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Витяг з наказу МОЗ №504 від 19.03.18 р.:

«… 5. Організація та надання послуг з ПМД ґрунтується на принципах:

доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;

безпечності, що полягає у наданні послуг з ПМД у спосіб, що мінімізує ризики завдання 

шкоди пацієнтові, у тому числі тієї, якій можна запобігти, а також зменшує можливість 

медичних помилок;

результативності, що проявляється у досягненні найкращих результатів через надання 

послуг з ПМД на основі наукових знань та принципів доказової медицини;

своєчасності;

економічної ефективності, що досягається шляхом надання послуг з ПМД таким чином, 

щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат;

недискримінації, що полягає у наданні послуг з ПМД, якість якої не відрізняється 

залежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця 

проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, 

релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками;

орієнтованості на людину, що передбачає надання послуг з ПМД у спосіб, що враховує 

індивідуальні потреби осіб, яким ці послуги надаються, в тому числі з урахуванням права 

пацієнта на вільний вибір лікаря



Ефективність діагностики

Ефективність діагностики  можна визначити як 

відношення ймовірності отримання 

правильного діагнозу за результатами  

проведених діагностичних досліджень до 

витрат на їх проведення:

Е рд  = Pпд(I) /  (k × tд + Сд),
де k - коефіцієнт, що враховує вартість робочого часу 

клініки [ гривня/ година ]; 

I – кількість діагностичнаної інформації



Для порівняння: у всьому світі первинна ланка в сільскій місцевості 

ефективно працює та вирішує на місці до 80 % медичних звернень. 

В країнах ЄС співвідношення звернень пацієнтів на перший та другий 

рівні медицини складає 70 % звернень на первинну ланку

і 30 % – на вторинну. 

В Украині статистика безутішна: 80 % пациєнтів отримають допомогу 

на другому та третьому рівнях, минаючи первинну ланку – амбулаторії 

та сімейних лікарів

Пальчук В. Пріоритет 2018 року – реформування сільської медицини [Електронний ресурс] / В.

Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 3. – С. 43–55

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

рентгенодіагностика використовується при постановці 80% діагнозів

Больницы и здоровье для всех: доклад Комитета экспертов ВОЗ по роли больниц на первом

лечебно-консультативном уровне. – Женева: ВОЗ, 1988. – с. 4-5

Вуори Х.В. Обеспечение качества медицинского обслуживания. – Копенгаген: ВОЗ, 1985. – 179 с.



Незважаючи на швидкий розвиток високотехнологічних 

методів радіологічних досліджень (УЗД, КТ, МРТ, РНД і 

ін.), Рентгенодіагностика сьогодні як і раніше 

залишається основним радіологічним методом:

більше 70% діагнозів ставиться за допомогою 

рентгенологічних досліджень.

Основними перевагами цього методу є:

об’єктивність;

простота;

оперативність;

доступність.

Основною тенденцією розвитку світової рентгенології є 

перехід до цифрової технології візуалізації рентгенівських 

зображень, завдяки чому цифрова рентгенографія стає 

найоперативнішим методом діагностики



Вже 20 років радіологи країни пропонують замінити 

плівкову флюорографію цифровою рентгенографією!

5 Мегабіт 

1.1 мЗв

45 Мегабіт

0.2 мЗв

115 Мегабіт 

0.1 мЗв



Рентгенодіагностика органів грудної клітки за 
допомогою плівкової флюорографії

Виявляємість патології органів грудної клітки 0.2-0.5



Цифрові зображення ОГК, отримані за 
допомогою цифрових приймачів з різною 

роздільною здатністю 

2.5 пари ліній на міліметр 4.0 пари ліній на міліметр



Цифрові зображення ОГК, отримані за 
допомогою цифрової рентгенографії та 

томосинтезу 

Цифрова рентгенографія Томосинтез



Рентгенодіагностика органів грудної клітки завтра

Виявляємість патології органів грудної клітки 0.7-0.9



Сучасні рентгенодіагностичні комплекси з режимом  
томосинтезу



Ефективність діагностики

Ефективність діагностики  можна визначити як 

відношення ймовірності отримання 

правильного діагнозу за результатами  

проведених діагностичних досліджень до 

витрат на їх проведення:

Е рд  = Pпд(I) /  (k × tд + Сд),
де k - коефіцієнт, що враховує вартість робочого часу 

клініки [ гривня/ година ]; 

I – кількість діагностичнаної інформації



Моделі надання первинної медичної допомоги

Пацієнт Співбесіда
Направлення 

на діагностику

Модель, що посилає

Лікування 

пацієнта

Направлення до 

медичного закладу 

вищого рівня

Пацієнт

Отримання 

діагностичних 

даних

Аналіз даних 

експертами

Направлення 

до спеціаліста

Направлення до 

медичного закладу 

вищого рівня

Модель, що думає та допомагає

Лікування 

пацієнта

Прийняття 

рішення

Розірвано у просторі та часі!

Відбувається в одному місці!



Щорічно понад 500.0 тис. Осіб в Україні отримають нове помешкання та 

віддаляється від медичних закладів

Протягом останніх років кількість медичних закладів з рентгенівськими 

кабінетами зменшилася з 2.8 до 1.8 тисяч, а кількість закладів первинної 

медико-санітарної допомоги, де немає рентгенівського обладнання 

збільшилася з 1.0  до 9.0 тисяч



Обладнання, для якого площа приміщень не  
нормується

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1i-2IzqTSAhUkYJoKHXhDBlEQjRwIBQ&url=http%3A%2F%2Fproremontpk.ru%2Fpolomki%2Ftormozit%2Ftormozit-noutbuk.html&psig=AFQjCNFkdisJyXRH0Wfsq7gaKFDSF-wimQ&ust=1487884027912480


Легкі цифрові рентгенодіагностичні 
комплекси (телерентгенодіагностичні)

«Низькодозова рентгенографія кінцівок і органів грудної 
клітки є найчастішим променевим дослідженням….»
Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні 
дослідження/ МОЗ України, АРУ - Київ: Медицина України. - 78 с.



Основні переваги телерентгенодіагностичного

комплексу

1.   Можливість виконувати більшість необхідних рентгенологічних    

досліджень (ренгенографія грудної клітки, кінцівок, черепа)

2.   Низька вартість

3.   Не потребує великих площ (Площа приміщень не нормується!)

4.   Може легко переміщатися

5.   Передбачає оптимізацію навантаження на рентгенолога

6.   Передбачає наявність дистанційних консультацій

7. Простий у користуванні

8. Дозволяє швидко повернути інвестиції:

вартість 30-35 тис. доларів;

Так в Одесі на ТРДК за 2 роки було виконано 16.0 тис. 

досліджень.



Назва обладнання Орієнтовна ціна, дол.. 

США

Складова цифрової 

технології, %

Цифровий приймач на 

трансформерній стійці 20000 85

Легкий цифровий 

рентгенодіагностичний комплекс 35000 40

Цифрова базова рентгенографічна 

система 87000 20

Рентгенодіагностичний комплекс 

на 2 робочі місця 90000 18

Рентгенодіагностичний комплекс 

на 3 робочі місця

(два цифрових приймача: для 

рентгенографії та рентгеноскопії)

170000 19

Цифровий телекерований стіл-

штатив

(динамічний цифровий приймач 

формату 35х43 см)

180000 17

Складова витрат на цифрову технологію
візуалізації у ціні обладнання



ЛІЦЕНЗУВАННЯ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЧНИХ КАБІНЕТІВ 

– ЦЕ МАРНОТРАТСТВО В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ!

1. Чутки про небезпеку рентгенодіагностики перебільшені в 

країні більш як в 1000 разів!

Це веде до значних необгунтованих витрат!

2. Рентгенодіагностика не є небезпечною ні для персоналу, ні

для пацієнтів, ні для населення. Її використання не може

призвести до радіаційних аварій, а тому вона має бути 

звільнена від ліцензування. Проте вона вкрай необхідна для 

постановки правильного діагнозу!

3. Якщо регулювання не дає результатів, а тільки потребує

значних фінансових ресурсів, то воно має бути усунуте, бо це є 

марнотратство, що межує з корупцією

4. Спрощення дозвільної процедури для рентгенодіагностики

дозволить наблизити якісну рентгенодіагностику до пацієнта, 

тобто зробити її більш доступною для людей



Ще в кінці минулого сторіччя 

Всесвітня організація охорони 

здоров’я рекомендувала мати в 

рентгенівському кабінеті 

ультразвуковий апарат, 

оскільки ці методи добре 

доповнюють один одного.

При цьому зменшується 

ймовірність помилки при 

постановці діагнозу:

Рпд = 1 – (1 – Рпд рд) × (1 – Рпд узд)

Так, для Рпд рд=0.9, Рпд узд=0.6

Рпд=0.94! 



Назва

технології

Характер 

зображення

Контраст Просторове

розрізнення

М’які

тканини

Кістки,

легені

РГД Сумаційне;

Режим реального 

часу (РРЧ)

низький високий Найвище

УЗД Пошарове у будь-

якій площині;

Можливість 3D;

РРЧ

високий непроникн

ені для УЗ

Помірне; 

підвищується із

збільшенням

частоти та при 

ендо-УЗД

КТ Пошарове в 

аксіальній

площині;

Можливість 3D

Високий для всіх тканин Помірне та режим 

високого

розрізнення для 

кісток та легень

МРТ Пошарове у будь-

якій площині;

Можливість 3D

Дуже високий для 

м’яких тканин, кілька

видів контрасту

Помірне



Раціональна організація променевої діагностики на 

першому рівні медичної допомоги



Що на сьогодні ми маємо у променевій 
діагностиці?

Обладнання (з урахуванням приватних) Фахівці

Рентгенівські апарати – 8663 од. (9782 од.)

Рентгенологи – 3167 осіб!!!Флюорографи – 1687 од. (1710 од.)

Ангіографи – 65 од. (76 од.)

Мамографи - 289 од. (327 од.)

Комп’ютерні томографи - 152 од. (290 од.)

Магнітно-резонансні томографи – 50 од. 

(108 од.)

Ультразвукові сканери – 4186 од. (5180 од.) Спеціалісти з УЗД - 2266 осіб

ВСЬОГО:                                          14955 од.     

(17473 од.)

5433 особи

На 1.0 лікаря приблизно 3.5 одиниці обладнання!!! 



Стан кадрового забезпечення 
променевої діагностики

Спеціальність Укомплектованість (з урахуванням 
сумісництва), %

Рентгенологи 73,09  (86,87)

Спеціалісти з УЗД 74,23 (90,95)

Укомплектованість кадрами

Спеціальність Атестовано, %

Рентгенологи 69,2

Спеціалісти з УЗД 78,4

Атестація кадрів



Телерадіологія

Компенсация ошибок персонала

Дистанційний аналіз отримних цифрових рентгенівських 

зображень



Сервіс для пацієнтів та радіологів  

База радіологічних 

знань  

Пацієнти  

Учасники 

Консультанти  

Колективний 

радіологичний

розум



Використання штучного інтелекту

Компенсация ошибок персонала

Автоматична оптимізація якості зображень – компенсація помилок оператора

Штучний інтелект допомагає лікарям ставити правильні діагнози



Використання штучного інтелекту



Висновки

1. Сучасні рентгенівські технології дозволяють оперативно 

отримувати необхідну діагностичну інформацію для 

постановки діагнозу в місці звернення пацієнта до лікаря і, 

відповідно, підвищити ефективність лікувально-

діагностичного процесу

2. Комплексне рентген-ультразвукове дослідження дає

можливість мінімізувати інструментальні помилки і 

підвищити ймовірність постановки правильного діагнозу на 

місці.

3. Використання колективного радіологічного розуму, а в 

подальшому, мабуть, і Штучного Інтелекту дають можливість

зменшити лікарські помилки.



Висновки

4. Спільне впровадження в клінічну практику новітніх технологій

променевої візуалізації та інформаційних технологій, а також

використання в роботі штучного інтелекту, дозволяють змінити

систему надання медичної допомоги населенню та істотно

підвищити її ефективність

5. Впровадження в клінічну практику технологій ХХI століття

можливо тільки в разі, якщо цим питанням займатимуться

приватні структури і місцеві органи влади, зацікавлені в якісному

медичному обслуговуванні населення, а не в збереженні існуючої

системи охорони здоров’я

6. Реальне забезпечення якості та доступності

рентгенодіагностики можливе лише за умови усунення зайвого

необгрунтованого ліцензування. Щоб займатися

рентгенодіагностикою має бути достатньо ліцезії на медичну

практику



ДЯКУЮ 

ЗА 

УВАГУ!

Додаткову 

інформацію можна

знайти на сторінках

«Медичного ринку»


