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Передмова 

 

 

Сучасна охорона здоров’я  матері і дитини в Україні -  це система 

державних і громадських, профілактичних і лікувальних заходів, які 

забезпечують попередження і лікування захворювань у жінок, 

антенатальну охорону плода, профілактику захворювань дитини, її 

всебічний фізичний і розумовий розвиток та зміцнення здоров’я. 

Программно-цільове управління службою охорони здоров’я матері і 

дитини супроводжувалось структурними змінами, що відповідали як 

стану демографічної ситуації, так і впровадженням сучасних міжнародно 

визначених стратегій охорони громадського здоров’я з переорієнтацією 

клінічної практики на засади доказової медицини, первинної медико-

санітарної допомоги, розвитком стаціонарозамінних технологій, служб 

планування сім’ї, впровадженням регіоналізації перинатальної допомоги. 

Залишається пріоритетним у процесі реформування в галузі охорони 

здоров’я розвиток ПМСД на засадах сімейної медицини. В Україні майже 

повністю сформована мережа ЦПМСД, як юридично самостійних закладів 

охорони здоров’я. Актуальною задачею в оптимізації діяльності первинної 

ланки медико-санітарної допомоги було забезпечення населення 

доступною та якісною первинною допомогою. Одним із показників, які 

визначають доступність первинної медичної допомоги є наявність у складі 

ЦПМСД лікарських амбулаторій. 

В нашій державі медицина завжди відрізнялась профілактичною 

спрямованністю, її девізом була фраза «Хворобу легше попередити, ніж 

лікувати», але в останні роки роль профілактичної медицини зменшилась, 

недостатньо проводиться активна профілактика та діяльність зі зміцнення 

здоров’я дітей та підлітків. 

На сучасному етапі перед лікарями первинної ланки медичного 

обслуговування стоїть задача відродження профілактичної педіатрії. Роль 

профілактичної медицини ще більш зростає  в процесі реалізації 

Глобальної стратегії охорони здоров’я дітей та підлітків  (2016-2030 р.р.). 

Формування і збереження здоров’я дітей України стає надзвичайно 

важливою справою, адже воно являється не лише особистим надбанням 



 

 

людини, але й суспільним багатством і одним із найважливішим 

показником добробуту народу. 

Ми сподіваємося, що навчальний посібник знайде свого читача і 

принесе користь як лікарю, що починає, так і більш досвідченому 

спеціалісту, який працює в сфері надання первинної медико-санітарної 

допомоги дітям та підліткам. 
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