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Структурні підрозділи з питань
охорони здоров'я обласних
(міських) державних
адміністрацій
Національна дитяча спеціалізована
лікарня "ОХМАТДИТ"
МОЗ України
Міністерство охорони здоров’я інформує, що в 2014 році, за підтримки
Фонду Народонаселення ООН в Україні, буде проведено 8 семінарів –
тренінгів за 5-ти денною модульною програмою «Принципи «дружнього
підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді». Вказані
семінари-тренінги розраховані для лікарів Центрів первинної медикосанітарної допомоги, центрів/відділень/кабінетів медичної допомоги
підліткам та молоді (Клініка, дружня до молоді), центрів планування сім’ї.
Фонд Народонаселення ООН в Україні надасть фінансову підтримку
для залучення тренерів та забезпечення учасників навчальними матеріалами
Направляємо для інформування медичної спільноти та громадськості
план-графік виїзних семінарів – тренінгів за 5-ти денною модульною
програмою «Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги
підліткам
та
молоді»
розроблений
методично-організаційним
моніторинговим центром НДСЛ «ОХМАТДИТ МОЗ України».
Просимо сприяти в організації проведення зазначених семінарів –
тренінгів.
Витрати на відрядження слухачів віднести за основним місцем
роботи.
Додаток на 9 арк.
Заступник Міністра
Войт 2537271

О.Толстанов
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Національна медична академія
післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика
Донецький медичний університет
ім. М.Горького
Міністерство охорони здоров’я інформує, що в 2014 році, за підтримки
Фонду Народонаселення ООН в Україні, буде проведено 8 семінарів –
тренінгів за 5-ти денною модульною програмою «Принципи «дружнього
підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді». Вказані
семінари-тренінги розраховані для лікарів Центрів первинної медикосанітарної допомоги, центрів/відділень/кабінетів медичної допомоги
підліткам та молоді (Клініка, дружня до молоді), центрів планування сім’ї.
Фонд Народонаселення ООН в Україні надасть фінансову підтримку
для залучення тренерів та забезпечення учасників навчальними матеріалами.
Направляємо для інформування медичної спільноти та громадськості
план-графік виїзних семінарів – тренінгів за 5-ти денною модульною
програмою «Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги
підліткам
та
молоді»,
розроблений
методично-організаційним
моніторинговим центром НДСЛ «ОХМАТДИТ МОЗ України».
Просимо сприяти в організації проведення зазначених семінарів –
тренінгів.
Витрати на відрядження тренерів буде віднесено за рахунок Фонду
Народонаселення ООН в Україні.
Додаток на 9 арк.
Заступник Міністра
Войт 2537271

О.Толстанов
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Програма семінару-тренінгу
«Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги
підліткам та молоді»
Види роботи

«Розвиток ″дружніх до молоді″ служб охорони здоров'я»

1-й день
09.00-10.00

10.00-10.10

10.10-10.30

Реєстрація учасників
Вступне слово представника Департаменту охорони здоров’я обласної ОДА
та тренерської команди.
Мета та завдання семінару – тренінгу
Знайомство з учасниками
Правила роботи
Очікування учасників

10.30– 10.50

Презентація: «Розвиток медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на
основі «дружнього підходу» в Україні»

10.50-11.00

Інформаційне повідомлення: «Природа та послідовність змін і подій, що
відбуваються у підлітковому віці»

11.00-11.20

Робота в групах: «Зміни, які відбуваються у підлітковому віці». Обговорення
Перерва

11.20-11.50
11.50-12.15
12.15-12.45

Інформаційне повідомлення: «Етапи формування сексуальності, статеві
взаємини»
Робота в малих групах: «Факти та міфи про підлітків»

12.45-12.55
12.55-13.15

Інформаційне повідомлення: «Репродуктивне здоров'я підлітків»

13.15-13.30

Мозковий штурм: «Вплив соціального оточення на підлітків»
Обід

13.30-14.30
14.30-15.10
15.10-15.55

Інформаційне повідомлення: «Проблеми із здоров'ям підлітків». Обговорення

Робота в малих групах: «Причини, з яких підлітки не звертаються за
послугами в медичні установи»
Інформаційне повідомлення: «Характеристики медико-соціальних послуг,
дружніх до підлітків». Обговорення

15.55-16.25

Перерва

16.25-16.40

Інформаційне повідомлення: «Моделі КДМ. Цілі, завдання»

16.40-17.10

Мозковий штурм: «Алгоритм надання медико-соціальної допомоги в КДМ».
Обговорення

17.10-17.50

Робота в групах: «Дружній підхід до молоді» в роботі сімейного лікаря».
Презентація групових напрацювань

Підведення підсумків дня
17.50-18.00
2-й день

«Профілактика ризикової поведінки підлітків та молоді»

09.00-10.30

Відвідування «Клініки, дружньої до молоді». Досвід роботи КДМ

10.30-11.00

Кава

11.00-11.30

Трансфер

11.30-11.40

Мозковий штурм: «Коли підлітки ризикують»

11.40-11.50

Інформаційне повідомлення: «Потреба підлітків у медичних та
інформаційних послугах у сфері статевого та репродуктивного здоров'я».
Обговорення.

11.50-12.00

Дискусія: «Молоді люди та вживання ПАР. Значення терміну «ПАР». Вправа

12.30-12.45

«Спірні твердження».
Інформаційне повідомлення: «Адиктивна поведінка»
Інформаційне повідомлення: «Основні відомості про ВІЛ та ІПСШ. Молоді
люди та ВІЛ на глобальному рівні»

12.45-13.10

Вправа: «Ступені ризику»

13.10-13.20

Інформаційне повідомлення: «Незапланована вагітність як наслідок
ризикової поведінки»

13.20-13.30

Групова дискусія: «Моделі поведінки людини. Модель зміни поведінки»

13.30-14.30

Обід

12.00-12.30

14.30-15.00

15.00-15.40

15.40-16.00
16.00-16.20
16.20– 16.30
16.30-16.50
16.50-17.30
17.30-17.50
17.50-18.00

Мозковий штурм: «Особливості консультування підлітків»
Інформаційне повідомлення: «Консультування з питань зміни поведінкиоснова профілактики»
Ситуаційні задачі в рольових іграх в «трійках»: «Відпрацювання навичок
консультування підлітків з питань зміни ризикової поведінки»
Аналіз і обговорення.
Інформаційне повідомлення: «Мета, завдання, принципи та порядок
проведення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію.
Принцип конфіденційності під час ДКТ» Дискусія
Перерва
Групове обговорення: «Вимоги до консультанта»
Інформаційне повідомлення – дискусія: «Основи ефективного спілкування та
консультування»
Робота в малих групах: Відпрацювання навичок «Передтестове
консультування при тестуванні на ВІЛ»
Інформаційне повідомлення: «Післятестове консультування при тестуванні
на ВІЛ»
Підведення підсумків дня

3-й день

«Сучасні аспекти планування сім`ї та репродуктивного здоров`я»

10.00-10.10

Рефлексія попереднього дня.
Постановка завдань на поточний день
Індивідуальна робота: «Що для мене є планування сім’ї?»
Обговорення. Визначення поняття.
Дискусія: «Важливість консультування з планування сім’ї

10.10-10.30

Інформаційне повідомлення: «Консультування з питань планування сім’ї»

10.30-10.50

Вправа „Ефективний консультант, ефективний пацієнт”

09.00-09.30
09.30-10.00

10.50 -11.00
11.00-11.30
11.30-12.05

Інформаційне повідомлення: «Етапи консультування з питань контрацепції»
Перерва
Рольова гра: «Етапи консультування з питань контрацепції»

12.25-13.00

Інформаційне повідомлення: «Методи контрацепції відповідно до періодів
життя»
Робота в малих групах «Особливості періодів життя». Презентація
напрацювань. Обговорення

13:00-14:00

Обід

14.00-14.20

Інформаційне повідомлення: «Методи розпізнавання фертильності (природні
методи планування сім’ї)»

14.20-14.45

Робота в малих групах: «Відпрацювання навичок консультування: «Методи
розпізнавання фертильності»

14.45-15.05

Інформаційне повідомлення: «Особливості контрацепції сексуально-активних
осіб до 18 років»

15.05-16:00

Рольові ігри з навичок консультування підлітків

16.00-16.30

Перерва

16.30-16.50

Інформаційне повідомлення: «Гормональні контрацептиви»

16.50-17.30

Робота в малих групах: «Медичні критерії прийнятності існуючих типів
гормональної контрацепції». Обговорення.

17.30-17.50

Рольова гра: «Побічні ефекти, проблеми використання гормональної
контрацепції та алгоритми дій при них»

17.50-18.00

Підведення підсумків дня.

12.05-12.25

4-й день
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.35
12.35-13.00
13.00-14.00

«Сучасні аспекти планування сім`ї та репродуктивного здоров`я» (продовження)
Рефлексія попереднього дня
Постановка завдань на поточний день
Інформаційне повідомлення: «Невідкладна контрацепція»
Робота в малих групах: «Відпрацювання навичок щодо консультування по
використанню методів невідкладної допомоги». Обговорення
Інформаційне повідомлення: «Внутрішньоматкова контрацепція»
Вправи на повторення інформації: «Засоби невідкладної контрацепції»
Перерва
Інформаційне повідомлення: «Бар`єрні методи контрацепції та сперміциди»
Рольова гра: «Відпрацювання навичок консультування з питань
використання бар`єрних методів»
Рішення ситуаційних задач
Дискусія у групі: «Консультативні потреби жінок, що перенесли аборт»
Інформаційне повідомлення: «Післяпологова та післяабортна контрацепція»
Обід

14.30-14.50

Рішення ситуаційних задач: «Принципи післяпологового та післяабортного
консультування, вибір методу контрацепції»
Інформаційне повідомлення та дискусія: «Планування сім’ї і ІПСШ»

14.50-15.20

Рішення ситуаційних задач

15.20-16.00

Рольова гра: «Консультування з питань профілактики і діагностики ІПСШ»

16.00-16.30

Перерва
Мозковий штурм: «Бар’єри на шляху використання сучасних методів
контрацепції»
Інформаційне повідомлення: «Медичні критерії прийнятності методів
контрацепції»
Робота в малих групах.: «Класифікація категорій прийнятності методів
контрацепції». Обговорення
Рольова гра: «Оцінка пацієнта»
Робота у малих групах: «Відпрацювання та оцінка навику підбору методу
контрацепції».
Підведення підсумків дня
«Сучасні моделі надання медичної допомоги підліткам та молоді
в різних клінічних ситуаціях»

14.00-14.30

16.30-16.40
16.40-16.40
16.40-17.00
17.00-17.20
17.20-17.50
17.50-18.00
5-й день
09.00-09.20

09.20-09.40

Рефлексія попереднього дня.
Постановка завдань на поточний день
Індивідуальне знайомство з методичними рекомендаціями «Сучасні моделі
надання медичної допомоги підліткам та молоді в різних клінічних
ситуаціях»

Презентація методичних рекомендацій: мета, структура, загальні принципи
роботи з посібником». Обговорення

10.30 -11.00

Інформаційне повідомлення: «Оцінка «HEADS»
Робота в малих групах: «Складання історії обговорюваної проблеми чи
предмету занепокоєння. Вихід за рамки обговорюваної проблеми чи
предмету занепокоєння. Проведення медичного огляду. Повідомлення
класифікації, пояснення її змісту та обговорення варіантів лікування»
Обговорення презентацій груп
Інформаційне повідомлення: «Приклад роботи з алгоритмом надання
допомоги: У мене проблема зі шкірою». Обговорення

11.00-11.20

Перерва

09.40- 09.55

09.55-10.30

11.20-12.00.

Робота в 4-х групах:
1) У мене спостерігаються аномальні виділення / печіння або свербіж у
геніталіях.
2) Я пережив насильство.
3) Я погано бачу.
4) Я дуже сумний

12.00-13.00

Обговорення групових напрацювань

13.00-14.00

Обід

14.00-14.40

Продовження обговорення групових напрацювань

14.40- 15.00

Інформаційне повідомлення: «Основні теми частини 3 методичних
рекомендацій, які належать до здоров'я та розвитку підлітків: Здорове
харчування; Фізична активність; Статеве життя; Емоційне
благополуччя; Вживання тютюну, алкоголю та інших психоактивних
речовин; Ненавмисні травми; Насильство та жорстоке поводження»

15.00-15.30

Рефлексія семінару-тренінгу

15.30-15.40

Заповнення анкети

15.40-16.00

Вручення сертифікатів
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Графік виїзних семінарів – тренінгів
«Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді»
на 2014 рік

Область

Дата

ПІБ тренерів

ПІБ модератора

Запорізька область

23-27.06.2014

1.Голоцван О.А. – доцент кафедри дитячих та підліткових
захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика;

Романенко Л.В. завідувач
методичноорганізаційного
моніторингового
центру НДСЛ
«ОХМАТДИТ»
МОЗ України
Мешкова О.М. заступник
головного лікаря
НДСЛ
«ОХМАТДИТ»
МОЗ України

2.Бобкова О.В. - завідувач відділення медичної допомоги підліткам та
молоді Запорізької ОДКЛ;

Миколаївська область 07-11.07.2014

3.Царук Т.О. - лікар гінеколог дитячого та підліткового віку
КУ "Запорізький обласний медичний центр репродукції людини»
1.Анопрієнко О.В. - завідувач Центру медико-психологічної,
соціально – реабілітаційної допомоги НДСЛ «ОХМАТДИТ»;
2.Количева Ольга Сергіївна - лікар-педіатр Миколаївської обласної
дитячої лікарні;

Черкаська область

21-25.07.2014

3.Шевчук Світлана Федорівна - лікар акушер-гінеколог Центру
планування сім’ї Вінницької обласної лікарні ім. І.П. Пирогова
1. Голоцван О.А. – доцент кафедри дитячих та підліткових
захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика;
2. Сьомич О.А. - лікар гінеколог дитячого та підліткового віку»,
обласний дитячий та підлітковий гінеколог Полтавської обласної
клінічної лікарні відновного лікування та діагностики «Центр

Романенко Л.В. завідувач
методичноорганізаційного
моніторингового
центру НДСЛ

планування сім’ї та репродукції людини»;

Сумська область

25-29.08.2014

3. Турчик З.В. – лікар акушер-гінеколог Вінницького пологового
будинку №1
1. Анопрієнко О.В. - завідувач Центру медико-психологічної,
соціально – реабілітаційної допомоги НДСЛ «ОХМАТДИТ»;
2. Гиленко Ж.О. - лікар гінеколог дитячого та підліткового віку,
обласний дитячий та підлітковий гінеколог Сумського обласного
клінічного перинатального центру;

Одеська область

15-19.09.2014

3. Кобилецька Н.А. - лікар акушер-гінеколог Сумського пологового
будинку №1
1. Веренич В.І. - лікар акушер-гінеколог відділення медичної
допомоги підліткам та молоді ДКЛ №6 Шевченківського району
м. Києва;
2. Кучеренко Людмила Радіївна завідувач відділення медичної
допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»
Студентської поліклініки №21 м. Одеса;

Дніпропетровська
область

6-10.10.2014

3. Цуглевич Д.Л. - завідувач жіночої консультації, завідувач
відділення медичної допомоги підліткам та молоді Кам’янецьПодільської міської лікарні № 1 Хмельницької області
1.Голоцван О.А. - доцент кафедри дитячих та підліткових
захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика;
2.Мальцева О.І. - лікар гінеколог дитячого та підліткового віку,
Дніпропетровського обласного центру планування сім’ї;
3.Примак Ю.В. – лікар - дерматовенеролог відділення медичної
допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»
КЗ "Дніпропетровська міська студентська поліклініка"
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м. Київ

3-7.11.2014

1. Голоцван О.А. - доцент кафедри дитячих та підліткових
захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика;
2. Бухановська Т.М. - асистент кафедри сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО ім. П.Л.Шупика;
3. Коба А.Л. - лікар акушер-гінеколог Бориспільської центральної
районної лікарні

Донецька область

08-12.12.2014

1.Анопрієнко О.В. - завідувач Центру медико-психологічної,
соціально – реабілітаційної допомоги НДСЛ «ОХМАТДИТ»;
2. Зоріна І.О. - головний педіатр Управління охорони здоров’я
Донецької міської ради;
3. Бабенко О.М. – доцент кафедри акушерства та гінекології
Донецького медичного університету ім. М. Горького
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