КДМ 99 (68.8% від загальної
кількості таких підрозділів), з них в 2013 році, за рішеннями Координаційної
ради МОЗ України, даний статус присвоєно 27. З метою проведення даної
роботи у Україні підготовлено та працює 69 спеціалістів з оцінки та
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12 спеціалістів з оцінки/переоцінки. Такі спеціалісти представлені в кожному
регіоні України.
Впровадження оцінки центрів, відділень, кабінетів медико-соціальної
допомоги підліткам та молоді на відповідність статусу КДМ показало, що саме
дотримання стандартів є шляхом надання якісної медичної допомоги підліткам
та молоді.
Моделі
Клініка, дружня до молоді» може бути створена у будь-якому закладі
охорони здоров’я, в будь-якій моделі - Центр, чи відділення, чи кабінет. Це
залежить насамперед від потреби в таких медичних послугах цільової групи
населення та від зацікавленості керівників закладів охорони здоров’я і,
звичайно, від наявності підготовлених кадрів та не потребує значних
фінансових затрат. Необхідно врахувати і залежність від особливостей регіону,
в якому створюється КДМ, від можливостей лікувально-профілактичних
закладів, обсягу надання медичних послуг та попиту населення на них,
кількості підлітків та молоді (цільової групи), які проживають у сфері
обслуговування і на яких розрахована робота Клініки.
З огляду на це, можуть існувати наступні моделі «Клінік, дружніх для
молоді»:
– кабінет;
– центр;
– відділення;
– мережа кабінетів.
За наявності декількох кабінетів медичної допомоги підліткам та молоді
на основі «дружнього підходу» в різних закладах охорони здоров’я міста вони
можуть утворювати мережу кабінетів, координацію діяльності яких
здійснюють відповідальні особи, які призначаються управлінням охорони
здоров’я та ЦСССДМ.
Мережа кабінетів медичної допомоги підліткам та молоді включає до
себе кабінети різних закладів охорони здоров’я міста (жіноча консультація,
центр планування сім’ї та репродукції людини, шкірно-венерологічний
диспансер, наркологічний диспансер, міський Центр профілактики та боротьби
зі СНІДом, дитяча поліклініка, студентська поліклініка, ін.). На сьогодні в
Україні діє 2 мережі КДМ – в м. Севастополі (15 кабінетів) та м. Тернополі
(7 кабінетів).
90
У 2013 році спостерігався
розвиток таких моделей КДМ, як
кабінети та відділення. На сьогодні
Кабінет
створено та працює – 90 кабінетів
45
Відділення
(проти 69 у 2012р.), 45 відділень (проти
Центр
Мережа кабінетів
42 у 2011р.), 10 центрів та 2 мережі
кабінетів.
10
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Користь від роботи КДМ для самого підлітка полягає в тому, що він
здобуває реальну можливість самостійно одержати медичну, психологічну та
соціальну допомогу, інформацію про збереження здоров'я, що допомагає легше
пройти період дорослішання. Відомо, що задовільний стан здоров’я
працюючого населення економічно вигідно не тільки для держави, а й для
кожного окремо. Саме підліткова група у найближчому майбутньому і стане
саме такою категорією.
Керівникам органів охорони здоров’я, особливо тих, де кількість КДМ
недостатня, необхідно звернути більше уваги до вирішення питання щодо
створення та подальшого розвитку будь-якої моделі КДМ в областях та
забезпечення їх діяльності.
Кадри
Головним в забезпеченні ефективної роботи КДМ є наявність
підготовлених кваліфікованих кадрів. З метою повноцінного та якісного
надання медичної допомоги в КДМ підліткам та молоді на основі принципів
«дружнього» підходу до молоді в Україні у 2013 році було зроблено наступне:
Проведено 5 червня 2013р., за підтримки Дитячого Фонду
ООН/ЮНІСЕФ, нараду з питань подальшого впровадження «дружніх до
молоді» медичних послуг та Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до
дитини» для головних педіатрів Міністерства охорони здоров‘я АР Крим,
структурних підрозділів з питань охорони здоров‘я обласних (міських)
державних адміністрацій та керівників Регіональних організаційно-методичних
моніторингових центрів. В нараді прийняло участь 57 учасників.
В 2013 році продовжена робота над розробкою методичної та навчальної
бази для тренерів, спеціалістів, які надають допомогу підліткам та молоді:
Завершена робота, за підтримки ФНН ООН, над Керівництвом для
тренера з проведення 5-ти денного модульного семінару-тренінгу «Принципи
«дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді». В
червні 2013 року було проведено семінар-тренінг з підготовки національних і
регіональних тренерів на якому підготовлено 31 тренер. За даним керівництвом
в 2013 році проведено 2 семінари-тренінги для спеціалістів Центрів первинної
медико-санітарної допомоги, Центрів планування сім’ї та «Клінік, дружніх до
молоді». Відповідно до запиту структурних підрозділів з питань охорони
здоров‘я обласних (міських) державних адміністрацій, планується провести в
2014 році, за підтримки ФНН ООН, 8 виїзних семінарів-тренінгів за даною
програмою.
Крім того розроблено, підготовлено до друку та видано (за підтримки
ФНН ООН) методичні рекомендації (далі - МР) «Сучасні моделі надання
медичної допомоги підліткам та молоді в різних клінічних ситуаціях».
МР призначені для використання в роботі фахівців медичних установ, які
надають допомогу підліткам та молоді, а саме лікарями загальної практики та
сімейної
медицини,
педіатрами,
дерматовенерологами,
акушерамигінекологами, терапевтами підлітковими та ін. Дані МР направлені в МОЗ АР
Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров‘я обласних (міських)
7

державних адміністрацій та керівникам Регіональних організаційнометодичних моніторингових центрів. Всі учасники семінарів-тренінгів
забезпечуються даними методичним рекомендаціями.
Навчанням на семінарах-тренінгах з питань надання медичної допомоги
підліткам та молоді на основі «дружнього підходу», з урахуванням попередніх
тренінгів, підготовлено для роботи в «Клініках дружніх до молоді» України 949
спеціалістів. Тематичне удосконалення спеціалістів з питань підліткової
медицини та надання медичної допомоги на засадах «дружнього» підходу
здійснюється кафедрою підліткової медицини ХМАПО та кафедрою дитячих і
підліткових
захворювань
НМАПО
ім.
П.Л.Шупика,
факультетом
післядипломної освіти Донецького НМУ ім. М. Горького.
Так, в 2013 році на даних циклах ТУ на кафедрі підліткової медицини
ХМАПО навчалось 142 лікарів, з них на стаціонарних циклах 32 лікарів
(педіатри – 2, сімейні лікарі – 29, хірург – 1), на виїзних циклах (м. Полтава, м.
Херсон, м. Хмельницький) – 110. Зокрема, даним навчанням охоплено лікарів
загальної практики та сімейної медицини – 45.
Кафедрою дитячих та підліткових захворювань НМАПО ім. П.Л.Шупика
в 2013р. різними видами навчання з питань надання медичної допомоги
підліткам та молоді на засадах «дружнього підходу» (ТУ, в т.ч. з елементами
дистанційного навчання, ПАЦ, цикли стажування та спеціалізації) охоплено
біля 300 лікарів педіатрів, лікарів-інтернів за фахом «Педіатрія» та «Сімейна
медицина».
В 2013 р, за підтримки Дитячого Фонду ООН/ЮНІСЕФ, 3 спеціалісти
пройшли навчання в школі Euteach на базі Медичної Академії Післядипломної
Освіти, м. Санкт-Петербург.
Методично-організаційна робота щодо діяльності КДМ України
здійснюється наступними підрозділами:
– Методично-організаційним моніторинговим центром Національної дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит»МОЗ України.
– Регіональними організаційно-методичними моніторинговими центрами.
– Інформаційно-ресурсними навчальними центрами (мм. Київ, Севастополь).
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Укомплектованість кадрів
Спеціалісти

2012 р.

2013 р.

Кількість посад

Кількість посад

штатних

зайнятих

фізичних
осіб

штатних

зайнятих

фізичних
осіб

Медичний персонал
Лікарі всього, в т.ч.
педіатр/терапевт/лікар
підлітковий/лікар
загальної
практики/сімейної
медицини
акушергінеколог/гінеколог
дитячого та
підліткового віку
Дерматовенеролог
уролог/андролог
Психіатр
Психолог
нарколог
Середній медперсонал,
всього
Немедичний
персонал, всього
Психолог
спеціаліст ЦСССДМ
Юрист
Інший персонал,
всього

297,9
197,4

274,7
186,7

568
425

414,5
247,5

369,6
214,2

872
648

61,1

61,15

127

69,9

66,6

146

55,5
33,1
18,25
5
21
3,6

50,9
30,4
16
4,75
20,75
2,75

112
80
48
15
33
10

66,35
37,6
18
5,75
11
6,6

50,85
36,85
15
6,5
8,5
7,35

344
105
49
17
17
23

100,5

88

143

135,5

127,25

203

69,75
55
11
3,75

61,75
49
10
2,75

118
70
35
13

86,35
63,5
24
5,25

74,85
59,5
8,1
4,75

148
95
7,1
23

56

52,25

78

63,75

57,75

81

мед. реєстратор

43,45

41,45

64

48,25

42,25

63

РАЗОМ
423,65
388,7
764
562,75 507,95
1101
Кількість штатних посад складає 562,75 проти 423,65 – в 2012р.
Найбільшу кількість штатних посад для КДМ виділено у наступних областях:
Донецька – 32,0, Миколаївська – 34,75, Дніпропетровська – 40,25, Львівська –
40,75, Сумська – 42,75, м. Київ – 61,5. Слід зауважити, що штатні посади, які
рекомендовані наказом МОЗ України від 02.06.2009 № 383, виділені закладами
охорони здоров’я в основному для таких моделей, як центр та відділення
медичної допомоги підліткам та молоді. Кабінети, кількість яких переважає
серед моделей КДМ, не забезпечені штатними посадами.
В КДМ працює 1101 спеціалістів, більше 50% з яких пройшли підготовку
на семінарах-тренінгах щодо надання медико-соціальних послуг на основі
«Дружнього підходу» та на ТУ з підліткової медицини.
Укомплектованість кадрами складає 85% , при цьому кількість фізичних
осіб в 2 рази перевищує наявність штатних посад. Більшість фізичних осіб
9

працює на 0,25\0,5 ставки, в основному, за сумісництвом працюють лікарі та
психологи.
Основні показники роботи КДМ за 2013 рік
2012

Показники

абс.ч.

Загальна кількість звернень, з них:
Первинних:
Юнаки
Дівчата
Повторних:
Юнаки
Дівчата

2013
%

203441
106974
52,6
41717
39,0
65257
61,0
96467
47,4
33894
35,1
62573
64,9

абс.ч.

%

252084
130125
51,6
50897
39,1
79228
60,9
121959
48,4
45296
37,1
76663
62,9

Загальна кількість звернень збільшилась з 203441 в 2012р. до 252084 в
2013р., що більше на 19,3%. У структурі звернень повторні складають 48,4%
(2012р. – 47,4%), але даний показник дещо нижче від визначеного показника
якості надання медичної допомоги для КДМ (50%). Найбільша кількість
повторних звернень у КДМ наступних областей: Вінницька, Полтавська,
Харківська, Херсонська Миколаївська та м. Київ ( від 52 до 65%).
Вікова структура відвідувачів
Вік відвідувачів

Кількість відвідувачів
2012

2013

абс.
%
абс.
%
14-18 років
121948
59,9
142870
56,7
юнаки
45815
37,6
53839
37,7
дівчата
76133
62,4
89031
62,3
18-24 років
71653
35,2
95021
37,7
юнаки
26561
37,1
33818
35,6
дівчата
45092
62,9
61203
64,4
Інші
9840
4,8
14193
5,6
РАЗОМ
203441
252084
У віковій структурі серед клієнтів КДМ у 2013 році найбільша питома
вага припадає на дітей підліткового віку 14-18 років, як основну цільову групу
– 56,7% , що є на рівні 2012 року, серед них дівчат – 62,3%. У віковій групі
після 18 років питома вага дівчат складає 64,4%.
Вікова група після 24 років складає 5,6%.
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Розподіл відвідувачів КДМ за місцем проживання
Кількість відвідувачів
2012
2013
Місце проживання
абс.%
%
абс.%
Місто
166035
81,6
203447
Село
Без певного місця
проживання

37406

РАЗОМ

18,4

203441

%
80,7

48631

19,3

6

0,01
252084

З клієнтів КДМ 80,7 % – мешканці міста. Спостерігається тенденція до
зростання кількості клієнтів сільської місцевості до 19,3% проти 18,4% у
2012 р. Але дане зростання є недостатнім, що говорить про необхідність
подальшого розвитку КДМ у сільській місцевості для підвищення рівня
доступності сільських підлітків до послуг КДМ.
Найбільша кількість КДМ в закладах охорони здоров’я, які надають
допомогу жителям села (ЦРЛ,РЛ) є в Чернівецькій, Івано-Франківській,
Львівській, Миколаївській областях.
Скерованість відвідувачів

Місце проживання
Самозвернення
Спеціалістами ЛПЗ
Спеціалістами навч. закладів
Спеціалістами ЦСССДМ
Інші
РАЗОМ

Кількість відвідувачів
2012
2013
абс.
%
абс.
%
66,8
68,5
135985
172705
20,2
19,5
41147
49141
7,2
7,3
14665
18299
4,3
3,4
8759
8627
1,4
1,3
2885
3312
203441
252084

Переважна більшість клієнтів звертається до КДМ шляхом
самозвернення (68,5%), що свідчить про достатню інформованість цільової
групи про наявність та переваги медико-соціальної допомоги. Кількість
відвідувачів КДМ, які направлялися спеціалістами лікувально-профілактичних
закладів, педагогами, спеціалістами ЦСССДМ залишається на рівні
попереднього року.
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Структура причин індивідуальних звернень до КДМ
Причини звернень
Всього
З приводу захворювань,
в т.ч.:

2012
%

2013
%

абс.

203441

%
252084

93772

46,09

116762

46,32

49452

52,74

58691

50,3

13995

28,30

17987

30,6

10805

21,85

12077

20,6

12677

25,6

13756

23,4

8396
3579

17,0
25,6

10287
4584

17,53
25,49

12805

13,7

16320

13,98

2468

19,27

2215

13,57

1820

14,2

2441

14,96

1820
18926

14,2
20,18

19085
22666

16,35
19,41

175444

86,2

213416

84,6

41930

20,61

52851

24,70

96298

52,42

119569

56,00

10611

5,22

8655

4,00

17294

8,50

19430

9,10

17976

8,84

22574

10,60

1496

0,74

1653

з інших питань

11920

5,86

14048

0,66
6,60

З приводу психологічної
допомоги, в т.ч.:

26371

12,96

32050

1

Репродуктивна сфера

Хвороби сечостатевої
системи:
Запальні захворювання
1.2
придатків матки
Розлади менструального
1.3
циклу
1.4 ІПСШ
1.5 Інші
Розлади психіки та
2
поведінки
Через вживання
2.1
алкоголю
Через вживання
2.3 наркотичних та інших
психотропних речовин
3
Захворювання шкіри
4
Інші захворювання
З приводу консультувань,
в т.ч.:
1
З методів контрацепції
З профіліктики
2
ВІЛ/СНІДУ
3
З приводу вагітності
З проблем загального
4
психічного здоров’я
З проблем сексуальних
5
відносин в підлітковому
віці
6
З правових питань
1.1

7

12

12,71

Кризові звернення з
приводу взаємовідносин
з батьками,
1.1
однолітками,
сексуальним партнером,
сексуального насилля,
1.2 Інше
Звернення по «Телефону
довіри»

16088

61,01

19379

60,46

9965

37,79

12671

39,54

8251

8893

В структурі звернень:
I місце – з приводу консультувань;
II місце – з приводу захворювань;
ІІІ місце – з приводу психологічної допомоги.
Оскільки профілактичний напрямок є основним в роботі КДМ,
індивідуальним консультуванням охоплено 84,6% клієнтів. Більше половини з
них отримали консультування з питань профілактики ВІЛ-інфекції, чому
сприяє і впровадження проведення добровільного консультування та
тестування на ВІЛ-інфекцію (ДКТ) в умовах КДМ. На другому та третьому
місцях – консультування з питань репродуктивного здоров’я (методів
контрацепції та проблем сексуальних відносин в підлітковому віці).
Дещо менше половини клієнтів звертались до КДМ з приводу
захворювань. Основними причинами звернень були: проблеми у
репродуктивній сфері, на другому місці – захворювання шкіри, на третьому розлади психіки та поведінки. Кількість таких звернень залишилась на рівні
2012 року.
Психологічна допомога була надана 32050 проти 26371 в 2012 р. (більше
на 18,8%).
Послугами «Телефону довіри» користується все більше клієнтів КДМ –
8893 проти – 8251 в 2012р (більше на 7,3%).
Робота з підлітками груп ризику
До груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, відповідно до наказу
МОЗ України до 08.02.2013 № 104, належать:
1. Споживачі ін’єкційних наркотиків.
2. Особи, які надають сексуальні послуги за винагороду.
3. Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками.
4. Статеві партнери споживачів ін’єкційних наркотиків.
5. Клієнти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду.
6. Cтатеві партнери чоловіків, які практикують секс з чоловіками.

13

За даними Українського інституту соціальних досліджень, який здійснив,
за підтримки ЮНІСЕФ, оновлену оцінку щодо підлітків групи ризику:
– На сьогоднішній день намітились певні тенденції до покращання
епідеміологічної ситуації серед підлітків та молоді в цілому, але діти та
молодь залишаються особливо уразливими до інфікування ВІЛ, оскільки
за результатами різних досліджень, рівень застосування ризикових
практик серед них є більш високими, ніж серед дорослих.
– Більша половина випадків інфікування ВІЛ підлітків та молоді віком 15-24
років відбулася через незахищені статеві контакти, причому серед хлопців
та молодих чоловіків цей показник складав – 57,3%, серед дівчат та
молодих жінок – 89%. Частка молодих осіб, які заразились ВІЛ шляхом
вживання ін’єкційних наркотиків дорівнювала 17,8%.
З 2007 року в Україні реалізується Проект ЮНІСЕФ «Профілактика ВІЛінфекції серед підлітків груп ризику в Україні та Південно-Східній Європі», до
якого залучилася доволі значна кількість організацій. Установ, зацікавлених у
наданні послуг підліткам груп ризику.
Надання допомоги підліткам та молоді груп ризику є актуальним і для
КДМ.
Створення КДМ для груп ризику (м. Дніпропетровськ, м. Миколаїв, м.
Київ) та практика поширення доступу підлітків уразливих груп до надання
медико-соціальних послуг (проведення ДКТ, гарантовані анонімність та
конфединційність під час отримання відповідних лікувально-діагностичних та
соціальних заходів в КДМ) дає можливість вплинути на стан їх здоров’я,
поширити коло профілактичних заходів та сприяти зменшенню
розповсюдження ВІЛ-інфекції, ІПСШ серед підлітків. Розроблена та
впроваджується в 2013р. інноваційна інтегрована модель профілактики ВІЛінфекції, допомоги та підтримки молодих жінок групи ризику в Запорізькій
області.
У 2013 році було прийнято підлітків та молоді групи ризику щодо ВІЛінфікування 7180, проти 5313 - в 2012 р. (ріст на 26%), що становить 2,9% від
загальної кількості звернень. Вiддiленнями медичної допомоги пiдлiткам та
молодi, створеними для груп ризику (Дніпропетровський наркологiчний
диспансер та Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер,
Київська міська шкірно-венерологічна лікаря прийнято підлітків та молоді
групи ризику щодо ВІЛ-інфікування було прийнято 878 проти 230 – в 2012 р.
(ріст в 3,8 рази).
В КДМ практично всіх регіонів України запроваджено добровільне
консультування та тестування на ВІЛ, для чого:
– Укладено Угоди про співпрацю між закладами охорони здоров’я, в
структурі яких працюють КДМ, та Центрами профілактики та боротьби з
ВІЛ\СНІДом.
– До- та післятестове тестове консультування на ВІЛ здійснюється
спеціалістами КДМ які пройшли відповідну підготовку на семінарахтренінгах.
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– Забір крові для тестування на ВІЛ здійснюється в маніпуляційних
кабінетах закладів охорони здоров’я, в структурі яких створена КДМ або
за переадресацією.
Робота КДМ з питань добровільного консультування та тестування
на ВІЛ-інфекцію (ДКТ)
Кількість осіб
охоплених
передтестовим
консультуванням

Проведено
тестування , всього

Виявлено
позитивних
результатів

забір крові здійснено
в КДМ

До 18
років

Старше
18
років

До 18
років

Старше
18 років

До 18
років

Старше
18 років

До 18
років

Старше
18
років

16298

22166

3699

8166

3003

7502

6

53

Всього охоплено передтестовим консультуванням 38464, з них
тестування проведено 11865, що складає 30,8%.
Забір крові в 88,5% випадків здійснювався безпосередньо
в маніпуляційних кабінетах закладів охорони здоров’я, в структурі яких
створена КДМ, що забезпечило доступність клієнтів до даного виду допомоги.
Виявлено позитивних результатів у 59 клієнтів, що складає 0,5%
від загальної кількості клієнтів, якім проведено тестування.
Для виконання роботи з профілактики ВІЛ/СНІД серед уразливих груп
населення, важливим є забезпечення їх засобами індивідуального захисту
(презервативами).

Назва заходу
Індивідуальні форми
профілактичної роботи
(консультування)
Групові форми
профілактичної роботи
Бесіди
Семінари-тренінги
Круглі столи
Відео лекторії
Лекції
Акції

Інформаційно-освітня робота
2012
2013
Кількість Кількість Кількість Кількість
175444
26410
15987
2349
502
3358
4398
814

213416
455278
96229
28943
11011
49643
141009
177562

29260
17502
2538
513
2777
5521
634

495289
118727
35370
15432
526119
183673
119171

За 2013 рік кількість осіб, охоплених різними формами профілактичної
роботи збільшилась на 17,8%. Індивідуальними формами профілактичної
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роботи охоплено 84,6% клієнтів, що залишається на рівні минулого року і є
достатньо високим. Серед групових форм інформаційно-освітньої роботи
переважають інтерактивні методи, зокрема бесіди. Слід зауважити, що такий
вид профілактичної роботи КДМ, як лекції займає друге місце, хоча є менш
ефективним, ніж інтерактивні методи.
Діяльність КДМ здійснюється за активного соціального партнерства з
працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до
спільного
наказу
МОЗ
України
та
Мінсім’ямолодьспорту
від 17.04.06 №1209/228 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я
щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям та молоді».
Взаємодія забезпечується на підставі укладених угод про співпрацю між
закладами охорони здоров’я та центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Основні напрямки спільної роботи:
– Здійснення інформаційно-просвітницької роботи з популяризації
здорового способу життя, профілактики соціально небезпечних хвороб у
навчальних, у гуртожитках.
– Проведення профілактичної роботи щодо запобігання інфекціям, які
передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ, у навчальних закладах
міста та у гуртожитках.
– Організація та проведення комплексної профілактичної роботи мобільних
бригад спільно зі спеціалістами Клінік, дружніх до молоді в сільських
районах.
– Здійснення
тренінгової
роботи,
направленої
на
збереження
репродуктивного здоров’я та підготовку до усвідомленого батьківства;
формування відповідальної поведінки у статевих та міжособистісних
відносинах.
– Поширення соціальної реклами з пропаганди здорового способу життя,
охорони репродуктивного здоров’я та профілактики соціально
небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі.
– Організація роботи консультативного пункту з метою надання
психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних послуг учнівській
та студентській молоді.
– Направлення дітей та молоді при необхідності до «Клініки, дружньої
до молоді».
– Підготовка волонтерів.
– Забезпечення роботи гарячих ліній «Телефону Довіри» з актуальних
питань репродуктивного здоров’я та статевого виховання підлітків
та молоді.
– Забезпечення соціального супроводу клієнтів «Клініки, дружньої
до молоді», які опинилися у складних життєвих обставинах
за рекомендаціями лікарів КДМ та інших закладів охорони здоров’я.
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– Організація та проведення інформаційно-просвітницьких акцій
до Всесвітнього Дня здоров’я, Міжнародного Дня сім’ї, Всесвітнього Дня
непаління тощо.
– Спільна розробка, виготовлення, поширення методичних, інформаційнорекламних та санітарно-освітніх матеріалів з питань збереження
репродуктивного здоров’я, попередження захворювань, що передаються
статевим шляхом тощо.
– Інформування дітей, молоді та їх батьків про надання медичної допомоги
та соціальних послуг.
– Залучення державних та недержавних установ, громадських організацій,
у тому числі міжнародних до співпраці щодо впровадження та поширення
принципів Дружнього підходу до молоді.
До надання медичних та соціальних послуг підліткам та молоді в умовах
КДМ було залучено - 157 спеціалістів ЦСССДМ (2012р - 118), з них:
– Психологів – 95 (2012р.- 103).
– Соціальних працівників 39 – (2012р.- 35), під соціальним супроводом яких
перебувало – 1896 клієнтів (2012р.- 1410);
– Юристів –23 (2012р.- 15).
Для більш ефективної роботи КДМ до різних видів діяльності
(планування роботи КДМ, надання послуг, оцінка якості послуг, інш.)
залучаються добровільні помічники (волонтери) переважно з числа учнівської
та студентської молоді. У 2013 році залучено до роботи в КДМ 1896 волонтерів
(2011 р. – 1225), що більше на 35,5%.
Організаційно-методичне забезпечення та моніторинг впровадження
заходів спільних проектів МОЗ України та ЮНІСЕФ з проблем охорони
здоров’я дітей та матерів здійснює Методично-організаційний моніторинговий
центр Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України.
Основними завданнями Центру є:
– методичне забезпечення, моніторинг, оцінка та координація діяльності
органів та закладів охорони здоров’я стосовно роботи регіональних
Центрів підтримки грудного вигодовування «Лікарня, доброзичлива до
дитини» та Центрів (відділень) медичної допомоги дітям та молоді
«Клініка, дружня до молоді»;
– розробка національної стратегії і тактики, включаючи питання планування,
моніторингу і оцінки, подальшого розвитку заходів щодо вигодовування
немовлят і дітей раннього віку, а також здоров‘я і розвитку дітей та
підлітків в Україні.
За період 2013 року Центром проведена наступна робота:
• Методичне забезпечення, моніторинг, оцінка та координація діяльності
органів та закладів охорони здоров’я стосовно роботи регіональних
організаційно-методичних моніторингових центрів.
• Збір, узагальнення та аналіз інформації з регіонів щодо стану розвитку
«дружніх до молоді» служб охорони здоров’я.
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• Оновлення ресурсу інформаційно-методичних матеріалів з питань розвитку
«дружніх до молоді» медико-соціальних послуг (методичні папки, матеріали
веб-сайту).
• Удосконалення веб-сторінки Центру.
• Співпраця з ТОВ «Школа Онлайн Донецьк» щодо створення
індивідуального сайту-візитівки для кожної «Клініки, дружньої до молоді»
України з метою покращання доступу підлітків та молоді України до
інформації. На сьогодні сайти-візитки створені для 50 КДМ.
• Здійснення моніторингових візитів до 66 закладів охорони здоров’я.
• Участь у складі робочої групи в напрацюванні методології дослідження
щодо здоров’я та поведінкових орієнтацій учнівської молоді в рамках
реалізації проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді»
(HBSC – Health Behaviour in School - Aged Children : a WHO Cross - National
Study). Дане дослідження здійснюється ГО «Український інститут
соціальних досліджень імені Олександра Яременка», за підтримки
ЮНІСЕФ.
Метою дослідження є:
− отримання надійної та валідної інформації щодо характеристик здоров’я
та способу життя учнівської молоді 11, 13, 15 та 17 років, яка дозволить
посилити заходи зі збереження та зміцнення здоров’я, визначити
пріоритети формування навичок здорового способу життя з урахуванням
особливостей різних статево-вікових груп;
− вивчення впливу соціального оточення на стан здоров’я учнівської
молоді;
− посилення інформаційного забезпечення діяльності з формування
здорового способу життя на базі навчальних закладів;
− започаткуння впровадження системи індикаторів щодо здорового
способу життя серед підлітків, які ґрунтуватимуться на даних
соціологічного опитування та доповнять відомчу статистику щодо
захворювань.
• Участь у складі робочих груп в підготовці методичних посібників,
керівництв, проектів наказів, зокрема:
 Керівництво з проведення оцінки\переоцінки Центру (відділення,
кабінету) на відповідність статусу «Клініка, дружня до молоді».
 Керівництво для тренера з проведення 5-ти денного модульного
семінару-тренінгу «Принципи «дружнього підходу» при наданні
медичної допомоги підліткам та молоді».
 Методичні рекомендації «Сучасні моделі надання медичної допомоги
підліткам та молоді в різних клінічних ситуаціях».
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ВИСНОВКИ
Протягом року збільшилась кількість центрів, відділень, кабінетів
медичної допомоги підліткам та молоді (з 123 до 147), вони створені
і працюють у 167 закладах охорони здоров’я (з урахуванням Мережі в
мм. Севастополі та Тернополі).
Впровадження оцінки центрів, відділень, кабінетів медико-соціальної
допомоги підліткам та молоді на відповідність статусу КДМ показало, що саме
дотримання стандартів є шляхом надання якісної медичної допомоги підліткам
та молоді.
Зросла роль Регіональних методично-організаційних моніторингових
центрів, однією з функцій яких є забезпечення організаційно-методичної
роботи щодо створення та розвитку КДМ в регіоні, забезпечення їх
методичною допомогою, підвищення якості надання медико-соціальних послуг
шляхом здійснення оцінки на відповідність статусу «Клініка, дружня до
молоді».
З метою реалізації Загальнодержавної програми "Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року,
Плану спільних заходів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з Урядом України на
2012-2016 роки у 2013 році продовжувалась робота щодо розвитку «Клінік,
дружніх до молоді», передусім в сільській місцевості та для підлітків і молоді
груп ризику.
Створення КДМ для груп ризику (мм. Дніпропетровськ, Київ, Миколаїв)
та практика поширення доступу підлітків та молоді груп ризику до надання
медико-соціальних послуг (проведення ДКТ, гарантовані конфіденційність та
анонімність) дає можливість забезпечити безперервну профілактичну роботу,
вплинути на стан їх здоров’я, та сприяти зменшенню розповсюдження ВІЛінфекції, ІПСШ серед підлітків. Однак, кількість існуючих КДМ, в тому числі в
сільській місцевості та для підлітків і молоді груп ризику, на сьогодні є
недостатньою.
Продовжена робота з розробки та впровадження інноваційної
інтегрованої моделі профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та підтримки
молодих жінок групи ризику в Запорізькій області.
З метою розширення доступу до послуг, дружніх до молоді, в тому числі
серед молоді, яка проживає у сільській місцевості, а також у місцевостях
віддалених від наявних КДМ, здійснювались заходи щодо інтеграції медичної
допомоги на основі «дружнього підходу» у діяльність шкільної, сімейної
медицини та служб планування сім’ї.
Підготовлено керівництво для тренера з проведення 5-ти денного
модульного семінару-тренінгу «Принципи «дружнього підходу» при наданні
медичної допомоги підліткам та молоді» та заплановано проведення виїзних
семінарів-тренінгів.
Підготовлено та видано, за підтримки Фонду Народонаселення ООН в
Україні, методичні рекомендації «Сучасні моделі надання медичної допомоги
підліткам та молоді в різних клінічних ситуаціях» з метою впровадження їх
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в роботу Центрів первинної медико-санітарної допомоги, Центрів планування
сім‘ї та «Клінік, дружніх до молоді».
Разом з тим:
Не дивлячись на те, що у 2013 році кількість фізичних осіб, які задіяні в
роботі КДМ збільшилась на 30%, в порівнянні з 2012 роком, більшість
фізичних осіб працюють за сумісництвом. При цьому, штатні посади, які
рекомендовані наказом МОЗ України від 02.06.2009 № 383, виділені закладами
охорони здоров’я лише для таких моделей, як центр та відділення медичної
допомоги підліткам та молоді. Кабінети, кількість яких переважає серед
моделей КДМ, не забезпечені штатними посадами.
З урахуванням відкриття нових КДМ в регіонах України та необхідності
інтеграції медичної допомоги на основі «дружнього підходу» у діяльність
шкільної, сімейної медицини та служб планування сім’ї конче необхідно
подовження таких форм навчання спеціалістів, як виїзні семінари-тренінги, ТУ
з питань підліткової медицини та надання медичної допомоги на засадах
«дружнього» підходу». На сьогодні, не дивлячись на рекомендації МОЗ
України (лист від 01.07.09 № 04.01.10-08-522), таке навчання здійснюється
лише Харківською медичною академією післядипломної освіти, Національною
медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Донецьким
національним медичним університетом ім. М.Горького.
В концепції реформування системи охорони здоров’я України чітко не
прописано місце КДМ.
На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року,
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року
та з метою подальшого розвитку медичної допомоги підліткам та молоді
на засадах «дружнього підходу» в 2014 році необхідно:
1. Продовжити роботу щодо створення центрів, відділень, кабінетів медичної
допомоги підліткам та молоді, в т.ч. і сільській місцевості, з покращанням їх
матеріально-технічної бази та забезпеченням відповідними кадрами.
2. Забезпечити надання профілактичних послуг підліткам та молоді груп
ризику, для чого продовжити створення КДМ для цієї групи та інтегрувати дані
послуги в діяльність усіх КДМ.
3. Забезпечити подальше впровадження добровільного консультування та
тестування на ВІЛ в умовах КДМ.
4. Інтегрувати надання медичної допомоги підліткам та молоді на основі
«дружнього підходу» в діяльність Первинної медико-санітарної допомоги та
Центрів репродуктивного здоров’я, для чого забезпечити проведення виїзних
семінарів-тренінгів для спеціалістів таких закладів за модульною програмою:
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«Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та
молоді».
5. Долучити до проведення навчання спеціалістів на циклах ТУ з питань
підліткової медицини та надання медичної допомоги на засадах «дружнього
підходу», відповідно до рекомендації МОЗ (лист від 01.07.09
№ 04.01.10-08-522), відповідні кафедри вищих медичних навчальних закладів
післядипломної освіти.
6. Забезпечити ефективну роботу Регіональних організаційно-методичних
моніторингових центрів з метою координації роботи щодо подальшого
впровадження Програм направлених на охорону здоров’я матерів та дітей.
7. Продовжити роботу з оцінки/переоцінки центрів, відділень, кабінетів
медичної допомоги підліткам та молоді на відповідність статусу «Клініка,
дружня до молоді».
8. Продовжити розробку та розпочати впровадження інноваційної інтегрованої
моделі профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та підтримки молодих жінок
групи ризику в Запорізькій області.
9. Активно залучати до участі молодь у планування діяльності; моніторингу та
оцінки установ, які надають «дружні до молоді» послуги
10. Посилити взаємодію КДМ з іншими закладами охорони здоров’я, центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, державними закладами та
установами, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами,
які опікуються питаннями підлітків та молоді.

Заступник головного лікаря
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

О.М.Мешкова
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