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1. УЗД на рівні ПМД. Чи 

можливо це? 

 

2. УЗД 2-го рівня МД. Що 

нового і корисного для ПМД? 

 



1. УЗД на рівні ПМД.  

Чи можливо це? 
Надання доступу медичним працівникам України до 

клінічних протоколів на засадах доказової медицини 

стало можливим завдяки співпраці МОЗ України з 

фінським медично-науковим товариством Duodecim 

Medical Publications Ltd, що спеціалізується на створенні 

ресурсів  інформації в сфері доказової медицини. 

Близько тисячі клінічних протоколів відтепер стали 

доступні українським лікарям в онлайн-режимі на 

ресурсі guidelines.moz.gov.ua. В першу чергу протоколи 

стосуються найбільш актуальних захворювань і станів, 

що зустрічаються на рівні ПМД. 

http://guidelines.moz.gov.ua/
http://guidelines.moz.gov.ua/
http://guidelines.moz.gov.ua/
http://guidelines.moz.gov.ua/
http://guidelines.moz.gov.ua/
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1. УЗД на рівні ПМД.  

Чи можливо це? 

 
Сімейний лікар має вирішити менеджмент пацієнта на 

первинній ланці за трьома напрямками: 1 - залишити 

пацієнта на первинній ланці і  він не потребує медичної 

допомоги, 2 - надати медичну допомогу безпосередньо 

на первинній ланці, 3 - спрямувати (евакуювати) пацієнта 

на другий рівень.  

В системі прийняття цих рішень сімейним лікарем на рівні 

ПМД  посідає  чільне місце саме УЗД.   

 



Діапазон нових можливостей 

сучасної УЗД 



Нові можливості сучасної УЗД 
Технічні/технологічні  рішення… 

Організаційні рішення 

Соціальні рішення 

Єдиний інформаційний простір радіології  

Новий радіолог 

(мультипараметричний/мультимодальний) 

Новий користувач УЗД – медик на 

первинній ланці 



Технічні/технологічні  рішення… 

сучасної УЗД 

Стаціонарні (високоспеціалізовані) апарати 

Мобільні експертні мультипараметричні 

системи. «Мобільний УЗД центр на колесах» 

 Переносні УЗ апарати 5- 15 кг 

(мультипараметричні або «обмежені, 

спрощені»). 

УЗ апарати на долоні – 200-1000 г. + гаджет 

як екран (Handheld Ultrasound Devices – 

HHUSD) – «ручні» УЗ апарати. 



Діапазон нових можливостей 

сучасної УЗД 

Українські сучасні УЗ прилади 
cерії Soneus P3, P5 і P7 

Handheld US Devices  
– HHUSD) 

Переносний Мобільні експертні, 
Мультипараметричні  



Організаційні рішення 

сучасної УЗД 
 28 квітня 2017 набув чинності Наказ МОЗ України № 

1422 від 29 грудня 2016 р., який дозволяє українським 

лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні 

протоколи. Чому доказові клінічні протоколи — це важливо? 

Використання у лікарській практиці нових клінічних протоколів 

- один із найважливіших шляхів впровадження доказової 

медицини в Україні.  

 Доказові клінічні протоколи відіграють провідну роль в 

системі охорони здоров'я, оскільки несуть значні вигоди для 

усіх “гравців”: пацієнтів, лікарів, та держави в цілому.  

 Протоколи гарантують, що кожен пацієнт отримає 

однаково високий рівень надання медичної допомоги, 

незалежно від того, у якій лікарні, і який лікар їм цю допомогу 

надаватиме. 



Організаційні рішення УЗД. 

 Cучасні міжнародні протоколи 
US BI-RADS 

US TI-RADS 

US LI-RADS 

US PI-RADS 

US G-RADS, US O-RADS, IODA  

Інтервенційний УЗ 

CEUS 

GIUS 

Печінка: стеатоз, фіброз, цироз, рак 

Штучний інтелект (АІ) і телемедицина 

Авторитетні організації:WFUMB, EFSUMB, ESR, RSNA, AIUM, ACR……… 



Організаційні рішення. Українська УЗД з 2019 р. 

член Європейської спільноти! 



Організаційні рішення 

сучасної УЗД 
Українські фахівці УЗД мають  
вільний доступ до Керівництв  EFSUMB 



Соціальні рішення сучасної 

УЗД 

Сімейному лікарю – УЗД!?  

Клініцисту – УЗД!?  

Лікар УЗД має «вмерти»?…. 

Мультимодальний радіолог 

Ресурси системи освіти (до- та 

післядипломної), теленавчання та 

телесупровід сімейного лікаря. Конференція 

УАФУД в Одесі 22-23.05.2019 – перший майстер-клас для 

лікарів первинної ланки, анестеціологів, хірургів. Лікарів 

приймальних покоїв ….. 



Соціальні рішення.  

Сімейному лікарю – УЗД!?  

Межі компетенції (прийняття рішення, УЗД для 

лікування, ургенція, травма, скринінг?) 

Рівень УЗ технологій (опанування, розуміння, 

ціна обладнання та освіти на плечі громад) 

Освіта (амбулаторій аж 16 тис.). Хто навчить 

УЗД лікаря первинної ланки?  

Жорсткі УЗ протоколи: FAST-, BLUE-, ABCD-, 

AAA-, FATЕ-, RUSH- тощо. 

Point-of-Care US (POCUS), HHUSD. Допомога 

на місці події…! 

 

www.ultrasound.net.ua 
www.ielastography.kiev.ua 



Нові можливості сучасної УЗД  

Єдиний інформаційний простір радіології 

Технічні/технологічні  рішення… 

Організаційні рішення 

Соціальні рішення 

 Teleultrasonography in remote areas  

Новий радіолог 

(мультипараметричний/мультимодальний) 

+ дистанційний/віртуальний 

Девіз сучасної УЗД: «Вся інформація пацієнта – в МЕРЕЖУ!» 
Правові аспекти: захист інформації, єдиний медичний ID код  
для населення, електронний підпис медика… 



Діапазон нових можливостей 

сучасної УЗД 



The Point-of-Care Ultrasound (POCUS) 

Certification Academy Guide. 
 

 POCUS – це портативный аппарат для 
УЗД, що використовує спеціально 
навчений медичний персонал, з метою 
діагностики захворювань, незалежно від 
місця знаходження пацієнта.  

 

 www.pocus.org/pocus-guide/ 



The Point-of-Care Ultrasound (POCUS) 

Certification Academy Guide. 
 

 Цим місцем для УЗД може бути і сучасна 
лікарня, і автомобіль швидкої допомоги 
або ж навіть віддалене село.  

 POCUS дозволив лікарям більш точно 
ставити діагноз, швидше і ефективніше 
лікувати пацієнтів неінвазивними 
методами без необхідності переміщувати 
пацієнта у спеціалізований кабінет УЗД 
або у відділення радіології (2-й рівень 
МД). 



The Point-of-Care Ultrasound (POCUS) 

Certification Academy Guide. 
 За допомогою портативного УЗ апарату 

можна зробити УЗД пацієнтові ще в 
машині швидкої допомоги, по дорозі при 
транспортуванні в реанімацію або 
провести сканування в травмпункті, 
після того як пацієнта доставили у 
відділення невідкладної допомоги.  

 Таким чином, "портативний апарат УЗД" 
може бути використаний в будь-якому 
місці, де б не знаходився пацієнт. 

 Економія бюджету громад!  

 Розмір УЗ апарату має значення! 



POCUS. Телесонологія 
Philips Lumify – відеопоток у реальному 

часі 



POCUS. Телесонологія 

GE 

Автоматичне УЗД патології 
молочних залоз 

«Карманний» ехокардіограф для 
кардіолога у палаті біля ліжка 
пацієнта або у хаті в селі! 



ТелеУЗД - сімейним лікарям 



ТелеУЗД ургентним лікарям 



POCUS.Силіконові плівкові 

датчики 

Весь УЗ-апарат цілковито в датчику. 
Універсальний  УЗ датчик: 3 в одному! 

USA, Butterfly US 



POCUS. HHUSD. China. 

MU1L-01 

MU2-02 



POCUS. Україна. 
SonoFly®MM - нове покоління кишенькового 
(портативного) ультразвукового (УЗД) апарату з 
живленням від USB порту. 

SonoFly®ММ - це мініатюрний (портативний) ультразвуковий (УЗД) 
апарат, який може повністю управлятися з віддаленого 
комп'ютера, що забезпечує можливість для телемедицини та 
освітніх цілей. 



POCUS. HHUSD. Україна! Анонс. 

Soneus_Mini_ACM 



POCUS. 3 головні напрямки 

призначення ручних УЗ 

Діагностичні дослідження для вирішення ПМД: 

лікувати тут, підняти хворого на 2-й рівень, 

відпустити додому. 

Ургентні УЗД протоколи (швидка допомога, 

травми). 

Скринінгові дослідження тотально всього 

населення. 

Український «ручний» УЗ апарат зможе проводити  
скринінг жирової хвороби печінки (НАЖХП) 
тотально всього населення.  За 1-3 хвилини! 
Це унікально і неперевершено…..! 
 
За протоколом міжнародного стандарту. 



Чому треба пацієнту УЗД на 

рівні ПМД і чи варто піднімати 

його на другий рівень МД для 

УЗД? 

 Невідкладні стани! 

 Незрозумілі стани. 

 Хвороби-виклики часу - скринінг. 



 

2. УЗД 2-го рівня МД. Що 

нового і корисного для ПМД? 

 



Хвороби – виклики часу 

(приклади сучасної УЗД) 
 Печінка : гепатити В, С, D, G,TTV ) 

метаболічні хвороби (жирова хвороба 
печінки – ЖХП), синдром «Вінні Пуха – 
«неправильна печінка» виробляє 
«неправильну» жовч і кров (холестерин!) 
Потерпають мільони! 

Ми робимо рутинно  УЗ еластографію (фіброз/цироз) і УЗ 
стеатометрію (жир) печінки кожного дня… 

 

Точно у відповідності до Керівництв з Європи – GIUS, EFSUMB 

 

 www.ielastography.kiev.ua 

 0507222550 

 

 

 



Гепатит – Фіброз – Цироз - ПГ 

Рішення – УЗ фіброеластографія. 



Позиція МОЗ України.  

День гепатиту – 28.07.2017 

Сьогодні USAID Україна спільно з Міністерством охорони здоров'я України, 
Українським центром громадського здоров'я та консорціумом EQUIP оголосили про 
запуск першого демонстраційного проекту з тестування та лікування гепатиту С в 
Україні. Протягом наступних трьох років понад 8 000 осіб пройдуть тестування на 
гепатит С та ВІЛ. Близько 4 тисяч учасників, в яких діагностовано гепатит С, 
отримають життєво необхідне лікування препаратом прямої противірусної дії 
Ледипасвір/Софосбувір, які фармацевтична компанія Gilead продає як Harvoni. 
За оцінками Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ понад 5% українців 
інфіковані гепатитом С, а це становить близько 2 млн. інфікованих осіб. Гепатити В 
та С є причиною смертності від гепатитів у всьому світі а саме 1,3 млн. смертей 
спричинені вірусним гепатитом в 2015 році. Глобальна стратегія ВООЗ для сектору 
охорони здоров’я у визнає ці інфекції серйозною загрозою для здоров'я населення 
і визначає за мету подолати гепатит до 2030 року. 
«Довгий час проблеми гепатитів в Україні не існувало, незважаючи на те, 
що епідемія стрімко поширюється у суспільстві. Наразі перед 
Міністерством охорони здоровя стоять серйозні виклики, тому ми вдячні 
нашим партнерам за їх допомогу та впевнені, що отриманий у результаті 
проекту досвід EQUIP ми зможемо поширити на всю Україну та ефективно 
подолати епідемію», – прокоментував Олександр Лінчевський, заступник 
Міністра охорони здоров'я України, під час прес-конференції в Українському 
кризовому медіа-центрі. 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170731_a.html 



EASL – як законодавець в EU 

 
Неинтерферо-

нова  

ера повного 

лікування 

ВГС!!! 





Стратегія сімейного лікаря… 
 + Тест на ВГ        еластографія 

 + Тести печінкових проб – еласто 

 + Збільшена печінка – еласто 

 + Збільшена селезінка  - еласто 

 + ШКК – еласто 

 + ЦД2Т – еласто 

 Спеціаліст (гастроєнтеролог, 
інфекціоніст)       лікування     
програма       повернення       супровід 

 



Гепатит – Фіброз – Цироз - ПГ 

Рішення – УЗ фіброеластографія. 

Ми це робимо рутинно  кожного дня… 



Ера еластографії ВСЬОГО 



Made in Ukraine 

www.ultrasign.com.ua 





Х Міжнародний медичний форум. 17-
19.04.2019 

Всеукраїнська школа ультразвукової та 
функціональної діагностики 

Мобільний центр УЗ скринінгу неалкогольної 
жирової хвороби печінки (НАЖБП) 

72% обстежених з НАЖХП! 

 

НАЖБП – ендокринна хвороба! МетС і ЦД2Т! 

УЗ скринінг стеатозу 



Гепатоз – Жир в печінці – 

НАСГ- Цироз - ПГ 

Рішення – УЗ фіброеластографія  
  +Стеатометрія. 

Ми це робимо рутинно  кожного дня… 







Порятунок: 
«З’їв – зпали!» 

Роль сімейного лікаря в 
«докорінній модифікації способу життя!» 

Більше інформації: 
www.ielastography.kiev.ua 
 

http://www.ielastography.kiev.ua/


Синдром подразненого 

кишечника (СПК),  

запальні захворювання 

кишечника (ЗЗК)  

–  60% дорослого населення! 

 

 



1.СПК обстежений. 

 

2.СПК НЕ обстежений: ЗЗК, рак, 

поліпи, дивертикули, апендицит, 

злуки ?! 



 Дивертикули сигмовидної кишки, 

трансабдомінально, без контрасту 

УЗИ аппарат «Ultima Pro» Радмир  



Дивертикули. 

Копроліт. УЗ контраст - вода 

УЗИ аппарат  Esaote seven + Medison 



Неспецифічний виразковий коліт,  

Рутинне УЗД без ДР 



Хвороба Крона, тонка кишка 

УЗД  без ДР 

УЗИ аппарат  Philips HD15 



Поліпи товстої кишки, 

УЗД з водою (ДР) 



Поліпи товстої кишки, 

УЗД з ДР 

УЗИ аппарат  Ultima Pro Радмир 



Рак товстої кишки . УЗД з ДР 



Хвороби – виклики часу 

(приклади сучасної УЗД 

кишечника) 
Рішення – без рентгену та колоноскопії 

 (тортури – наркоз)    
Кишечник: рак, запальні захворювання кишечника 
(ЗЗК), апендицит, дивертикуліти, поліпи, синдром 
подразненого кишечника (СПК) та інші 

Потерпають мільони! 
 
Ми УЗД кишечника робимо рутинно  кожного 
дня… 
Точно у відповідності до Керівництв з Європи – GIUS, 
EFSUMB 
www.ielastography.kiev.ua 
0507222550 



Наші головні публікації до медичної виставки 

«Охорона здоров’я 2019» шукайте в журналах 

«Радіололгічний вісник», №№3-4 (72-73).-2019 і  

«Медичний ринок 2019 » 
Нові можливості променевої діагностики першого  

Рівня у профілактиці та ранній діагностиці захворювань.  
1Динник О.Б., 2Коваленко Ю.М., 2Кузів Б.І., 3Суходольська О.І., 
1Інститут еластографії, Київ 
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Ультразвукова діагностика для первинної медичної допомоги 
Динник О.Б.Київ 

    www.ielastography.kiev.ua 
 



Висновки! 
1. Ультразвукова діагностика вже на цей час займає одну з 

найважливіших позицій в  клінічній практиці, як на 
первинній ланці (рівень ПМД), так і в закладах 
висококваліфікованої (2-й рівень) і спеціалізованої (3-й 
рівень) МД . З прогресом технологій роль УЗД буде тільки 
зростати.  

2. Мініатюризація, доступна ціна (1-3 тис. долл.США) і вага 
(200-1000 г), широкий спектр можливих застосувань 
робить «ручні» УЗ апарати (POCUS, HHUSD) надбанням 
лікарів первинної ланки (сімейних лікарів, педіатрів, 
терапевтів). 

3. Майбутнім кроком є медична система упередження у 
населення хвороб-вбивць (гепатитів, жирового гепатозу, 
атеросклерозу судин, пухлин і запалення кишечника) 
через суцільний УЗ скринінг на рівні ПМД! 

4. Новітні УЗ технології потребують тренінгу фахівців в межах 
компетенції кафедр сімейної медицини і навчальних 
заходів УАФУД. 

 



Дякуємо за увагу ! 
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