21.11.2019р. в Конгрес-центрі КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради на виконання наказу управління
охорони здоров'я Житомирської ОДА від 21.10.2019р. за №1648, проведено
засідання круглого столу «Дифтерія: питання, відповіді», в якому взяли
участь викладачі кафедр «Сестринська справа» та «Громадське здоров’я»,
студенти та слухачі курсів підвищення кваліфікації, лікарі інфекціоністи
практичної охорони здоров'я.
Метою круглого столу було посилення інформаційно-просвітницької
роботи серед фахівців медсестринства, які поширюватимуть знання серед
населення для недопущення ускладнення епідемічної ситуації з дифтерії в
Житомирської області.
Лікар інфекціоніст КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради,
керівник циклу підвищення кваліфікації «Медсестри інфекційних відділень і
кабінетів» Лариса Бреднева розкрила суть етіології, патогенезу, клінічних
проявів, діагностики та лікування дифтерії. Доповідач також зупинилася на
перебігу дифтерії та особливостях диференційної діагностики з іншими
хворобами. Особливу увагу фахівець приділила специфічній і неспецифічній
профілактиці дифтерії.
Тетяна Поліщук, лікар інфекціоніст кабінету «Довіра» КП «Лікарня
№1» Житомирської міської ради, експерт за фахом «Інфекційні хвороби»
Корольовського району м. Житомира ознайомила учасників круглого столу із
статистичними показниками захворюваності на дифтерію за попередні роки
та динаміку у порівнянні з 2019р. в Україні. Крім того, зупинилась на
особливостях перебігу дифтерії у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, а
також щодо їх вакцинації.
Зоя Шарлович, к.п.н., завідувач відділення післядипломної освіти
молодших медичних спеціалістів, асистент кафедри «Сестринська справа»,
викладач-методист КВНЗ Житомирський медичний інститут ЖОР, магістр за
спеціальністю
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необхідності безперервного професійного розвитку фахівців медсестринства,
включаючи

оволодіння

питаннями

інформування

населення
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профілактики інфекційних захворювань шляхом вакцинації на прикладі
дифтерії. Доповідач закликала всіх присутніх самим вакцинуватися та
популяризувати планові щеплення відповідно до національного календаря
щеплень з метою своєчасної ревакцинації дорослого населення вакциною
АДПм, особливо декретованих груп: медпрацівників, викладачів, працівників
дошкільних дитячих закладів, студентів, тощо.
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до
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удосконалення; активно користуватися сучасними джерелами, які розміщені
в інформаційних мережах, прослуховуючи онлайн-лекції, беручи участь у
вебінарах; долучатися до організації та проведення науково-практичних
конференцій та інформаційно-просвітницьких заходів з актуальних питань
сьогодення в охороні здоров'я; підписатися на сторінки МОЗ, ЦГЗ України та
області,

в

групу

«Розвиток

професійної

майстерності
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медсестринства», що в Facebook, що сприятиме обізнаності та розвиватиме
професійну майстерність на основі компетентнісної складової.
Присутні ознайомилися з книжковою виставкою, яку підготували
працівники бібліотеки медичного інституту з сучасної наукової та науковопопулярної літератури за тематикою круглого столу.
Спікери відповіли на численні запитання, що викликали великий
інтерес учасників круглого столу та обговорили різні погляди щодо
проблеми дифтерії.
Актуальність даної теми незаперечна та потребує участі кожного в
інформаційно-просвітницькій діяльності щодо попередження поширення
інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

