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РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
У К РА Ї Н О - Ш В Е Й Ц А Р С Ь К И Й П Р О Є К Т

УКРАЇНА Й УКРАЇНЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВИБОРЮВАТИ У ВІЙНІ З РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ СВОЮ
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ВІЛЬНЕ МАЙБУТНЄ. ЦЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ НАШОЇ КРАЇНИ ЗАРАЗ! ВІДДАНІСТЬ
ВОЇНІВ, ОСВІТЯН, ЛІКАРІВ, МЕДИЧНИХ СЕСТЕР, РЯТУВАЛЬНИКІВ, УСІХ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ДОКЛАДАЮТЬ
НЕЙМОВІРНІ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ВОРОГА, ВРАЖАЄ ВЕСЬ СВІТ.

Хороші речі
потребують часу
Освіта має безліч переваг як
для кожної окремої людини,
так і для всього суспільства.
Дохід, здоров’я, щастя — лише
кілька з них, — безпосередньо
пов’язані з освітою, як і економічне зростання, соціальна
згуртованість і відкритість та
толерантність суспільства.
Справедливо зауважити, що багато,
якщо не всі, характеристик, які ми цінуємо в людях і в суспільстві, визначаються чи принаймні пов’язані з освітою. Ми
зазвичай бачимо освіту найважливішою
передумовою особистісного розвитку
людини й прогресу в суспільстві. І так є
в усьому світі, а особливо в Україні, яка
воює зараз, захищаючи не лише власну
свободу, а й ліберальні цінності відкритого суспільства від агресивного тоталітарного загарбника. Досконала вища
освіта, доступна кожній людині з належними здібностями, є однією з основ
відкритого ліберального суспільства.
Саме цьому сприяє проєкт «Розвиток
медичної освіти».
Певно, саме через те, що освіта приносить багато переваг, ми маємо високі вимоги й очікування від неї (а іноді
навіть нереалістичні). Виклики, з якими
ми стикаємося в процесі реформування
системи освіти, величезні. Але ця комплексність не є унікальною рисою лише
освітньої системи: це розвиток, спільний з іншими соціальними системами. У
багатьох відношеннях наші суспільства
стали складнішими, ними важче керува-

ти і їх важче регулювати. Таке зростання соціальної складності привело до
міцніших зв’язків між професійними й
академічними установами та організаціями з метою забезпечення якісного
наукового підґрунтя для професійної
діяльності.
Зв’язок між професійною діяльністю й
академічними дослідженнями є складовою підходу, заснованого на свідченнях
(evidence based). Як в аграрному секторі,
так і в медичній галузі — назвемо лише
два напрями — дослідники й практики
тісно співпрацюють, щоб подолати ті
складні проблеми, з якими стикаються,
та підвищити рівень знань і розуміння
для поліпшення ефективності. Проте
маємо визнати, що навіть в агросекторі
й медицині доказовий підхід застосовується не повсюдно, навіть якщо принципи цього підходу загалом підтримуються. Підхід, заснований на знаннях або
на свідченнях, досі освіту здебільшого
оминав. Але саме цей підхід є серцем
проєкту «Розвиток медичної освіти».
Проєкт поєднує інновації в медичній,
медсестринській, управлінській курикулі з інноваціями у викладанні. І робить
це в доказовий спосіб. Проєкт сприяє
розвитку дослідницьких навичок, щоб
не лише зробити курикулу доказовішою, а й визначити, чи ті інновації у викладанні, які внесені до курикули, ефективні й насправді працюють.
Хороші речі потребують часу. Це стосується як наукової, так і освітньої реформи. У часи, коли концентрація уваги

розпорошується, видається дедалі важчим досягати довгострокових зобов’язань щодо розбудови спроможності й
реформ. Тому це надзвичайно цінно, що
україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» має довготривале
зобов’язання щодо освітньої реформи.
Дуже важливо, що Проєкт має можливість використовувати досвід і будувати свої дії на досягненнях попередніх
реформ, наприклад на досвіді запровадження у 2004 році маґістерської програми з управління в охороні здоров’я
в Києво-Могилянській Академії за підтримки Маастрихтського університету.
Спільні зусилля з розвитку спроможностей у дослідженнях через PhD-проєкти й реформа освіти допомагають посилити їхню стійкість. Це дає можливість
хорошим речам траплятися, і найкраще
ще попереду.

Вім Ґроот,
професор, доктор філософії,
Маастрихтський університет,
Нідерланди

2
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РОЗДІЛ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ І МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ЗВО-ПАРТНЕРІВ ПРОЄКТУ

НАШІ ПІЛОТНІ ЗВО УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК І ПРОВОДЯТЬ
ВСТУПНУ КАМПАНІЮ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ. У ЦЬОМУ
РОЗДІЛІ ДІЛИМОСЯ З ВАМИ ТИМ, ЯК ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ.

Житомирський медичний
інститут (ЖМІ)

Завершення
навчального року
Завершення навчального року було
складним для команди інституту,
оскільки студенти й викладачі закладу вимушено виїхали з міста через
активні обстріли росією території
Житомирщини: 30% студентів виїхали за кордон, 50% — перебували
за межами області. Виїхала й значна
частина викладачів закладу. Адміністрація зробила все можливе, аби
якісно організувати державну атестацію, а також проходження виробничої та переддипломної практик у
тих умовах, що склалися.

навчальному тренінговому центрі
ЖМІ. Для тих студентів, які не могли
очно долучитися до занять, викладачі
інституту провели стріми або записали відеоуроки для дистанційного відпрацювання навичок, завдяки
комп’ютерному, аудіо- та відеообладнанню, манекенам і тематичним фантомам, отриманим у рамках співпраці
з україно-швейцарським проєктом
«Розвиток медичної освіти». Студенти могли пройти виробничу або
переддипломну практику в закладах
охорони здоров’я Житомира, у закладах за фактичним місцем перебування (інша область чи країна) або дистанційно.

Перед проходженням практики для
студентів організували заняття з
відпрацювання клінічних навичок у

Цього року з інституту випустилося
284 спеціалісти. Воєнний стан унеможливив проведення традиційних

урочистостей з нагоди випуску, однак співробітники інституту доклали
максимум зусиль, аби у випускників залишилися радісні спогади про
цей день. Найтепліші моменти ми
зберігаємо на сторінці інституту у
Facebook: тут.

Вступна кампанія
Протягом навчального року в інституті відбувалась активна підготовка
до вступної кампанії. Фахівці з профорієнтації, члени приймальної комісії
та студенти закладу працювали над
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зацікавленням абітурієнтів здобувати медичний фах саме в ЖМІ.
В умовах воєнного стану істотних
змін зазнала безпосередня організація вступної кампанії. Через обмеження можливостей особистих
зустрічей з абітурієнтами команда інституту регулярно проводила
онлайн-зустрічі у форматі «День
відкритих дверей», фахівці з профорієнтації надавали індивідуальні
консультації телефоном, у соціальних мережах, інколи зустрічі проводилися і в інституті. Вся інформація
про умови й етапи вступної кампанії
оперативно розміщувалася на сайті інституту в розділі «Абітурієнту»
та на сторінках закладу в Instagram
та Facebook. Приймальна комісія
створила чат-бот, щоб абітурієнти
могли самостійно й швидко отримати необхідну інформацію про вступ,
спеціальності та освітні програми інституту й фахового коледжу. Команда
консультаційного центру допомагала
абітурієнтам створювати електронні
кабінети, завантажувати документи й
надавала необхідну інформацію.
У співпраці з Асоціацією медичних
сестер Житомирщини інститут провів інформаційну кампанію серед
медичних сестер лікарень Житомира
й розповів про перспективи навчання на бакалаврських і маґістерських
програмах.
Цьогорічною особливістю вступної
кампанії стало написання мотиваційного листа. Для підтримки вступників викладачі філологічних дисциплін
і психологи інституту провели низку
тренінгів з написання мотиваційних
листів. Тож абітурієнти змогли творчо розкрити свою індивідуальність,
продемонструвати сильні сторони й
окреслити очікування від обраного
закладу освіти й освітньої програми.
Інститут планує розпочати навчання 29 серпня в змішаному форматі:
теоретичний блок відбуватиметься
у дистанційній формі, а практичний
— в офлайн. У рамках підготовки до
навчального року команда інституту
облаштовує укриття, адже незмінним
пріоритетом залишається безпека
студентів і співробітників інституту.

Випускники:
284
Вступна кампанія:
чат-бот, онлайнконсультації, мотиваційні
листи для вступників
Початок навчального року
в змішаному форматі
(онлайн/наживо)
з 29 серпня
Пріоритети 2022/2023:
поліпшення можливостей
для відпрацювання
клінічних навичок у ЗВО
Додаткові активності:
тренінги з невідкладної
медичної допомоги

У новому навчальному році інститут
планує зменшити відсоток теоретичної складової у навчальній програмі й
надати пріоритет опануванню клінічних навичок, а також розширити можливості післядипломного навчання
для фахівців галузі охорони здоров’я,
що працюють в області. Це стане можливим завдяки діяльності навчального
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тренінгового центру ЖМІ. Серед ключових запланованих змін:
•• робота зі студентами (зміна підходів до практичної підготовки:
обов’язкове проведення фантомних курсів для студентів коледжу
та інституту; проведення атестації
для студентів у форматі ОСКІ);
•• робота з медичними сестрами й
лікарями (проведення тренінгів з
базової підтримки життя без використання та з використанням АЗД,
тренінги із забезпечення довенного доступу).
Тож інститут постійно сприятиме
вдосконаленню навичок викладачів
для роботи з технологіями симуляційного навчання, поліпшуватиме
підходи до навчання дорослих, аби
забезпечувати належну якість освітнього процесу.

Реалізовані ініціативи
Викладачі інституту постійно організовують лекції та тренінги з надання
першої медичної допомоги для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів Житомира. Тренінги допомагають опанувати навички з
надання першої медичної допомоги у
разі травм, переломів, кровотеч, раптової зупинки серця та непритомності, у надзвичайних ситуаціях.
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Рівненська медична
академія (РМА)

Випускники:
453
Вступники:
460 до коледжу,
270 до академії
Початок навчального року в
онлайн-форматі з наступним
переходом у змішаний
(онлайн/наживо) формат

Завершення
навчального року
В академії цей навчальний рік завершився дистанційно. Щоб поліпшити
якість дистанційного навчання, команда академії закупила додаткове
обладнання: сервери, програмне забезпечення для проведення лекцій і
практичних занять у режимі відеоконференцій.
Разом з тим студенти під час переддипломної практики закріпили знання й відпрацювали навички наживо в
Лабораторії клінічних навичок РМА
«Sirimed». Найактивніших студентів
залучили до проведення тренінгів з
надання домедичної допомоги для
працівників критичної інфраструктури
міста та цивільних.
Для атестації випускників адміністрація академії провела кваліфікаційний
іспит, який включав складання теоретичного іспиту на платформі Moodle,
а також проходження практичної частини дистанційно в Zoom. Цього року
навчання в РМА успішно завершили
453 студенти. Через ризик обстрілів
адміністрація закладу скасувала заходи для студентів, пов’язані з випуском.

Вступна кампанія
Вступна кампанія до академії на основі базової середньої освіти (9 класів)
завершена для місць регіонального
замовлення, а для навчання за контрактом прийом заяв продовжується.
Вступна кампанія на основі повної

середньої освіти (11 класів) триває. У
цьому році академія планує набрати
студентів в обсягах ліцензійного замовлення: 460 студентів для навчання
у фаховому медичному коледжі й 270
– для навчання в академії. Рівненська
медична академія залучила практично
весь колектив до профорієнтаційних
робіт.
Під час планування навчання у 2022–
2023 роках адміністрація РМА опитала студентів і їхніх батьків щодо
бажаного формату навчання, оцінила
наявність укриттів та їхній стан. Відтак
прийнято рішення розпочати навчальний рік у дистанційному форматі з наступним переходом на змішану форму
навчання. Для створення можливості

Пріоритети 2022/2023:
забезпечення безпечних
умов навчання для фахівців
і студентів академії
(бомбосховища тощо)
Додаткові активності:
тренінги з домедичної
допомоги для співробітників
критичної інфраструктури й
цивільних
навчання студентів наживо адміністрація закладу облаштує укриття в усіх
навчальних корпусах і гуртожитках,
отримає погодження від відповідних
служб, а також розв’язуватиме питання
переселення тимчасово переміщених
осіб, щоб забезпечити вільні місця в
гуртожитках для студентів з інших міст
та областей.

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОЄКТУ З КООРДИНАТОРАМИ
Й СПІВРОБІТНИКАМИ ПІЛОТНИХ ЗВО
Проєкт підтримує розвиток пілотних закладів вищої медичної освіти, враховуючи нагальні потреби, які виникають через воєнний стан.
Для підсумків співпраці в 2021/22 академічному році і для визначення
пріоритетних напрямів подальшої співпраці 20 липня було проведено
онлайн-зустріч представників Проєкту з координаторами й співробітниками пілотних ЗВО, участь у якій взяли 46 учасників. Наші партнери
розповіли про стан справ у кожному із ЗВО, з якими викликами доводиться стикатися й як їх долати, як побудовані комунікації під час війни,
які пріоритетні напрями планують для розбудови. Звичайно, багато уваги
зараз приділяється безпеці — ЗВО облаштовують укриття, готують корпуси до початку начального року наживо, де це можливо за теперішніх
умов, водночас використовують можливості для розвитку фахівців: проводять дослідження, фахові школи, відвідують конференції, вдосконалюють симуляційні технології. Проєкт аналізуватиме ті запити, які були
обговорені під час зустрічі, й плануватиме освітню, технічну, менторську
допомогу щодо розв’язання найактуальніших питань.

ЗВО: ІСПИТИ, ВСТУПНА КАМПАНІЯ, НАЙВАЖЛИВІШЕ

Львівська медична
академія (ЛМА)
Завершення
навчального року
Завершення навчального року потребувало непростих рішень від адміністрації академії. Зокрема, питання
стосувалися формату проведення
випускної атестації, зважаючи на те,
що частина студентів виїхала за кордон. Ректор та екзаменаційна комісія
опитали студентів і прийняли рішення провести екзаменаційну сесію у
змішаному форматі, щоб усі змогли
скласти іспити. Технічне забезпечення академії уможливило належний рівень проведення сесії в онлайн-форматі. 179 студентів успішно склали
іспити й отримали дипломи.
Водночас студенти-маґістри виявили
бажання представляти свої роботи
наживо, тож захист маґістерських робіт проходив безпосередньо в академії. 12 студентів успішно захистили
кваліфікаційні маґістерські роботи зі
спеціальності «Медсестринство».

Вступна кампанія
Враховуючи безпекові норми під
час воєнного стану й необхідність

забезпечити безперервний процес
вступу, академія надавала консультації абітурієнтам дистанційно у Viber,
Telegram, Facebook, електронною
поштою.
Вступні іспити проходили у форматі
індивідуальної усної співбесіди. Під
час повітряної тривоги процес зупинявся, а вступники й фахівці академії
проходили в укриття. Відновлювалися іспити лише після відбою тривоги.
Цьогоріч до ЛМА виявило бажання
вступити 167 осіб, що на 45% більше,
ніж минулого року. Зараз співвідношення медичних сестер контрактної
форми навчання до бюджетної становить 48% до 52%. Адміністрація
планує збільшити кількість студентів
контрактної форми навчання в процесі додаткових етапів набору, які
триватимуть до кінця вересня.

Реалізовані ініціативи
За підтримки україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти»
ЛМА швидко інтегрували в освітній
процес віртуальне навчальне середовище Moodle, що забезпечує
проведення якісного дистанційного
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Випускники:
179 і 12 маґістрів
Вступники:
167
Вступна кампанія:
онлайн-консультування
вступників, вступні іспити –
усні інтерв’ю
Пріоритети 2022/2023:
діджиталізація
документообігу, оновлення
обладнання

навчання в умовах карантинів і воєнного стану. Також академія додатково оновлює комп’ютерну техніку,
обладнання симуляційного центру,
забезпечує проведення швидкісного
інтернету, щоб освітній процес був
безперервним для майбутніх студентів. У планах ЛМА діджиталізація
документообігу «АСУ Деканат». Це
перший модуль із серії «АСУ ВНЗ»,
який осучаснить документообіг більшості підрозділів академії, зробить
її менш залежною від небезпек війни. Зараз команда ЛМА синхронізує
бази даних академії з базою ЄДЕБО
та навчає фахівців, які працюватимуть
з програмою.
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ЗВО: ІСПИТИ, ВСТУПНА КАМПАНІЯ, НАЙВАЖЛИВІШЕ

Тернопільський національний
медичний університет (ТНМУ)
Завершення
навчального року
Останні чотири місяці весняного семестру навчальний процес відбувався
у змішаному дистанційному форматі
через війну. Студенти у синхронному режимі слухали лекції та брали
участь в обговоренні під час практичних і семінарських занять, використовуючи платформу Microsoft Teams.
Асинхронно студенти мали доступ
до цілого комплексу матеріалів, розміщених на платформі Moodle, яка
наповнена матеріалами до лекцій,
практичних і семінарських занять, відеофрагментами, інформацією про
відпрацювання, графіком чергування
викладачів та іншою навчально-методичною документацією. Завдяки змішаному дистанційному формату студенти успішно завершили навчання, а
викладачі якісно та вчасно реагували
на виклики, які виникали.
Для забезпечення навчального процесу під час війни команда ТНМУ
використовувала напрацьовані алгоритми й методики дистанційної освіти, які впровадили під час пандемії
COVID-19.
Попри воєнний стан навчальний рік у
ТНМУ завершився вчасно, а атестація
випускників пройшла успішно. Цього
року 1069 медиків різних спеціальностей, з них 272 іноземці, отримали
дипломи про вищу освіту.

Вступна кампанія
До липня приймальна комісія займалася профорієнтаційною роботою
серед випускників шкіл, коледжів,
училищ, інститутів та університетів
Тернопілля й сусідніх областей, а з
першого липня розпочалася вступна
кампанія. Для допомоги абітурієнтам
було створено консультативні центри, які надають інформаційну й технічну підтримку. Команда розробила

дорожні карти вступу до університету
на різні освітні ступені (бакалавр, маґістр), проводила інформаційну роботу в соціальних мережах, створила
Telegram-канал, де абітурієнти отримують актуальну інформацію щодо
особливостей цьогорічної вступної
кампанії.
З 11-го липня приймальна комісія розпочала прийом паперових заяв, які,
відповідно до змін порядку вступу,
могли подавати абітурієнти з особливо небезпечних територій, де зараз точаться бої. А вже з 29-го липня
приймальна комісія отримувала електроні заяви від вступників, які в цьому
році планують вступ до університету
на основі повної загальної середньої
освіти (ПЗСО) та на основі раніше
здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня. Прийом на маґістерські програми «Фізична терапія, ерготерапія»,
«Медсестринство», «Громадське здоров’я» розпочнеться 16-го серпня й
триватиме до 15-го вересня.
Для безпечної роботи приймальної комісії університет облаштував
повноцінне укриття: відремонтував приміщення, провів інтернет і
вентиляцію, забезпечив запас води,
продуктів. У разі оголошення три-

воги приймальна комісія та всі присутні в корпусі припиняють роботу й
переходять в укриття. Після відбою
тривоги відновлюється повноцінна
робота.
У складі приймальної комісії в цьому
році постійно працює уповноважена
особа з антикорупційної діяльності,
а також уповноважена особа щодо
протидії дискримінації та домаганням
в університеті, яка також стежить за
створенням умов для осіб з інвалідністю під час процедури прийому.
Особливістю цьогорічної вступної
кампанії є обов’язкове подання всіма
вступниками мотиваційного листа разом із заявою на вступ через систему
ЄДЕБО. В університеті запроваджена
обов’язкова перевірка мотиваційних
листів на плагіат, а також відбувається
визначення рейтингового положення
вступника за мотиваційним листом.
Мотиваційні листи оцінює комісія, до
складу якої входять гаранти освітніх
програм, особа з педагогічною та психологічною освітою. Пільгові категорії студентів цього року потребують
особливої уваги зі сторони адміністрації, що призводить до постійного долучення юридичного відділу до
процесу вступу.

ЗВО: ІСПИТИ, ВСТУПНА КАМПАНІЯ, НАЙВАЖЛИВІШЕ
Цього року університет отримав більше бюджетних місць на спеціальності
«Фармація» та «Фізична терапія, ерготерапія» порівняно з минулим роком,
збережено такі самі обсяги на спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Медсестринство». Очікуємо,
що високі рейтингові показники університету забезпечать достатню кількість вмотивованих вступників, які навчатимуться як за кошти державного
бюджету, так і на контрактній основі.
Доволі болісним питанням для університету є набір іноземних студентів. Команда закладу робить усе
можливе для утримання на навчанні й
залучення нових студентів-іноземців.
Навчання в цьому році ТНМУ планує
розпочати наживо, адже практично
всі викладачі університету залишилися в Україні. Для безпеки під час
навчання в усіх корпусах закладу облаштовані укриття, які схвалені відповідними державними установами.
Розклад занять складено так, щоб на
момент тривоги в корпусі перебувала така кількість студентів і викладачів, на яку розраховані місця в укриттях.

Реалізовані ініціативи
Багато країн світу допомагають Україні й українцям у відповідь на жорстоке
вторгнення росії на нашу суверенну
територію. Заклади вищої освіти також отримують належну підтримку від
партнерів і друзів.
Українські науковці, викладачі й
студенти продовжують наукову, викладацьку й навчальну діяльність за
рахунок стипендій від партнерів за
кордоном, отримують безоплатний
доступ до освітніх і наукових ресурсів, платформ та матеріалів. На
офіційному веб-сайті університету
в розділах «Освіта» та «Наука» за
хештегом #StandWithUkraine зібрано інформацію про науково-освітні
ресурси, дистанційні платформи для
навчання, мобільні додатки й програми саморозвитку, якими можуть
користуватися викладачі й студенти. Також цю інформацію регулярно
розсилають співробітникам і студентам ЗВО. Інформація постійно оновлюється.

Університет отримав два гранти від
проєкту «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» SAFEMed,
що фінансується Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID) і реалізовується за сприяння Міністерства
охорони здоров’я України. На отримані кошти заклад закупив манекени й
розхідні матеріали для симуляційного центру, які використовуватимуться
для проведення курсів домедичної
допомоги. На базі симуляційного центру ТНМУ проведено вишкіл з домедичної допомоги в умовах бойових
дій для 725 співробітників Національної поліції, 32 — ДСНС і 243 цивільних
міста та області.
Викладачі ТНМУ розробили безкоштовний одноденний онлайн-тренінг «Ази роботи в аптеці» (Pharmacy
Store: from Bench to Bedside) для
студентів-медиків 4–6 курсів, лікарів-інтернів, випускників медичних
коледжів. Мета тренінгу — дати базове розуміння основних процесів і роботи в аптеці для охочих допомогти
країні у цей складний час і долучитися до виконання обов’язків помічників
фармацевта. Необхідність долучати
студентів і інтернів до роботи в аптеках виникли через брак фармацевтів
у зв’язку з виїздом людей за межі області й країни під час воєнного стану.
На перший тренінг зареєструвалася
141 людина, а на другий уже 537 осіб.
Практично половина учасників тренінгів — це студенти четвертого року
навчання українських закладів вищої
медичної освіти, а майже 16% — лікарі-інтерни. Доступ до тренінгу можна
отримати за посиланням: тут.

Завдяки проєкту UA-MEDSAT: Сателітне навчання студентів-медиків в Україні (UA-MEDSAT: Ukraine
MEDical SAtellite Teaching) студенти ТНМУ в осінньому семестрі
2022/2023 проходитимуть навчання
на двох модулях «Комунікативні навички лікаря» (збір анамнезу, повідомлення поганих новин, консультування
та оцінка лікування тощо) та «Клінічні
рішення на основі клінічних випад-
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Випускники:
1069
Вступна кампанія:
кoнсультативні центри,
Telegram-канал, обов’язковий
мотиваційний лист
Початок навчального року
в форматі наживо
Додаткові активності: два
гранти від проєкту SAFEMed/
USAID, тренінги з домедичної допомоги, онлайн-тренінги з роботи в аптеці,
UA-MEDSAT проєкт, співробітництво зі Школою медичної науки Манчестерського
університету (Великобританія), членство в RECOOP HST
ків» (основи клінічного мислення
на конкретних клінічних випадках з
внутрішніх хвороб, загальної практики, хірургії, гінекології та акушерства,
психіатрії та педіатрії), які викладатимуть фахівці Вюрцбурзького університету Юліуса Максиміліана (Німеччина).
За підтримки Cormack Consultancy
Group Медична школа Університету
Манчестера (Великобританія) стала
університетом-побратимом ТНМУ.
Співпраця передбачає стажування
студентів і викладачів у Медичній
школі Манчестера, широку академічну
підтримку в навчанні студентів ТНМУ,
виконання спільних наукових проєктів.
ТНМУ є членом Регіональної асоціації співробітництва з питань здоров’я,
науки й технологій (RECOOP HST).
Для підтримки аспірантів і викладачів університету Асоціація надала
місця та фінансування для чотири- і
шестимісячного стажування в установах-партнерах – RECOOP Solidarity
Grants. Також наші співробітники працюють — оплачувані стажування тривалістю 4–18 місяців — у лабораторіях університету Тулузи (Франція) та
Університету Сантьяго де Компостела
(Іспанія).
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ЗВО: ІСПИТИ, ВСТУПНА КАМПАНІЯ, НАЙВАЖЛИВІШЕ

Харківський національний
медичний університет (ХНМУ)
Випускники:
понад 1000
Формат навчання:
oнлайн-формат, включно
з іспитами, переміщення
серверів на хмарні
платформи
Вступна кампанія:
додатковий центр
приймальної комісії в
Полтаві, Telegram-канал,
обов’язковий мотиваційний
лист
Додаткові активності:
потужне освітнє й
наукове співробітництво
зі Школою клінічної
медицини Кембриджського
університету, підготовка
заявки до Horizon Europe
спільно з 12 країнами ЄС

Завершення
навчального року
Освітній процес в університеті в
умовах воєнного стану був повністю
адаптований під потреби студентів і
викладачів. Університет створив умови для безперервного навчання для
всіх учасників освітнього процесу та
продовжив підготовку медичних фахівців для системи охорони здоров’я
України. Зважаючи на безпекову ситуацію в Харкові, університет спільно
з міжнародними партнерами (EPAM
Systems) переніс і налаштував роботу
своїх серверів на хмарних потужностях, аби забезпечити стабільну дистанційну роботу інформаційно-комунікаційної системи університету.
Команда університету якнайшвидше

забезпечила співробітникам доступ
до робочих матеріалів, створивши
віртуальне робоче середовище зі
спільним доступом.
Адміністрація
закладу
розуміла
складність проведення іспитів напередодні весняної екзаменаційної
сесії, тож доклала максимум зусиль
до розроблення ефективної інформаційної платформи, щоб повноцінно та
якісно провести іспити. Команді університету вдалося забезпечити об’єктивну ідентифікацію студентів, електронне заповнення форм, простоту й
прозорість обговорень, оцінювання
та належну дистанційну роботу екзаменаційних комісій. Важливою була
підготовка до комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного

іспиту. З використанням Microsoft
Teams було розроблено новий алгоритм складання іспиту, де викладач і
студент могли поспілкуватися в окремому вікні. Навчальними матеріалами можна було користуватися через
електронну платформу Moodle, яка
успішно працює в хмарному середовищі. Усі випускники (понад 1000, з
яких майже 600 іноземці) успішно
склали іспити й отримали дипломи.

Вступна кампанія
В університеті триває вступна кампанія. Для ширшого залучення абітурієнтів, консультування та подання документів відкрито додатковий
центр приймальної комісії ХНМУ в
Полтаві. Університет проводив актив-

ЗВО: ІСПИТИ, ВСТУПНА КАМПАНІЯ, НАЙВАЖЛИВІШЕ
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ну інформаційну кампанію для вступників у соціальних мережах. Крім
того, для абітурієнтів був створений
Telegram-канал, де вони дізнавалися
актуальну й потрібну інформацію для
підготовки до вступу.
Цьогоріч вступні випробування вперше проводяться дистанційно. Приймальна комісія опанувала навички
дистанційної роботи та запровадила
електронний документообіг.
Попри те, що університет розміщений у зоні активних бойових дій, до
ХНМУ надходять понад 60% заяв з
першим і другим пріоритетами вступу.
Цей показник значно вищий порівняно з минулими роками.

Реалізовані ініціативи
Харківський національний медичний
університет розширив міжнародну
діяльність. Результативнішою стала зовнішня академічна мобільність
викладачів і студентів університету.
Це стало можливим, зокрема, завдяки підтримці україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти»,
який дав можливість співробітникам
закладу вивчати англійську мову. За
період воєнного стану 50 студентів
долучилися до програм академічної
мобільності в семи навчальних і клінічних закладах шести країн світу.
Дев’ять викладачів взяли участь у семи
закордонних конференціях.
Освітяни й студенти закладу отримали доступ до ресурсів ExLibris,
Linda Hall Library, CAPSULE, Speaking
Clinically, Crisis Rescue Foundation.
Завдяки
можливостям
проєкту
Twinning UK/UKR університет налагодив широке освітньо-наукове співробітництво зі Школою клінічної
медицини Кембриджського університету. Школа готова підтримати публікацію наукового журналу ХНМУ,
надає матеріали курсу «Біостатистика» для аспірантів і викладачів, а
фахівці Школи діляться досвідом
контролю якості навчання за Кембриджськими стандартами. Також
проходять зустрічі для обговорення
розвитку симуляційних технологій у
медичній освіті, формується дорожня карта майбутньої співпраці. Більш
ніж 20 студентів ХНМУ проходять

восьмитижневе практичне стажування у Школі.
У квітні за ініціативою університету
було проведено Форум інтернаціоналізації вищої медичної освіти, який
сприяв створенню спільноти керівників відділів міжнародних зв’язків
медичних ЗВО. Зараз університет
працює над створенням громадського об’єднання «Асоціація глобалізації
медичної освіти», яка об’єднає всі медичні ЗВО України.
Університет готує аплікаційну заявку на конкурс «Горизонт Європа»
спільно з 12-ма партнерами з країн

ЄС. Фахівці працюють над проєктом
CrisiShield — інноваційною симуляційною системою (SoS), яка дасть
можливість підвищити готовність
громадян реагувати на стихійні лиха
чи надзвичайні ситуації.
Також ХНМУ завершив свою участь
у спільній місії університету й MSF
«Лікарі без кордонів» (Франція), яка
тривала в Харкові протягом шести місяців. У рамках місії містянам і мешканцям області надавали медичну,
психологічну допомогу, проводили
навчання для лікарів. Це була унікальна можливість співпраці для студентів університету.

Команда україно-швейцарського проєкту “Розвиток
медичної освіти» захоплюється стійкістю й відданістю
команди ХНМУ: освітян, адміністрації, студентів,
які продовжують навчати й навчатися, забезпечуючи
безперервну комунікацію й докладаючи зусиль до постійного
розвитку закладу, незважаючи на постійні обстріли
Харкова з боку російських загарбників. Ми вдячні за
можливість бути партнером ХНМУ й надаватимемо усю
можливу підтримку для подальшого розвитку ЗВО.

СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
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Спеціальний розділ
МИ

ПІДГОТУВАЛИ

«SUCCESS

ПІДПРОЄКТ
ІНТЕРВ’Ю

ДЛЯ

З

МЕДИЧНИМИ

ВАС

STORIES»

ОСВІТЯНАМИ,
СЕСТРАМИ,

НОВИЙ

МАЙБУТНЬОГО. БЕЗ ВАС НАШ ПРОЄКТ НЕ БУВ

—

БИ ТАКИМ, ЯКИМ ВІН Є.

ЦЕ

ЛІКАРЯМИ,

УПРАВЛІНЦЯМИ,

ЯКІ ВЖЕ СЬОГОДНІ ЗМІНЮЮТЬ МЕДИЧНУ
ОСВІТУ,

ОХОРОНУ

ЗДОРОВ’Я,

ФОРМУЮТЬ

СПРИЯТЛИВЕ ДЛЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩЕ
ДЛЯ ТЕПЕРІШНІХ І МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ,
СТВОРЮЮТЬ І ПРОПАГУЮТЬ НОВУ ЯКІСТЬ
ОСВІТИ Й МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. ЦЕ ЛЮДИ,
ІСТОРІЇ ЯКИХ НАДИХАЮТЬ. І МИ ВДЯЧНІ ЇМ
ЗА МОЖЛИВІСТЬ СПІЛЬНО РЕАЛІЗОВУВАТИ
ВАЖЛИВІ ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ НАШОГО КРАЩОГО

У

ЦЬОМУ

ВАМ

ВИПУСКУ

ПЕРШИХ

ГЕРОЇВ

ПРЕДСТАВЛЯЄМО
НАШИХ

ІСТОРІЙ,

АЛЕ ДАЛІ ОБОВ’ЯЗКОВО БУДЕ, ОСКІЛЬКИ
ЗА

ЧОТИРИ

РОКИ

РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОЄКТУ

МИ ЗУСТРІЛИ БАГАТО АГЕНТОК І АГЕНТІВ
ЗМІН,

ДОСЯГНЕННЯМИ,

ЦІННОСТЯМИ

ЯКИХ ХОЧЕМО ДІЛИТИСЯ ЗІ СВІТОМ. МИ
НАВОДИМО ЛИШЕ КІЛЬКА ЦИТАТ З ІНТЕРВ’Ю
І ЗАПРОШУЄМО ВАС ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ
РОЗМОВ НА САЙТІ: ТУТ.

Наталя Осадчук
медична сестра ЦПМД «Садгора»,
фасилітаторка групи рівних, Чернівці
•• На одному з тренінгів з власної
ініціативи вирішила запитати
медсестер, чи готові вони працювати самостійно без лікаря. Із 10
учасниць на такий крок була готова лише одна медсестра. Думаю,
це страх, для подолання якого потрібен час і якісне навчання, бажання змінити застарілий стереотип «медична сестра — підручний
інструмент лікаря». Розвинути
впевненість у собі не так просто.
Сподіваюся на зміни у підході до

навчання медсестринству, бо проблема йде саме звідси.
•• Фасилітатор — однозначно лідер у
колективі, людина з професійними компетентностями, має показувати приклад колегам, надихати,
мати добре та відкрите серце. Я
не є головною медичною сестрою
нашого відділення, але бачу, що
певний авторитет маю, багато медичних сестер приходять до мене
за порадою. Як фасилітаторка, я

СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
хотіла б передати слухачам силу
незламності, щоб не здавалися на
початку шляху. Бувають розчарування, інколи хочеться опустити
руки, але не зупиняйтеся, ви маєте йти далі.
•• Коли ти приїжджаєш і справді бачиш медсестринську спільноту,
це так надихає! От за це Проєкту
спасибі, за таку ідею, це класно!
Також я відчуваю в спільноті Проєкту згуртованість, включеність
у комунікацію. Тут відчуваю себе
рівною серед керівників медичних закладів і лікарів. До вас я

завжди можу звернутися по допомогу, думку чи рекомендацію, за
зворотним зв’язком. У вас усі до
цього відкриті.
•• Варто популяризувати фах медичної сестри серед громадськості,
говорити про те, що ця робота
важлива, що медсестра за наявності достатнього освітнього рівня
може самостійно приймати рішення. Бо пацієнт не бачить різниці
між медсестрою з вищою освітою
і без неї. Це питання визнання медичної сестри як кваліфікованого
спеціаліста суспільством.
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•• Знаєте, коли я вчилася, то комунікації взагалі не приділялася увага.
Це зараз є такий термін, а тоді нас
вчили технічно правильно виконувати ін’єкцію і що потрібно
слухати лікаря — як лікар скаже,
так треба робити. Тобто ти такий
собі підручний інструмент лікаря. Цього сприйняття дуже важко
позбутися. Зараз взагалі треба
вчитися розмовляти з пацієнтами.
Медсестри часто навіть не знають, чи мають вони право щось
сказати пацієнту, бояться, бо цього не навчали.

Оксана Петринич
доцентка Буковинського державного
медичного університету, сімейна лікарка,
Чернівці
це те, що відрізняє нас від ворога.
В Україні людина є найвищою цінністю.

•• Початок викладання курсу «Емпатія та людяність в роботі медичного фахівця» для студентів
четвертого курсу БДМУ збігся з
початком
широкомасштабного
вторгнення росії в Україну. Це був
справжній виклик для мене! Я намагалася показати, що освіта, критичне мислення, людяність та емпатія — надзвичайно важливі, бо

•• Теми приватності й конфіденційності. У медицині конфіденційність входить до понять юридичного поля, а приватність більше
належить до морально-етичних
засад. Ми провели паралелі з війною — наскільки доцільно показувати світові фотографії закатованих людей. Частина вважала, що
світ має знати все. Більшість вважала, що має бути базова повага
до гідності людини навіть після
смерті. Приватність і конфіденційність у медицині — болісна тема.
Ми працювали з нею, щоб студенти усвідомили поняття поваги до
людської гідності.
•• Для мене важливо, щоб формат
БПР був практично-орієнтованим,
давав можливість розвивати ком-

петентності,
переосмислювати
цінності, розширювати світогляд.
•• Мрію про перемогу, щоб спокійно жити й працювати у своїй
країні. Також мрію, щоб освітянське середовище будувалося за
принципом меритократії. Щоб у
нас підтримувалися здібні, бо зазвичай простіше усереднювати
результати. Підтримка здібних
потребує більшого ресурсу й зусиль. Варто розуміти, що найкращі будуть рушіями визначальних
процесів у житті країни. Важливо,
щоб в Україні була така політика в
усіх сферах.
•• Є такий вислів «Знайти своїх і заспокоїтися». Я його перефразую:
«Знайдіть своїх і разом поліпшуйте цей світ». Для мене команда
Проєкту — ті люди, з якими можна
поліпшувати не тільки освіту, а й
робити набагато більше.

СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
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Олександр Шевченко
урбаніст, засновник Агенції Zvidsy, Київ

РАНІШЕ МИ РОЗПОВІДАЛИ ПРО СТУДЕНТСЬКІ ПРОСТОРИ,
ЯКІ

ДИЗАЙНУЄМО

Й

ВПРОВАДЖУЄМО

СПІЛЬНО

З

НАШИМИ ПІЛОТНИМИ МЕДИЧНИМИ ЗВО. ТАКІ ПРОСТОРИ
Є

НАМАЦАЛЬНИМ

СПОСОБОМ

СТУДЕНТООРІЄНТОВАНІСТЬ
ЗАКЛАДУ,

ПІДВИЩИТИ

НАВЧАННЯ

ПРОДЕМОНСТРУВАТИ

ОСВІТИ
МОТИВАЦІЮ

(ВІДПОВІДНО

ДО

Й

ОСВІТНЬОГО

СТУДЕНТІВ

ДВОФАКТОРНОЇ

ДО

ТЕОРІЇ

МОТИВАЦІЇ ГЕРЦБЕРГА, ЯКА НАГОЛОШУЄ НА ВАЖЛИВОСТІ
ЗОКРЕМА ГІГІЄНІЧНИХ ЧИННИКІВ МІСЦЯ, ДЕ ВИ ПРАЦЮЄТЕ
ЧИ

НАВЧАЄТЕСЬ).

МОЖУТЬ

У

ПРОВОДИТИ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТАКИХ

ПРОСТОРАХ

ЗАХОДИ,

ДЛЯ

МАТИ

СТУДЕНТИ

ВЛАСНУ

ПРОФЕСІЙНОГО

ЗОНУ

ЗРОСТАННЯ.

УНІВЕРСИТЕТИ, ЯКІ РОЗБУДОВУЮТЬ СТУДЕНТСЬКІ ПРОСТОРИ,
ДЕМОНСТРУЮТЬ ВІДКРИТІСТЬ ДО СПІВПРАЦІ ЗІ СТУДЕНТАМИ
ДЛЯ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЖИТТЯ Й РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ.
•• Взагалі поняття урбаністики вже
добряче заїздили й називають цим
терміном різні речі: починаючи від
адміністрування й закінчуючи взаємодією людей у просторі. Щодо
просторового розвитку — це програмування того, що відбувається в
якомусь просторі: в межах медичної академії, в місті чи в громаді. Він
актуальний не тільки для великих
міст, як-от Львів чи Київ, а й для маленьких містечок, які намагаються
віднайти своє самовизначення, самоідентифікацію.
•• Стосовно занедбаних будівель — не
все однозначно. Інколи дешевше
знести стару й побудувати багатоповерхівку, бо девелоперам і забудовникам уже давно відомі схеми планування, вони знають, як це
робити. Складніше відновити стару
будівлю. Тут активація полягає в поєднанні матеріального та нематеріального. Старі будівлі мають істо-

рію, колись у них були інші функції,
вони мали свою геометрію відносно цих функцій. Активація — це не
тільки про зведення чогось нового,
щоб у майбутньому було класно.
Вона має кинути місточок назад,
щоб ми пам’ятали історію цього місця, яким воно було до оновлення.
•• Для того, щоб створити будь-який
громадський простір, треба йти
шляхом маркетингу, зрозуміти хто
цільова аудиторія, як вона поводиться, що їй найбільше болить. Зазвичай людині або чогось хочеться,
або їй чогось бракує. І тут пастка
полягає в тому, що, коли ти хочеш
це дослідити, потрібно тримати
рамку, в яку увійдуть ключові відповіді респондентів, бо перелік того,
що можна змінити, може виписатися на п’ять таких просторів. Важливо почути людей, побачити їхній
контекст, не нашкодити тому, що
вже напрацьовано в просторі та є

зручним, і зберегти, підсвітити інші
процеси, освітні, організаційні, бо
це передовсім медична академія.
•• Коли закінчиться війна, важливо
якомога швидше повернути людей,
які виїхали з країни. Тут не стоїть
питання капітальної відбудови інфраструктури, яка відбудовуватиметься роками. Перший крок — це
повернення людей. Інфраструктура
повернення має передбачати низку
тимчасових рішень, які потім можна вдосконалювати до постійних,
оновлюючи функції з думкою про
майбутнє. Після повернення людей
виникає потреба думати вже про
потреби майбутні. Спочатку треба
відновити стратегічну й технічну
інфраструктуру, нафтопереробні
заводи, водопостачання, водовідведення в тих же Ірпіні й Бучі. Поміж
тим виникає питання, чи потрібно
їх відновлювати, як було до війни.
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Розвиток технологій
симуляційного навчання:
27-ма щорічна зустріч SESAM і
координаційна нарада представників
медичних ЗВО і МОЗ України
Проєкт сприяє партнерським ЗВО в
опануванні провідних технологій сучасної медичної освіти. У червні за підтримки проєкту 10 делегаток від України — серед них дев’ять представниць
пілотних ЗВО, а також представниця
МОЗ України — відвідали 27-му щорічну зустріч Європейської асоціації симуляційного навчання SESAM 2022, що
проходила в Іспанії.
Упродовж трьох днів учасниці ґрунтовно занурилися у вивчення новітніх симуляційних технологій у медичній освіті: відвідали тренінги й майстер-класи з
викладання комунікаційних і клінічних
навичок, вивчили можливості сучасних
манекенів і віртуальної реальності, познайомилися з провідними експертами
й експертками в галузі симуляційного
навчання, з якими тепер мають нові цікаві плани для спільних проєктів.
От якими найважливішими висновками
діляться учасниці:

«Унікальна можливість ознайомитись із сучасними, максимально
реалістичними й високофункціональними манекенами. Особливе

вау від локацій віртуальної реальності: пологи, інтубація пацієнтів,
надання невідкладної допомоги на
місці події, на пляжі при утопленні
й проведення базових заходів підтримки життя».
«Надзвичайно важливо методично
правильно вибудовувати симуляційні тренінги, навчати викладачів
технологій і методології симуляційного навчання. Психологічний
супровід симуляційного навчання
також потребує належної імплементації в роботу центрів симуляційного навчання».
Здобутий досвід став доречним і під
час координаційної наради з розвитку
симуляційного навчання, яку провела
команда Міністерства охорони здоров’я
України 14–15 липня на базі Івано-Франківського національного медичного
університету. Представники медичних ЗВО представили власний досвід
розбудови симуляційного навчання,
поділилися планами й стратегіями на
майбутнє, почули бачення МОЗ щодо

перспектив розвитку медичної освіти
й симуляційних технологій зокрема.
Презентуючи власний досвід розвитку
лабораторій клінічних навичок, представники пілотних ЗВО Проєкту підкреслили важливість формулювання
візії та мети діяльності симуляційного
центру, формування ціннісних засад
його функціонування, наголосили на
важливості комунікаційної складової у
формуванні компетентностей майбутніх медичних фахівців. Віримо, що саме
такий підхід знайде своє відображення
у стандартах діяльності симуляційних
центрів, які прагне створити МОЗ.

«Під час змагання студентських команд з різних країн світу в
рамках зустрічі SESAM 2022 ми
побачили, наскільки детально відпрацьовані не лише клінічні навички, а й взаємодія, комунікація
між фахівцями в кожній команді, наскільки це важливо для надання якісної медичної допомоги.
Ми маємо врахувати цей досвід
і в наших освітніх програмах»,
Учасниця зустрічі SESAM 2022.
Проєкт і надалі підтримуватиме розвиток симуляційних технологій в медичній освіті України й долучатиме найкращу світову експертизу для цього.
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Тренінги «Криза як можливість. Стратегувати
чи латати діри?» для пілотних ЗВО
Матвій Хренов і Михайло Винницький — допомагали нашим партнерам
зосереджуватися на цінностях, розуміти, хто саме має стояти в центрі
рішень, які приймаються, знаходити
вікна можливостей, фокусуватися на
побудові реалістичної стратегії. Сподіваємося, що медичні ЗВО віднайдуть
свій шлях розвитку й упевнено формуватимуть якісних медичних фахівців, які завжди потрібні нашій країні.
Відгуки учасників тренінгів свідчать,
що перші кроки вже зроблені:

Повномасштабне вторгнення росії в
Україну вплинуло на життя кожного
українця, на діяльність кожної організації та установи. З неочікуваними викликами стикнулися й заклади вищої
медичної освіти. З кінця лютого медичні ЗВО організували потужний волонтерський рух, проводять тренінги
з невідкладної медичної допомоги
для фахівців відповідних служб і волонтерів, зупинили, адаптували й відновили освітній процес, завершили
навчальний рік у змішаному онлайн/
офлайн-форматі.

тися на понятті кризи й знайти нові
можливості для розвитку. Керівники
й освітяни Буковинського державного медичного університету, Львівської
медичної академії, Харківського національного медичного університету,
Тернопільського національного медичного університету дискутували,
ставили запитання, шукали відповіді,
сумнівалися, зважували варіанти, але
невпинно наближалися до розуміння,
що в сьогоднішніх умовах ефективніше приділяти час саме стратегуванню,
а не латанню дірок.

Але спрогнозувати й запланувати
наступні дії складно. Наближається
новий навчальний рік, триває вступна кампанія. Проте частина викладачів перебуває за кордоном, іноземні
студенти виїжджають з України, та
й настрої українських вступників у
2022 році досить непередбачувані.
Як уможливити безпечні умови для
навчання під час війни? Як не втратити фахівців? Отже саме зараз час
усвідомлювати наявні проблеми, аналізувати виклики й трансформувати
їх у подальші можливості, зважаючи
на необхідність відбудовувати нашу
країну.

Потужний тренерський тандем —

Тож у липні Проєкт запропонував
пілотним медичним ЗВО в рамках
індивідуальних тренінгів сфокусува-

«Для мене найбільше надбання тренінгу — робота спікерів, які
змусили мене переглянути свої погляди, зняти "рожеві окуляри" щодо
освітянського майбутнього й ЗВО
загалом».
«Під час тренінгу для мене найбільш корисним було проговорення
кількох принципово нових підходів
щодо розвитку університету. Цікавим була оцінка діяльності керівника чи організації з точки зору
спіральної концепції розвитку».
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Дослідницькі проєкти медичних ЗВО

Освіта й наука є невід’ємними складовими діяльності сучасного, особливо
медичного, закладу вищої освіти. Саме
тому Проєкт посилює дослідницький
потенціал пілотних медичних ЗВО,
підтримуючи не лише навчання, а й
упровадження справжніх дослідницьких проєктів.
Ще на початку зими пройшов конкурс
дослідницьких команд та ідей серед
пілотних ЗВО. З 16-ти пропозицій,
поданих на конкурс, науковий комітет
обрав п’ять команд-переможців, які зараз працюють за підтримки Проєкту
над реалізацією власних досліджень.
Ось які теми досліджень обрали наші
колеги:
•• Команда Буковинського державного медичного університету вивчає
рівень емпатії серед українських
студентів власного ЗВО (Level of
empathy among Ukrainian medical
students of Bukovinian State Medical
University),
•• Львівська медична академія досліджує
можливості подолання нерівностей
через якісну освіту: перегляд освітніх стратегій і інструментів для формування комунікаційних компетентностей студентів з інвалідністю, які
навчаються на медичних спеціальностях (Overcoming inequalities through
quality education: rethinking learning
strategies and tools for formation
of communicative competencies of
medical students with disabilities),

•• Команда Тернопільського національного медичного університету
досліджує потреби студентів для
створення поглибленого курсу з
комунікації (Students insights for
advanced medical communication
curriculum design),
•• Представники Харківського національного медичного університету вивчають можливості застосування гібридних технологій у
наданні освітніх послуг у системі
вищої медичної освіти (The use of
hybrid technologies in the system
of educational services in higher
medical education),
•• Команда Житомирського медичного інституту працює над дослідженням викликів і можливостей
упровадження
пацієнто-орієнтованої моделі комунікації через
проблемно-орієнтоване навчання студентів медсестринського
фаху (Challenges and opportunities
of
practicing
patient-centered
communication model through
problem-based learning for nursing
students of Zhytomyr Medical
Institute).
Процес реалізації досліджень супроводжується потужним навчальним
компонентом. Усі команди відвідають
10 воркшопів з вивчення методів дослідження, працюватимуть на індивідуальних супервізійних зустрічах над
покроковою реалізацією власного дослідження, представлятимуть резуль-

тати на спільному семінарі наприкінці
року. І врешті опублікують статтю на
основі проведеного дослідження в
міжнародному журналі, що індексований Scopus. Навчання і супервізійний супровід здійснюється командою
міжнародних та українських фахівців,
серед яких професори й професорки
Маастрихтського університету Вім
Ґроот, Мілена Павлова, докторки Нінке де Йонґ і Тетяна Степурко, PhD дослідниці Валентина Ануфрієва, Марія
Шваб і Олена Левенець.
Уже маємо перші відгуки учасників та
учасниць дослідницьких проєктів і з
нетерпінням чекаємо на результати
досліджень і статті:

«У цьому проєкті ми знову певною
мірою повернулися до ролі студентів,
і це, направду, корисно. Важливо
отримувати зворотний зв’язок і рекомендації, навчатися новим методам дослідження та адаптувати їх
під свої дослідницькі потреби».
«Команда Львівської академії
вперше бере участь у науковому
дослідженні міжнародного рівня.
Напевно, це перший випадок серед
медсестринських закладів вищої
освіти. Це як підкорення іншого
всесвіту астронавтами. Страшно,
відповідально, цікаво».
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Впровадження пілотного проєкту
«Медсестра з розширеними
повноваженнями»
«Теми тренінгів спеціально підібрані
так, щоб максимально відповідати
сьогоднішнім потребам медичних
сестер, і вони могли б одразу використовувати отримані знання і
навички в професійній діяльності. З
тих відгуків, які ми отримали, бачимо, що працівники наших пілотних
центрів задоволені, але прагнуть ще
більшого».
Іван Дідик, один з організаторів
пілотного проєкту.

ПРОДОВЖУЄМО РЕАЛІЗАЦІЮ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ «МЕДСЕСТРА З РОЗШИРЕНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ» З МЕТОЮ
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ НА ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ. НА ЖАЛЬ, ЧЕРЕЗ ОКУПАЦІЮ МЕЛІТОПОЛЯ УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ ПРИЗУПИНИВ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. ТОЖ ПРАЦЮЄМО
З ПРЕДСТАВНИЦЯМИ СЕМИ ЦПМД З М. КИЄВА, ОДЕСИ, РІВНОГО, КОЛОМИЇ, ЧОРТКОВА, ЛЬВОВА, МУКАЧЕВА.
Протягом червня–серпня 2022 року
медичні сестри продовжили опановувати навички, необхідні для виконання ширших функцій і тіснішої взаємодії з пацієнтами. Варто зазначити,
що освітня програма була адаптована
до нових викликів і контексту воєнного часу. Так, майже 100 медсестер,
а також лікарів, які сприяють реалізації цього проєкту, із пілотних ЦПМД
змогли стати учасниками та учасницями:

•• онлайн-тренінгів з актуальних питань дистанційного консультування
пацієнтів у воєнний час, які реалізувала команда тренерів Академії
сімейної медицини України;

•• онлайн-зустрічей із психологинею Іриною Фриз щодо особливос
тей надання медичної допомоги в
стресових ситуаціях;

Учасниці й учасники надзвичайно мотивовані розвивати незалежний прийом і консультування, які проводять
медсестри.

•• короткого курсу з тактичної медицини й сортування пацієнтів
у форматі онлайн-лекторію та
офлайн-практики,
проведених
Анною Кирничною, інструкторкою
з тактичної медицини.

«Важливо, що ми не відмовилися
від впровадження ініціативи “Медсестра з розширеними повноваженнями” з початком військової агресії
росії, медсестри працюють з пацієнтами, консультують, проводять
анкетування та запрошують до
себе на прийом, адже хвороби нікуди не зникли. Що змінилося? Часті
повітряні тривоги змусили нас надавати перевагу роботі з пацієнтами в телефонному режимі, оскільки
насамперед — безпека. Спілкування з
кожним пацієнтом займає в медичних сестер більше часу, ніж раніше,
виникла велика необхідність в психологічній підтримці пацієнтів, особливо старшого віку».
Валентина Дука, менеджерка з
антикризового управління ЦПМД
«Ювілейний» м. Рівне
Отже, не зупиняємося, продовжуємо
працювати, робити свій внесок у нашу
перемогу й розвиток охорони здоров’я.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ
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Викладацька майстерність. Випуск 3.
Компетентнісний підхід. Модуль 3.

Сертифікатна програма «Управління
у сфері охорони здоров’я»

Ми впевнені, що викладацька майстерність — це важлива складова якості й сучасності освітнього процесу. І, як
у будь-якої майстерності, у викладацької немає меж для
розвитку. Тож ми знову зустрілися з викладачами й викладачками медичних ЗВО на третьому модулі онлайн-курсу
«Викладацька майстерність. Випуск третій. Компетентнісний підхід». Цього разу модуль відбувся у два етапи,
аби всі охочі мали можливість долучитися до навчання,
зважаючи на виклики воєнного часу. Тому і тривалість модулю була подовжена: навчання відбувалося з травня до
серпня поточного року.

Проєкт долучився до впровадження сертифікатної програми «Управління у сфері охорони здоров’я» Школи публічного адміністрування Українського католицького університету. Спільно з Українським центром охорони здоров’я,
проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я»
наш Проєкт доклав зусиль до створення контенту програми, який зосереджений на різноманітних аспектах менеджменту закладів охорони здоров’я у контексті трансформації
системи охорони здоров’я та має практичне спрямування.
Фахівці, які навчаються за програмою, мають змогу розібратися в таких питаннях: політика й екосистема сфери
охорони здоров’я, елементи медичного права, фінансові інструменти й управлінські інновації, менеджмент на засадах
біоетики, приватно-публічне партнерство та взаємодія зі
стейкголдерами, комунікації у сфері охорони здоров’я.

Вітаємо 63 фахівців і фахівчинь, які успішно завершили
курс та здобули важливі знання щодо оцінювання, яке
пов’язане з освітніми цілями: слухачі й слухачки курсу розібралися у відмінностях між сумативним і формувальним
оцінюванням, дізналися про можливі форми оцінювання,
склали власну політику й матрицю оцінювання. Впевнені, що тепер процес оцінювання в цих викладачів стане
прозорішим і зрозумілішим для всіх учасників освітнього
процесу. А ми рухаємося далі й уже створюємо нові тренінгові можливості для медичних освітян! Тож пильнуйте.

Навчання стартувало у травні 2022-го року. 33 фахівці навчалися у змішаному (офлайн та онлайн) форматах на перших двох модулях програми. Продовження на них очікує восени. Чудова можливість навчатися у провідних спеціалістів
і розвивати власні заклади охорони здоров’я, а також долучатися до формування політики в галузі.

Безоплатний доступ для викладачів, студентів, управлінців закладів
охорони здоров’я до онлайн-курсів про систему охорони здоров’я
В умовах воєнного стану Проєкт спільно з партнерами
— Українським центром охорони здоров’я та освітньою
платформою Prometheus — дали можливість освітянам,
студентам, медичним та іншим зацікавленим фахівцям
безоплатно зареєструватися на онлайн-курси «Як працює охорона здоров’я», «Системи фінансування охорони здоров’я», «Управління якістю в охороні здоров’я».
Курси користуються надзвичайною популярністю, адже
майже 4000 слухачів і слухачок вже зареєструвалося на
навчання, а 400 — повністю його завершили.
Більше інформації про курси та реєстрацію шукайте на
платформі Prometheus. І поки ви читаєте відгуки слухачів поточних курсів, ми вже працюємо над новими
можливостями. Тож стежте за оновленнями, вже зовсім
скоро!

Відгуки тих, хто пройшов курс «Система фінансування
охорони здоров’я»:

«Курс зробив неоціненний внесок у розуміння основних
принципів стратегії розвитку системи охорони здоров’я
нашої країни, що є надзвичайно важливим для моєї професійної діяльності та самовдосконалення як медичного
фахівця».
«Я вважаю, що критично необхідно демонструвати
такі курси, як цей, по телебаченню, яке залишається одним з ключових джерел ЗМІ для представників
старшого віку, оскільки це продемонструє ту сторону
реформи, яку люди не бачать та не цікавляться».

ЕКСПЕРТНЕ ІНТЕРВ’Ю
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Захер Сахлул:

«Війна руйнує, але також створює
можливості для розвитку, оскільки
багато людей готові допомагати»
ЗАХЕР САХЛУЛ — ЛІКАР,
ФАХІВЕЦЬ З ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ.
НАВЧАВСЯ У МЕДИЧНІЙ
ШКОЛІ УНІВЕРСИТЕТУ
ДАМАСКА (СИРІЯ), А ТАКОЖ
В УНІВЕРСИТЕТІ ІЛЛІНОЙСУ
В ЧИКАҐО, ДЕ Й МЕШКАЄ
ЗАРАЗ. ІЗ ПОЧАТКОМ
ПОВНОМАСШТАБНОГО
ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В
УКРАЇНУ ЗАХЕР РАЗОМ ІЗ
КОЛЕГАМИ З MEDGLOBAL
УЖЕ КІЛЬКА РАЗІВ
ПРИЇЖДЖАВ В УКРАЇНУ,
ЩОБ НАВЧАТИ МЕДИЧНИХ
ФАХІВЦІВ. ГОВОРИМО З
ЛІКАРЕМ ПРО ВПЛИВ ВІЙНИ
НА МЕДИЧНУ ОСВІТУ Й
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ
РЕСУРСІВ В ОХОРОНІ
ЗДОРОВ’Я, А ТАКОЖ ПРО ТЕ,
ЯК ПОБУДУВАТИ СТІЙКУ
СИСТЕМУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я.
Я долучився до медичної гуманітарної
роботи ще на початку війни в Сирії,
де брав участь у багатьох медичних
місіях. Також надавав медичну допомогу в розпал кризи з біженцями в
Йорданії, Лівані, Туреччині та Греції.
Із 2017-го року я є співзасновником
компанії MedGlobal, яка реалізовує
гуманітарні програми в країнах із
низьким і середнім рівнем доходу, а
також у регіонах, де стаються різно-

манітні катастрофи. Ми працюємо
за трьома напрямами: реагування на
надзвичайні ситуації, розбудова життєздатних програм охорони здоров’я,
підтримка стійкості систем охорони
здоров’я. Зараз ми реалізуємо ініціативи у восьми країнах Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії
та в Україні.
MedGlobal була першою громадською

організацією, яка приїхала до Львова
через 10 днів після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відтоді я вже двічі був в Україні. За
цей час ми відправили три додаткові
медичні місії з метою навчання українських лікарів і медичних сестер. Також
ми надіслали багато медичних і хірургічних матеріалів на суму понад 3,5
мільйона доларів у різні лікарні на передовій за погодження МОЗ України.
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Ви бачите схожість між
війною в Сирії та війною в
Україні?
Росіяни використовують в Україні
таку ж тактику, як і в Сирії: стріляють
у лікарні, змушують людей виїжджати з місць постійного проживання,
використовують незаконну зброю.
Росіяни обстрілюють територію ракетами, обмежують доступ людей до
харчування, питної води доти, доки
майже всі люди не виїдуть із цього
регіону. Тоді їм легко захоплювати порожні міста. Понад 70 тисяч військових брали участь у війні в Сирії, перш
ніж прийти в Україну. Те, що українці
пережили в Маріуполі, ми бачили в
Алеппо. Сподіваюся, що вони ніколи
не застосують хімічну зброю в Україні, але можуть, оскільки для росіян
немає червоних ліній.
Війна в Сирії почалася у 2011-му році
й триває вже 11 років. Росія втрутилася в цю війну в 2015-му році на боці
режиму Асада і відтоді систематично
атакує лікарні й поліклініки. Жертвами війни стали понад 1000 медиків.
Режими Росії й Асада знищили понад
580 лікарень і призвели до порушення доступу до медичної допомоги й
переміщення населення. Коли в місті
немає лікарів, люди їдуть.

Як війна впливає на людські
ресурси в охороні здоров’я?
На які ключові моменти
Україна має звернути увагу в
цей період?
Війна порушує функціонування системи охорони здоров’я. Українські
лікарні зіткнуться з дефіцитом медичного обладнання й медикаментів через велику кількість пацієнтів
з травмами. Спрямування ресурсів
для надання допомоги цим пацієнтам
вплине на інші ланки системи охорони здоров’я, спричинить нестачу ліків
для людей з хронічними захворюваннями: діабетом, серцевими хворобами. Крім того, під загрозою зриву
може бути вакцинація, виникатимуть
прогалини щодо надання медичної
допомоги жінкам.
Значне переміщення людей, які тікають від війни, призводить до нестачі

медичних працівників у країні, браку
обладнання для надання медичної
допомоги переселенцям і тим, хто перебуває на прифронтових територіях.
Але така нестача фахівців чи обладнання передбачувана, і з цим потрібно
працювати.
Психосоціальний вплив війни також
спричинює багато проблем і психологічних травм для жертв, які стали
свідками насильства й мають невизначене майбутнє. Ці люди потребують
значної уваги, оскільки психологічна
травма може проявлятися у посттравматичному стресовому розладі
(ПТСР), депресії та тривозі.

Як Україна може подолати ці
виклики?
Основна ідея — це розвинути стійкість системи охорони здоров’я, стійкість медичних фахівців в Україні. І це
можна зробити через навчання. Під
час війни медики виходять за межі
звичної зони комфорту й роблять те,
до чого не звикли. Ви можете бути
єдиним терапевтом у місті поблизу
лінії фронту, але якщо хтось народжуватиме або потребуватиме лікування
абсцесу, вам доведеться надати й цю
допомогу.

Основна ідея —
розвинути стійкість
системи охорони
здоров’я, стійкість
медичних фахівців в
Україні
Медичні фахівці повинні мати навички роботи з психологічною травмою,
пов’язаною з війною. Із цією метою
проводяться короткі тренінги для лікарів і медсестер з надання першої
психологічної допомоги. Перші кілька годин після інциденту мають вирішальне значення для запобігання тривалій депресії, тривозі й ПТСР. Крім
того, важливо навчити лікарів працювати в умовах обмежених ресурсів.
Також за великої кількості постражда-
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лих лікарям необхідно застосовувати
особливий підхід на етапі медичного
тріажу, вирішуючи, яким пацієнтам
вони можуть допомогти, а яким ні.
Для опанування цього підходу фахівцям потрібна підготовка для роботи в ситуаціях з масовими жертвами.
MedGlobal спрямував бригади хірургів для проведення такого навчання в
декількох лікарнях у західній частині
України. Лікарям важливо опанувати
технології, які полегшать і пришвидшать їхню професійну діяльність.
Наприклад, вони мають знати, як користуватися портативним УЗД-апаратом: за наявності портативного
апарата достатньо лише завантажити відповідну програму на телефон,
екран якого стане екраном УЗД. Лікар зможе побачити стан серця, нирок, легенів. Тож ми також провели
тренінги з використання портативного УЗД-апарата в Україні.
А ще медичні працівники повинні
відчувати, що їх підтримують. Як я
вже зазначав, війна є руйнівною, але
це також можливість, оскільки багато людей готові допомогти. Коли
MedGlobal оголосив, що відправляє
медичну місію в Україну, я отримав
безліч дзвінків від хірургів-травматологів, які ніколи не були в Україні, не
є українцями, проте хотіли приїхати й
допомогти.

Що означає «бути стійким
медичним фахівцем»?
Стійкість — це здатність адаптуватися
до кризи. Лікарі й медсестри стійкі,
якщо можуть надати медичну допомогу своїм пацієнтам в умовах обмежених ресурсів під час війни чи кризи. Система охорони здоров’я стійка,
якщо може швидко адаптуватися до
криз, змінити пріоритети відповідно
до потреб. Якщо ви продовжуєте робити все, як раніше, ви не стійкі.
Стійка система охорони здоров’я передбачає і готується до того, що станеться. Тож виникають запитання: як і
чому ми можемо швидко навчити надавачів медичних послуг? Чи можемо
ми заповнити прогалини, використовуючи телемедицину, залучаючи волонтерів, які приїжджають? Як провести тренінги з лідерства для фахівців у
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системі охорони здоров’я, адміністрацій лікарень у різних регіонах, щоб
переконатися, що вони розуміють, що
потрібно робити? Ми повинні дати
знати лікарям і медсестрам, що їх не
покинули напризволяще.

Які тренінги ви проводили
для українських медиків під
час ваших місій в Україні?
Міністерство охорони здоров’я України звернулося до нас із проханням
провести навчання стосовно застосування хімічної зброї. Вони були стурбовані тим, що росіяни можуть використати цю зброю в Україні, так само,
як зробили це в Сирії. Під час правління Асада за неявної підтримки росіян
застосували зарин, хлор та іприт, що
спричинило багато жертв серед мирного населення. Тому перший тренінг,
який ми провели в Україні, був саме
з теми застосування хімічної зброї. Я
провів його разом із доктором Райлі
Джонсом, який є членом правління
MedGlobal.

Якщо ви продовжуєте
робити все, як раніше,
ви не стійкі
У процесі навчання ми говорили про
класи хімічної зброї, детально розповідали про механізми виявлення різних хімічних речовин, засоби захисту
медиків під час хімічних атак. Українським фахівцям також було важливо
дізнатися, яке хімічне обладнання й
антидоти мають бути в лікарнях, як
знизити наслідки від ураження хімічною зброєю для пацієнтів. Ми надали
якомога більше потрібної інформації
під час тренінгу, включно з протоколами лікування.

Як війна впливає на медичну
освіту? Як ми можемо
забезпечити належну
підготовку майбутніх
медичних фахівців зараз?
Ці запитання дуже важливі, але їх
часто ігнорують під час війни. У критичній ситуації державні агенції, ор-
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ганізації, люди більше зосереджені
на термінових викликах катастрофи.
Рутинні ж процеси, які мають продовжувати функціонувати, залишаються поза увагою. Зараз ми бачимо, що
українські фахівці виїжджають до Європи, США, тож потрібно впевнитися,
що буде нова хвиля фахівців, які зможуть забезпечити потреби системи
охорони здоров’я.
Що стосується медичної освіти, я
мав можливість зустрітися з 50-ма
студентами Львівського медичного
університету. Усі вони мають дуже
оптимістичне бачення своєї ролі в
майбутньому України. Вони пишаються своєю країною й рішуче налаштовані перемогти у війні. Також вони
мають високі прагнення щодо себе й
своєї професійної ролі після завершення навчання.
Інше питання — як забезпечити безперервність освітнього процесу в
медичних ЗВО, коли їдуть викладачі?
Якщо ви очолюєте медичний університет або інститут, вам доведеться
бути винахідливим і креативним, використовувати наявні ресурси, наприклад онлайн-навчання. У лікарнях
буде багато пацієнтів із травмами, але
й пацієнтів з інфекційними й хронічними захворюваннями не меншатиме.
Тож клінічна частина навчання не має
суттєво змінитися. Студенти й інтерни можуть замінити тих лікарів, які
поїхали.
Безперервний професійний розвиток фахівців охорони здоров’я та суміжних професій, як-от психологів,
також має бути переорієнтований на
потреби, пов’язані з війною.

Зважаючи на те, що нова
криза чи нова війна можуть
статися знову, чи варто
нам інтегрувати ці теми в
навчальний план медичних
ЗВО?
Ми маємо звикати до катастроф і війн
— як катастроф, які створює людина. В
університетах мають навчати роботі в
умовах обмежених ресурсів. Як планувати, готуватися, адаптуватися, перерозподіляти ресурси. Як зберігати
ресурси під час війни, катастрофи чи

в мирній ситуації. Питання медичної
етики створюватимуть напруження й
конфлікти між лікарями й медичними сестрами, які працюють в умовах
кризи або війни. Пам’ятаю яскравий
випадок. Один мій колега працював
анестезіологом у маленькому місті
біля Дамаска. У ніч атаки газом зарин до лікарні, яка має 20 ліжок і два
апарати штучної вентиляції легень,
доставили понад 700 пацієнтів, які задихалися. На жаль, він і його команда
не могли допомогти всім. До ранку
140 пацієнтів померли. Такі ситуації
траплятимуться, тому студенти мають відпрацьовувати подібні сценарії
в реанімаціях у рамках частини навчальної програми. Вони будуть змушені приймати рішення щодо тріажу
травмованих пацієнтів, коли це станеться насправді. Тож подібні рішення
мають стати звичними, інакше фахівці
матимуть психологічну травму. І ще,
медичних фахівців мають навчати в

Медичних фахівців
мають навчати в
університетах протидії
дезінформації
університетах протидії дезінформації.
Раніше не було такої навали фейків,
але зараз це реальність, і ми як медичні фахівці маємо бути готові протистояти.

Які ключові компетенції
мають здобути студенти під
час навчання в медичному
університеті?
Найголовніше — критичне мислення.
Це те, на чому ми наголошуємо у США.
Не лише накопичування й запам’ятовування великих обсягів інформації, а
й розвиток уміння самостійно користуватися ресурсами. Уміння аналізувати клінічні випадки, швидко приймати рішення, адаптуватися до ситуації.
Вважаю, що ці вміння набагато важливіші, ніж володіння купою інформації.
Як поводитися в різних ситуаціях?
Як використовувати наявні знання у
випадку кожного окремого пацієнта?
Як використовувати ресурси? Також
вміння користуватися новими техно-
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логіями. Коли я навчався, то ми читали
книжки в бібліотеках. Проте сьогодні все є в моєму смартфоні. Студенти
можуть легко перевірити інформацію
в телефоні, використовуючи Google.
Медична етика, культура взаємодії в
певній ситуації, психічне здоров’я — ці
питання також мають стати частиною
навчальної програми.

Що ви могли б порадити
медичним фахівцям для
збереження психічного
здоров’я в складних
ситуаціях?
Війна певним чином вплине на психічне здоров’я кожного, хто перебуватиме в зонах бойових дій. Люди — дуже
тендітні. Тому ми маємо розуміти, що
означає психічне здоров’я і що фахівці охорони здоров’я теж зазнають
психологічної травми під час війни.
Медики можуть бояться стати жертвами насильства. Можуть переживати за
свої сім’ї. Поза тим, вони працюють в
умовах наявності мінімальних ресурсів, браку обладнання й допомоги інших спеціалістів. Усі ці чинники шкодять психічному здоров’ю.
Синдром професійного вигорання —
стан, який може трапитися з кожним
медичним фахівцем, особливо серед фахівців невідкладної допомоги
й реанімаційних відділень, навіть у
мирний час. Робота з великою кількістю хворих пацієнтів з часом впливає
на психічне здоров’я. Під час війни
синдром професійного вигорання
посилюється й призводить до відчуття емоційного виснаження. Іншим

наслідком синдрому вигорання може
бути деперсоналізація, коли лікарі й
медичні сестри відчувають байдужість
до важкого стану пацієнтів і не можуть
проявити емпатію. Фахівці, які переживають деперсоналізацію, можуть
відчувати злість і поводитися недоречно щодо власних колег. І третій аспект — відсутність задоволення, коли
ви відчуваєте, що не можете надавати
допомогу своїм пацієнтам і незадоволені своєю професійною діяльністю.
Тож що робити із синдромом професійного вигорання? Ви маєте зрозуміти, що це сталося. Тому будьте свідомі
й рефлексуйте щодо власного стану.
Щоб запобігти синдрому вигорання, регулярно займайтеся спортом,
практикуйте уважність (mindfulness),
присвячуйте час молитві, медитуйте,
дотримуйтеся збалансованого раціону. Важливо мати хорошу соціальну мережу, коло друзів, які здатні вас
підтримати поза роботою. Залишайте
роботу на роботі. Також важливі регулярні перерви під час роботи. І система охорони здоров’я має планувати
це, надаючи відповідні можливості
лікарям і медсестрам.

Яке ви маєте враження від
співпраці з українськими
фахівцями охорони
здоров’я?
Українські лікарі й медичні сестри
готові вчитися. Вони, як губка, вбирають усю інформацію. Пам’ятаю один
тренінг з хімічної зброї, який ми проводили в українській лікарні. Раптом
під час тренінгу почалися сирени. Усі
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перейшли до бомбосховища у підвалі лікарні й залишалися там протягом 30 хвилин, поки лунали сирени,
після чого ми мали повернутися й
продовжити тренінг. Думав, що ніхто
не повернеться. Однак до аудиторії
прийшли всі. Це означає, що медики
серйозно ставляться до навчання.
Мої колеги також відзначили, що
українські хірурги-травматологи добре підготовлені. Вони краще підготовлені, ніж лікарі в інших країнах світу, з якими ми працювали. Наприклад,
я згадував портативний УЗД-апарат.
Зазвичай тренінг з його використання
займає два дні. Утім українські лікарі
опанували його за пів дня й були готові надавати допомогу пацієнтам із
травмами. Загалом ми маємо дуже хороше враження від системи охорони
здоров’я України.
Під час мого першого візиту до України в березні було дуже холодно. Але
гостинність людей, їхня відданість, яку
я побачив, краса міста, українська кухня змушують мене повертатися знову
й знову. Мої колеги мають такий самий досвід. Доктор Юда Славковський
— хірург-травматолог з Пеорії, штат
Іллінойс, приїхав уперше, а потім ще
чотири рази, бо був вражений людьми й захоплений отриманим досвідом.
Він відчував, що його внесок важливий.
І я впевнений, що він та інші приїжджатимуть і після війни. Тож ця криза
також про можливість. Упевнений, що
ми можемо поліпшити ситуацію, якщо
фахівці в системі охорони здоров’я будуть стійкими. Я бачив цю стійкість у
медичних фахівців в Україні.
Читайте повну версію інтерв’ю з
доктором Захером Сахлулом тут

і чекайте на подкаст Проєкту, щоб зустрітися з ним знову!
Якщо ваша лікарня зацікавлена в тренінгу від організації MedGlobal, будь
ласка, надішліть ваш запит Христині
Мариняк: kachmar@medglobal.org.
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Курс і посібник «Людяність та емпатія
в роботі медичного фахівця»
«Я викладаю клінічні дисципліни
й хочу інтегрувати питання людиноцентрованого підходу в навчальні
матеріали свого курсу. З посібником
я зможу це зробити вже в цьому році.
Особливо мене зацікавили розділи про
суб’єктність та автономію пацієнта, конфлікти та складні розмови. Щиро дякую колективу авторів
підручника!»
Освітянка, викладачка кафедри
інфекційних хвороб

ВИ, БЕЗПЕРЕЧНО, ПАМ’ЯТАЄТЕ ПРО КУРС «ЛЮДЯНІСТЬ ТА ЕМПАТІЯ В РОБОТІ
МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ», СТВОРЕНИЙ 15-МА МЕДИЧНИМИ ОСВІТЯНКАМИ
ЗА СПРИЯННЯ ПРОЄКТУ У 2021 РОЦІ. ПРОТЯГОМ ШЕСТИ МІСЯЦІВ
ФАХІВЧИНІ РІЗНИХ МЕДИЧНИХ ЗВО ЗУСТРІЧАЛИСЯ, ДИСКУТУВАЛИ,
ФОРМУВАЛИ ОСВІТНІ ЦІЛІ Й ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, ЩОБ
УЖЕ ЦЬОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ СТУДЕНТИ-МЕДИКИ МОГЛИ ОБРАТИ
КУРС ПРО КОМУНІКАЦІЮ, ЛЮДЯНІСТЬ ТА ЕМПАТІЮ В РОБОТІ МЕДИЧНОГО
ФАХІВЦЯ.

У 2021–2022 навчальному році пілотування курсу відбулося у Буковинському державному медичному університеті. Курс було запропоновано
як вибірковий для студентів четвертого року навчання. Тож неймовірно
радіємо, що 12 груп, а це майже 130
студентів, свідомо обрали цю дисципліну для вивчення.

Такий зворотний зв’язок від студентів
надихає, тож курс пропонуватиметься
студентам БДМУ наступного року. Також ця дисципліна викладатиметься в
Харківському національному медичному університеті, оскільки студенти
обрали її для вивчення. Тож ми бачимо, що людяність та емпатія захоплюють світ!

За відгуками студентів, курс дуже корисний, допомагає розібратися не
лише в питаннях комунікації з пацієнтами, а й звертає увагу на власні
емоції та їхні прояви. Найцікавішими
темами для студентів були комунікація в конфлікті, робота з емоціями та
емпатія, питання повідомлення поганих новин. Найскладнішою виявилася
тема толерантності, суб’єктності й побудови особистісних кордонів.

Якщо ж ви прагнете дізнатися більше
про курс, а може, навіть запровадити
його у власному ЗВО, вам у пригоді
стане посібник «Людяність та емпатія
в охороні здоров’я». Так-так, саме цей
посібник є настільною книгою викладачів курсу, допомагає розробляти
силабус. Ось що говорять про посібник ті, хто вже встиг його прочитати й
навіть почати впроваджувати отримані знання в життя:

«Викладаю клінічні дисципліни й
планую використати матеріали
посібника для оновлення свого курсу. Також будемо обговорювати ці
питання на зустрічі групи рівних
із колегами. Інформація посібника
актуальна для освітян, студентів,
лікарів і медсестер. Тематика розглянута з різних ракурсів. Матеріал
викладений доступно. Наявні не
лише теоретичні матеріали, а й
практичні завдання, презентації
тем за посиланням, а також корисні відеоресурси. Усім рекомендую
використовувати цей посібник!»
Освітянка, викладачка клінічних
дисциплін
Тож якщо ви ще не мали нагоди ознайомитися з посібником, обов’язково
зробіть це. Електрона версія посібника є на сайті Проєкту:
тут. А найголовніше —
інтегруйте людяність
та емпатію в освіту й
медичну практику вже
зараз.
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Книжковий клуб для
фасилітаторів груп рівних –
ініціатива, яка об’єднує

ПЕРШЕ ПРАВИЛО КНИЖКОВОГО КЛУБУ:
ЗГАДУВАТИ ПРО КНИЖКОВИЙ КЛУБ. ДРУГЕ
ПРАВИЛО КНИЖКОВОГО КЛУБУ: ЗГАДУВАТИ
ПРО КНИЖКОВИЙ КЛУБ, ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА!
От і ми згадуємо про один з наших
найулюбленіших книжкових клубів
для фасилітаторів і фасилітаторок
груп рівних (тим більше ми зовсім
трішечки дотичні до його організації),
а його учасники й учасниці діляться
своїми враженнями й рекомендаціями книжок.

«Ідея обговорювати книги з’явилася в
мене у серпні 2021-го року, на другий
день Літнього клубу, який організував
україно-швейцарський проєкт “Розвиток медичної освіти”, — ділиться
кураторка клубу Марина Опаленко,
лікарка-педіатриня з Умані й фасилітаторка групи рівних. — Згадую, як

перебувала в легкій ейфорії після натхненої промови Михайла Винницького про роль креативного класу, як
мене захопила презентація Павла
Шеремети про розвиток особистісної інноваційності та кількість книг,
яку ми обговорювали в перервах. Я
поділилася своїми враженнями з координаторкою Проєкту Ольгою Короленко, яка мені сказала: “Марино,
було б класно створити книжковий
клуб для медиків, щоб обговорювати
з ними всі ті важливі ідеї, які ми чуємо зараз на Клубі, і які з’являтимуться в майбутньому в інших проєктах”.
Тож я подумала, чому б і справді не
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створити майданчик, де можна вільно обговорювати думки й почуття, що
з’являються після прочитання історій,
обмінюватися ідеями, слухати інших,
надихатися».
Коли Марина поділилася задумом створення книжкового клубу
у Facebook-групі для фасилітаторів
груп рівних, то отримала стільки підтримки, ніби ця ідея була на поверхні
й чекала, поки її озвучать. «У цих коментарях я побачила активну позицію
людей, які готові йти поруч, допомагати, шукати книги, творити. Я зрозуміла, що це серйозно і надовго. Потім
я майже на місяць “випала” з процесу через буденні справи. Аж раптом
отримую коротке повідомлення від
Ольги, яке допомогло мені зібратися
й довести справу до реалізації: “Марино, якщо Проєкт чимось може допомогти з організацією книжкового
клубу, то пишіть. Не наполягаю, але
раптом, щось потрібно”. Вже за тиждень ми обрали першу книгу й домовилися про зустріч. Щоразу, коли я
пишу листа учасникам та учасницям,
отримую у відповідь: “Дякую, ми так
чекали на ваш лист!”. Тож розумію, що
все недарма. Наш спільний розвиток
надихає, мотивує і заряджає. Без підтримки цієї магії не було б!»
А от що говорять про Книжковий клуб
його учасники й учасниці:
•• «Я відвідую книжковий клуб, бо це
чудова можливість неформального
спілкування, де можна поговорити
про все, що завгодно. Звісно, можна організувати клуб не лише серед фасилітаторів, а й серед своїх
друзів. Але з фасилітаторами ми
більше на одній хвилі, бо вони розуміють мислення, умови життя й
роботи саме медика. Найбільше
мені сподобалася книга Дмитра
Кулеби «Війна за реальність»: тут.

Це наче серйозна книга, яка дає
важливі знання щодо боротьби з
фейками, але читається напрочуд

легко. До того ж, вона сповнена гумору», — коментує Олена Лемешко,
сімейна лікарка з Дніпра.
•• «Мене книжковий клуб мотивує
читати більше, ніж я читав раніше,
— такий собі мінічелендж. Тобто
читав я дві-три книги у квартал, а
тут з’являється Ольга Короленко
й каже: “А я на цих зимових канікулах прочитала п’ять книг”. А я
сиджу й думаю: “Якого біса у мене
тільки три в квартал?!” (сміється.
— Ред.). Мене надихає здорове суперництво, спілкування, взаємопідтримка, обмін думками. Мене
вразив контраст думок і почуттів
від прочитання книги «Сміх у кінці тунелю» Івана Черненка: тут

і «Буде боляче» Адама Кея: тут. Там

показані буденні реальності й разючі відмінності життя та роботи
лікаря-анестезіолога з України й
лікаря-гінеколога з Великобританії», — ділиться Михайло Данильчук, сімейний лікар із Шумська.
•• «Відвідування книжкового клубу —
моя особиста психотерапія, заради
якої змінюю свій графік, щоб не
пропустити зустріч. Завжди отримую величезне задоволення, коли
бачу учасників. Попри те, що ми
жодного разу не зустрічалися наживо, на зустрічах завжди виникає
відчуття причетності та єдності з
усіма. А ще це мотивує до читання,
адже у вирі повсякденності не вистачає сил на іншу літературу, окрім
медичної. Понад
усе мене вразили
«Інтернат» Сергія Жадана: тут

та «1984» Джорджа Орвелла: тут.

Саме вони зачепили емоційно,
хоча читати було важко через війну.
Дякую Проєкту за підтримку ініціатив, які роблять життя цікавішим,
розширюють коло спілкування,
допомагають подолати емоційне
вигорання», — говорить Анастасія
Гібескул, сімейна лікарка з Кривого
Рога.
•• «Книги для мене завжди були ліками в різних ситуаціях. Я багато читаю, але раніше мало з ким обговорювала прочитане. У книжковому
клубі мене цікавлять думки інших
і можливість вільного спілкування, обговорення, участь у виборі
книг. В умовах війни зустрічі клубу
— хороша нагода підтримати одне
одного й поділитися думкою не
лише про прочитане. Ця атмосфера
відчувається навіть через екран монітора», — Олександра Палагіцька,
медична сестра зі Львова.
Тож ці неймовірні люди створюють
чудову атмосферу, кожного місяця зустрічаючись онлайн для обговорення
книг. Долучайтеся до клубу, якщо ви
фасилітатор чи фасилітаторка, або
створюйте свою ініціативу, яка даруватиме відчуття причетності до створення чудового й корисного для своїх.

Чи бажаєте ви
долучитися до
створення вісника
Проєкту?
Надсилайте ваші теми, ідеї,
анонси, зворотний зв’язок
на events@mededu.org.ua
(чи Ользі Короленко olga.
korolenko@mededu.org.ua)
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Виступ професора та
письменника Генрі Марша
в Україні

КОЛИ ГЕНРІ МАРШ, ВІДОМИЙ НЕЙРОХІРУРГ,
ПРОФЕСОР І ПИСЬМЕННИК З ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ,
ПРИЇЖДЖАЄ ДО УКРАЇНИ, МИ ЗАВЖДИ ВПЕВНЕНІ
У НОВИХ МОЖЛИВОСТЯХ ПОГОВОРИТИ
ПРО ВАЖЛИВЕ Й ВИЗНАЧИТИ НАПРЯМ ДЛЯ
НАСТУПНОГО РУХУ. ТОЖ І ЦЬОГОРІЧНИЙ ВІЗИТ
ПРОФЕСОРА НЕ СТАВ ВИНЯТКОМ.
23 липня Генрі Марш виступив у Києві
з лекцією «Зміни та чесність: головні виклики української медицини та
освіти» й долучився до дискусії «Межі
компромісу в часи війни: медицина,
наука, суспільство». Також участь у
дискусії взяли Нана Войтенко, ректорка Академії Добробут, докторка

біологічних наук, професорка; Младена Качурець, директорка Департаменту розвитку та освіти персоналу
медичної мережі «Добробут» та Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я України у 2016–2019
роках, співзасновник Українського
центру охорони здоров’я. Тож тепер

маємо багато матеріалу для обмірковування й підстави не зупинятися на
шляху впровадження змін. А якщо ви
не змогли долучитися до лекції професора Генрі Марша, обов’язково переглядайте запис трансляції українською: тут чи англійською: тут.
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Корисно про
емоції під
час війни

Наші друзі, команда проєкту «Твій
сімейний лікар», у партнерстві з
проєктом USAID HealthLink запустили
психологічно-анімаційний проєкт «Подбати про себе».
У серії коротких відео українські
досвідчені психотерапевти й психотерапевтки зрозуміло говорять
про проблеми та стани, які зараз
проживають українці. Спеціалісти
пояснюють, що саме відбувається з
нашим психічним і фізичним здоров’ям, пропонують прості помічні
практики.

Що робити, коли нічого не можеш
робити? Як подбати про себе й
близьких тобі людей? Як запобігти
емоційному вигоранню й виснаженню? Що робити з почуттям провини? Шукайте відповіді на ці й ще
багато інших запитань тут.

Книга «Реформа здорової
людини» — все, що ви хотіли
знати про трансформацію системи
охорони здоров’я від її авторів
Корупція, відсутність довіри до лікарів, бюрократія. Такою була українська медицина до початку трансформацій. Сьогодні медична реформа — одна з найефективніших і найуспішніших реформ у незалежній Україні.
У новій книзі від видавництва «Лабораторія» команда реформаторів крок за
кроком розповідає історію впровадження медичної реформи. Сама команда
на чолі з колишньою в.о. міністерки охорони здоров’я Уляною Супрун стала не
просто обличчям змін, а й взяла на себе найскладніше завдання — повністю переформатувати систему. Це була справжня боротьба цінностей із бюрократією,
недовірою, кулуарними маніпуляціями й відсутністю підтримки. Але саме вона
стала незворотною точкою змін в українській медицині.
«Реформа здорової людини» — не нудна інструкція й навіть не практичний посібник із втілення реформ. Це натхненна історія про людей, яким, попри перешкоди, вдалося майже неможливе — вилікувати українську медицину.

Режисерка проєкту —
Анастасія Фалілеєва,
креативна продюсерка —
Катя Варапай.

Замовити книгу можна тут. Книгу видано за підтримки
україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» та The Ukrainians.
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Ще більше
цікавих відео для
вашого розвитку
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Освітні відео
для медичних
працівників «Як
діяти, коли…»
Під час війни медичні
фахівці часто стикаються
з нетиповими для їхньої
щоденної праці завданнями, а також потребують
додаткових знань і вмінь.
Відповідаючи на цей запит, Академія Національної служби здоров’я
у партнерстві з Проєктом USAID
«Підтримка реформи охорони здоров’я» підготували серію інформаційних онлайн-ефірів з експертами
«Як діяти, коли…». Годинні зустрічі
проходили раз на тиждень. Якщо
ви не змогли побачити ці ефіри раніше, то вони збережені для вас на
Youtube-каналі Академії НСЗУ: тут.

Ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну команда
Проєкту записала дев’ять корисних освітніх відео для партнерської конференції, якими хочемо з вами поділитися. Інформація,
яку підготували консультанти Проєкту та запрошені спікери у
відеоформаті, буде корисною як медичним фахівцям і фахівчиням, так і освітянській спільноті.
Переглядайте плей-лист із відео тут. У цій підбірці ви дізнаєтеся про досвід країн Європи у створенні університетських клінік, що відбувається з розвитком симуляційних
технологій у медичній освіті, чому людяність та емпатія захоплюють світ, як освітнє середовище та компетентнісний
підхід можуть поставити освіту з голови на ноги. І навіть
це ще не все! Дізнавайтеся більше цікавого й корисного за
посиланням. Дивіться й діліться з колегами!
*Доповіді були підготовлені командою україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» на запрошення
Міністерства охорони здоров’я для демонстрації на II щорічному форумі з питань кадрових ресурсів охорони здоров’я «Кадри вирішують все» (27–28 січня 2022 року). Контент надано МБФ «Здоров’я українського народу» задля
безоплатного поширення. Додаткова інформація на сайті.

Переглянувши відео, ви дізнаєтеся
про сценарії надання допомоги в
умовах війни та обмежених ресурсів, ПТСР, особливості психологічної допомоги медикам, пацієнтам,
алгоритми роботи з породіллями
під час війни, реабілітацію поранених і ще багато необхідного. Дивіться й знатимете, як діяти, коли…

Керівниця проєктного офісу:

Др. Тетяна Степурко
tetiana.stepurko@mededu.org.ua

Лідер проєкту:

Мартін Рааб, керівник відділу
Швейцарський центр міжнародного здоров’я, Швейцарський інститут тропічного і
громадського здоров’я
Swiss Tropical and Public Health Institute
(Swiss TPH)
Socinstrasse 57, 4051 Basel, Switzerland
martin.raab@swisstph.ch

Контакти офісу в м. Київ:

вул. Лютеранська, 6Б, кв. 43,
01001 Київ, Україна

Телефон:

+380 44 384 10 09

www.mededu.org.ua

www.facebook.com/
MedEduUkraine

www.youtube.com/channel/
UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg

Проєкт фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Погляди й ідеї, представлені в
цьому документі, належать автору(-ам) і не обов’язково відображають погляди Швейцарської агенції розвитку
та співробітництва.

