Роль спеціалістів медсестринства у застосуванні профілактичних технологій
та впровадженні медсестринського процесу в кардіологічній практиці
01.10.2019р. в Конгрес-центрі КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради для посилення інформаційнопросвітницької роботи та з метою покращення якості надання кардіологічної
медичної допомоги населенню закладами охорони здоров'я відбулося спільне
розширене засідання обласної Координаційної ради з питань безперервної
післядипломної освіти практикуючих медсестер та Асоціації медичних
сестер Житомирської області на тему: «Роль спеціалістів медсестринства у
застосуванні профілактичних технологій та впровадженні медсестринського
процесу в кардіологічній практиці».
Перед присутніми із вітальним словом виступили Яворський Павло
Вацлавович – голова Координаційної ради, проректор з практичного
навчання,

д.м.н.,

доцент

кафедри

«Сестринська

справа»

КВНЗ

«Житомирський медичний інститут» ЖОР та Зарицький Олександр
Миколайович – к.м.н., директор КНП «Обласний центр громадського
здоров’я» ЖОР, керівник групи експертів УОЗ ОДА за напрямом
«Організація і управління охороною здоров’я».
Доповідь «Серцево-судинні захворювання – загроза «номер один»
слухачам

представила

Ільчишина

Олена

Василівна,

завідувач

кардіодиспансерного відділення КУ «Обласний медичний консультативнодіагностичний центр» ЖОР, експерт УОЗ ОДА за напрямом «Терапія», в якій
розкрила основні фактори ризику виникнення кардіологічних захворювань,
статистичні дані щодо смертності від серцево-судинних захворювань.
Возна Ліна Анатоліївна, завідувач відділу медстатистики і аналітики
КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР ознайомила присутніх зі
станом захворюваності населення області на серцево-судинні захворювання.
Галаган

Володимир

Миколайович,

лікар-кардіолог

кардіодиспансерного відділення КУ «Обласний медичний консультативнодіагностичний центр» Житомирської обласної ради, експерт УОЗ ОДА за

напрямом «Кардіологія» проінформував про заходи профілактики серцевосудинних захворювань та ролі медичних сестер щодо популяризації
здорового способу життя.
Про сучасні підходи у наданні високоспеціалізованої медичної
допомоги пацієнтам при гострому коронарному синдромі розповів Кушнір
Микола Олегович, завідувач кардіологічного відділення з реперфузійним
блоком інтенсивної терапії КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.
Гербачевського» ЖОР.
Проблемами в наданні екстреної медичної допомоги пацієнтам
Житомирської області при гострому коронарному синдромі та шляхи їх
вирішення поділився Гриньов Віктор Олександрович заступник головного
лікаря – керівник служби екстреної (швидкої) медичної допомоги КУ «Центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЖОР.
Роль сімейного лікаря та медичної сестри у своєчасному виявленні та
наданні медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом
означила Бондаренко Людмила Григорівна, заступник головного лікаря з
медичного обслуговування населення КП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Житомирської міської ради.
На

питаннях

ролі

післядипломної

освіти

у

впровадженні

медсестринського процесу в закладах охорони здоров'я та формуванні знань,
умінь і навичок слухачів з інформування та навчання населення профілактиці
кардіологічних захворювань зупинилася Шарлович Зоя Павлівна – к.п.н.,
завідувач

відділення

післядипломної

освіти

молодших

медичних

спеціалістів, асистент кафедри «Сестринська справа», викладач-методист
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, магістр за спеціальністю
«Сестринська справа»».
Про вплив скандинавської ходьби на діяльність серцево-судинної
системи розповіла Снігурівська Ірина Олександрівна, голова ГО «Територія
здоров'я, краси та успіху», Віце-президент ВГО «Українська федерація
скандинавської ходьби в справах дітей, молоді та сім’ї», Сертифікований
інструктор Nordic Walking Inter National (NWI).

Присутні із задоволенням взяли участь у майстер-класі Снігурівської
Ірини із техніки скандинавської ходьби та долучилися до руханки «Свідомий
рух – енергія життя», яку провели викладачі фізичного виховання Ченцова
Валентина Анатоліївна, Шоханова Катерина Анатоліївна, Шоханов Олег
Сергійович та студенти КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР.
Доповідачі відповіли на численні запитання учасників Координаційної
ради.

