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Анотація
Розглянуто задачі поставлені перед лікарем загальної практики сімейної медицини, основні принципи та

методи його роботи. Наведено перелік медичної апаратури потрібної для роботи сімейного лікаря та надання
послуг пацієнтам. Описані основні параметри та принципи роботи медичної апаратури сімейного лікаря.
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Abstract
The tasks assigned to the general practitioner of family medicine, basic principles and methods of work. The list of

medical equipment required by the family doctor and provide services to patients. The basic parameters and principles
of medical equipment family doctor.
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Стратегія ВООЗ щодо переорієнтації медичної допомоги на первинну медико-санітарну допомогу
(ПМСД) на засадах сімейної медицини прийнята більшістю країн світу.

В Україні проблеми сімейної медицини, а головне, питання її «доцільності» обговорюється як
діячами охорони здоров'я, так і всіма тими, кого хвилює стан вітчизняної медицини. Нині реформи
охорони здоров'я в Україні орієнтовані на пріоритетність економічних методів господарювання,
децентралізацію управління галуззю, посилення економічної самостійності закладів охорони
здоров'я. В умовах адаптації галузі охорони здоров’я України до нових економічних відносин ПМСД
відведено провідну роль у медичному забезпеченні населення[1].

Одну з головних ролей у створення первинної медико-санітарної допомоги відіграє сімейний
лікар, який буде виконувати головну функцію у цій справі.

Основною задачею сімейного лікаря є надання ме́дико-саніта́рної допомоги, що включає в себе
комплекс цілеспрямованих дій та заходів щодо сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення
санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, проведення ранньої діагностики,
лікування осіб з гострими і хронічними захворюваннями.

Для забезпечення якісної роботи лікаря і вчасності постановки діагнозу, що забезпечить
ефективність лікування та швидке одужання хворого, сімейному лікарю потрібен деякий набір
приладів для діагностики. Це можуть бути прилади системи та комплекси якими лікар може
користуватися як під час амбулаторного прийому, так і під час прийому на виїзді до пацієнта.

Окрім невід’ємних фонендоскопа, тонометра, отоларингологічного шпателя та ртутного
термометра. В наш час є безліч приладів та систем які можуть замінити старі застосунки та
доповнити арсенал сімейного лікаря.

Електрокардіограф. Електрокардіогра́фія (ЕКГ) — це метод графічної реєстрації електричних
явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності, з поверхні тіла. Криву, яка відображає
електричну активність серця, називають електрокардіограмою (ЕКГ). Таким чином, ЕКГ — це запис
коливань різниці потенціалів, які виникають у серці під час його збудження[2].

Глюкометр - прилад для вимірювання рівня глюкози в органічних рідинах (Кров, ліквор і т п.).
Глюкометри використовуються для діагностики стану вуглеводного обміну у осіб, які страждають на
цукровий діабет. Цукровий діабет - хвороба, яка виникає при розладі нормальної роботи ендокринної
частини підшлункової залози, що виробляє інсулін (пептидний гормон, що сприяє надходженню
глюкози в м'язові і жирові клітини, щоб забезпечити їх харчуванням). За допомогою глюкометра
визначають рівень глюкози в крові і, на підставі отриманих даних, вживають заходів для компенсації
порушень вуглеводного обміну[3].

Фотоплетизмограф. Фотоплетизмографія - базується на методі оптичної денситометрії з
кількісною та якісною оцінкою характеру поглинання або розсіювання світла в тканинах організму.
Висока чутливість, достовірність і хороша відтворюваність показників методу фотоплетизмографії
дають можливість провести об'єктивну динамічну оцінку у спостережуваних хворих, змін



функціонального стану окремих ланок і в цілому стану серцево-судинної системи та впливу на неї
центральних відділів нервової і вегетативної нервової системи[4].

Тонометр (також сфігмоманометр, тонометр для визначення рівня артеріального тиску, тонометр
медичний, монітор артеріального тиску) — медичний прилад для здійснення вимірювань
артеріального тиску — тиску крові, що подається серцем в артерії. Согодні широко
використовуються електронні тонометри які на відміну від ртутних та механічних мають ряд значних
переваг.

Електронні тонометри бувають автоматичного і напівавтоматичного типу. Це класифікація за
способом нагнітання і спускання повітря з манжети. Автоматичні тонометри складаються з манжети,
цифрового дисплея і компресора, який знаходиться всередині корпусу. У напівавтоматичних
тонометрів компресор відсутній, тому нагнітання повітря виконується грушею і вручну. Для
вимірювань артеріального тиску стетоскоп непотрібний. Вимірювати артеріальний тиск з допомогою
сучасних цифрових приладів значно легше, котрі обладнані спеціальними алгоритмами (про які
докладно описують в інструкції). Тонометри оснащуються спеціальними програмами і технологіями,
котрі підвищують точність і комфорт вимірювань, що значно спрощує роботу лікаря в будь яких
умовах.

Спірометр - прилад для вимірювань об'єму повітря, що надходить з легень людини при
найбільшому видиху після максимального вдиху. Спірометр застосовується для визначення
дихальної здатності, а також ряду важливих для лікаря показників: оцінка об'єктивного впливу
захворювань на функціональний стан легень; дослідження ризику розвитку захворювання (у курців,
працівників шкідливих галузей, при роботі з певними типами навантажень); встановлення
оперативного ризику; оцінка прогнозу захворювання; оцінка загального стану здоров'я, де
спірометрія може бути одним з показників; діагностика астми[5].

Офтальмоскоп - медичний прилад для огляду очного дна, який дозволяє оцінити сітківку, диск
зорового нерва, судини очного дна. Дозволяє визначити різну патологію: місця розривів сітківки і їх
кількість; виявити витончення ділянок, які можуть привести до виникнення нових вогнищ хвороби.
Офтальмоскопія входить в стандартний огляд лікаря-офтальмолога та широко використовується
сімейними лікарями і є одним з найважливіших методів діагностики захворювань очей. Крім очних
захворювань, офтальмоскопія допомагає в діагностиці таких захворювань, як гіпертонія, діабет та
багато інших, так як саме при цьому дослідженні можна візуально оцінити стан судин людини.

Отоскоп. Отоскопія - огляд зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки, а при її
руйнуванні - барабанної порожнини із застосуванням спеціальних інструментів. Під контролем
отоскопа проводять очистку вуха, видалення сторонніх тіл, поліпів і грануляцій, а також різні
операції - парацентез, тимпанопункцію [6].

Всі вище наведені прилади є не повним переліком який може використовувати лікар загальної
практики сімейної медицини. Прилади можуть комбінуватися та обиратися згідно досвіду та рівня
кваліфікації лікаря, а також його особистих вподобань. До того ж сучасні медичні прилади мають
компактні розміри, а деякі системи взагалі поєднувати декілька приладів одночасно. Це дає змогу
укомплектувати кабінет лікаря, або його саквояж для виїздів, таким чином, щоб мати максимальну
діагностичну спроможність.

Сучасний розвиток апаратури та технологій передачі даних значно спрощує роботу сімейного
лікаря, скорочує час постановки діагнозу, якість обслуговування пацієнтів. Розвиток телемедицини
дає можливість пацієнтам брати безпосередню участь у процесі постановки діагнозу та лікуванні, а
лікарю приділяти достатньо уваги хворому не залежно від географічних відстаней.
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