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Національна служба здоров’я України зробила в 2020 році
пологи одним з пріоритетних напрямів. Усі медичні установи, які
виконають умови НСЗУ, будуть отримувати за кожну породіллю 8500
гривень. Якщо в лікарні спробують вимагати гроші з породіллі або її
рідних за стандартні послуги, то такий пологовий будинок втратить
контракт з НСЗУ.
У цю суму входить весь пакет медичної допомоги для
породіллі, включаючи за необхідності складні ситуації і кесарів
розтин. Суму спеціально не збільшували, щоб у лікарень не було
спокуси призначати кесарів розтин частіше і більше заробляти.
Додатково заробляти в пологових будинках зможуть,
наприклад, на палатах поліпшеного типу. За них в середньому
потрібно доплачувати дві-три тисячі гривень і ще тисячу окремо – за
харчування. Особистий лікар з 1 квітня також буде коштувати
додаткову суму, але вона буде фіксованою і з неї будуть сплачуватись
податки.
Також НСЗУ повідомляє про доступ до безоплатного пакету
медичних послуг на первинці, що надає укладена декларація з
педіатром. Перелік послуг, що входять до цього пакету, чітко
визначений і затверджений наказом МОЗ № 504.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів первинної ланки.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
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1.
Гнатко Е. П. Родоразрешение при осложнениях
оперированной матки: клинические случаи / Е. П. Гнатко,
Л. Л. Семенюк, А. А. Савчук // Акушерство. Гінекологія.
Генетика. – 2019. – № 2. – С. 31-34.
В статье представлены случаи успешного завершения
беременности на фоне осложнений, обусловленных проведением на
догестационном этапе лечебно-диагностических операций на
матке.
2.
Діагностика й лікування тиреотоксикозу під час
вагітності й у післяпологовому періоді. Фрагмент матеріалів
Клінічних рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації
щодо діагностики й лікування захворювань щитоподібної
залози під час вагітності й у післяпологовому періоді 2017
року / Ю. В. Булдигіна, Л. С. Страфун, Г. М. Терехова [та ін.]
// Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – № 2. –
С. 108-120.
У статті наведені рекомендації щодо діагностики й лікування
захворювань щитоподібної залози під час вагітності й у
післяпологовому періоді.
3.
Дудченко Л. В. Особливості перебігу пологів у
вагітних, залежних від тютюнокуріння / Л. В. Дудченко
// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. –
2019. – № 1. – С. 85-88.
У статті розміщено дослідження щодо зниження частоти
ускладнень вагітності і пологів у жінок за умов тютюнокуріння.

4.
Іщенко Г. І. Динаміка оперативного розродження
в сучасному акушерстві (огляд літератури) / Г. І. Іщенко,
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Н. К. Деменіна // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 2. –
С. 54-57.
У статті проведено систематичний огляд літератури для
визначення частоти та материнських ускладнень, пов’язаних із
кесаревим розтином, без медичного показання порівняно з
вагінальним розродженням.
5.
Камінський В. В. Гестаційний процес та пологова
діяльність у вагітних з різними типами вегетативної регуляції
/ В. В. Камінський, Р. Р. Ткачук // Здоровье женщины. – 2019. –
№ 4. – С. 27-33.
У статті розміщено аналіз частоти розвитку гестаційних
ускладнень та виникнення аномалій пологової діяльності у
вагітних з різними типами порушень вегетативної регуляції.
6.
Курочка В. В. Акушерські та перинатальні
аспекти вагітності і пологів у самотніх жінок / В. В. Курочка,
Н. П. Королюк // Здоровье женщины. – 2019. – № 7. – С. 71-73.
У статті представлений клініко-статистичний аналіз
самотніх та заміжніх жінок та дані про перебіг вагітності і
пологів залежно від сімейного стану.
7.
Павловська
О.
М.
Порівняльна
оцінка
ефективності
різних
схем
медикаментозної
корекції
зовнішнього геморою у породіль / О. М. Павловська, К. М.
Павловська,
Ж. О. Краснова // Актуальні
питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 1. – С.
126-130.
У статті розміщено дослідження ефективності різних схем
медикаментозного лікування при виникненні зовнішнього геморою у
породіль.
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8.
Передчасні пологи : патогенез, прогнозування та
профілактика : метод. рек. / І. Б. Венцківська,
В. В. Подольський, В. В. Біла, О. С. Загородня ; МОЗ України ;
Укр. центр наук. мед. інф. та патентно-ліцензійної роботи. –
Київ : Б. в., 2014. – 24 с.
В запропонованих методичних рекомендаціях наведено сучасні
погляди на етіологію, патогенез, прогнозування, ведення та
профілактику передчасних пологів та пов’язаних із ними
материнських та перинатальних ускладнень.
9.
Післяпологова депресія : реальна проблема?
/ Н. Г. Корнієць, М. О. Овчаренко, О. М. Ліньов [та ін.]
// Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 3-4. – С. 33-36.
У статті наведено результати обстеження 60 жінок у
пізньому післяпологовому періоді. Виявлено взаємозумовленість
депресивних станів у породіль з ускладненим перебігом вагітності,
зокрема гестаційною анемією та загрозливими передчасними
пологами, і оперативним розродженням шляхом операції
кесаревого розтину.
10.
Тиха В. Г. Алгоритм надання допомоги жінкам з
лейоміомою матки в післяпологовому періоді / В. Г. Тиха,
Н. Я. Скрипченко // Перинатология и педиатрия. – 2019. –
№ 1. – С. 25-29.
У статті проаналізовано розроблений алгоритм надання
допомоги жінкам із лейоміомою матки в післяпологовому періоді.
11.
Усевич І. А. Адаптаційні резерви у партнерських
пологах / І. А. Усевич // Здоровье женщины. – 2019. – № 7. –
С. 67-70.
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У статті визначені кореляційні взаємовідносини між рівнями
напруження психоемоційних адаптаційних можливостей у
чоловіків та матерів роділей під час партнерських пологів.
Виявлена достовірна різниця за деякими психологічними чинниками
та поведінковими реакціями.
12.
Чернов А. Трудное извлечение плода при кесаревом
сечении / А. Чернов // Акушерство. Гінекологія. Генетика. –
2019. – № 2. – С. 10-14.
В статье приведен обзор существующих приёмов извлечения
плода при вставленной головке, предоставленная их сравнительная
характеристика
и
обобщены
существующие
научные
доказательства.
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