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Загальні положення
Відділ вивчення та удосконалення медичного захисту населення при
надзвичайних ситуаціях в особливий період (воєнний час) (далі - Відділ), є
науково-дослідним підрозділом Державного закладу «Український науковопрактичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Заклад) і підпорядковується
заступнику директора з наукової роботи.
Діяльність відділу сприяє створенню та науковому обґрунтуванню і
практичному впровадженню пропозицій щодо поліпшення стану та
організації медичного захисту населення в особливий період (воєнний час) та
в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру, розробки медичних
технологій, нормативно-правового забезпечення, організаційної структури
тощо.
Основні завдання Відділу
1. Виконує наукові дослідження з проблем екстреної медичної
допомоги та невідкладних станів, формує науково-обґрунтовані пропозиції
щодо розвитку системи медичного захисту населення в особливий період
(воєнний час) та в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру,
організовує процес науково-інформаційного супроводження науководослідних робіт.
2.
Здійснює
організаційно-методичну роботу,
пов’язану з
впровадженням новітніх технологій в організацію і управління медичного
захисту населення в особливий період (воєнний час) та в умовах
надзвичайних ситуацій воєнного характеру з використання наявних ресурсів
територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
та опануванням цими технологіями і підвищенням компетентності
спеціалістів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
3. Проводить наукові дослідження з проблем екстреної медичної
допомоги та невідкладних станів комплексно з іншими підрозділами та за
планом Закладу. Обсяг робіт визначається у відповідності до штатного
розпису відділу.
4. Організаційно-методична робота.
Основні функції Відділу
Відповідно до визначених завдань на Відділ покладаються наступні
функції:
1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з
питань розробки та впровадження високоефективних медичних технологій і

методів організації і управління медичного захисту населення в особливий
період (воєнний час) та в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру.
2. Проведення науково-дослідної роботи, пов’язаної з удосконаленням
форм і методів організації медичного захисту населення в особливий період
(воєнний час) та в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру.
3. Наукове обґрунтування нормативно-правової бази (документації)
щодо створення законодавчої бази функціонування системи медичного
захисту населення в особливий період (воєнний час) та в умовах
надзвичайних ситуацій воєнного характеру.
4. Прийняття участі у підготовці наукових кадрів через аспірантуру та
систему пошукачів для закладів системи екстреної медичної допомоги.
5. Прийняття участі у видавництві збірників наукових праць Закладу,
нормативних та організаційно-методичних документів, наукових монографій,
довідників та посібників для закладів системи екстреної медичної допомоги.
6. Участь в організації і проведенні семінарів, нарад, конференцій з
питань екстреної медичної допомоги та невідкладних станів.
7. Участь у проведенні клінічних випробувань медичних виробів,
призначених для системи медичного захисту населення в особливий період
(воєнний час) та в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру у
встановленому законодавством порядку.
8. Участь у підготовці і підвищенні кваліфікації, згідно чинного
законодавства, медичних і не медичних працівників, на яких відповідно до
законодавства покладено надання екстреної медичної допомоги.
9. Участь у розробці уніфікованих програм та методик підготовки
медичних та не медичних працівників, які приймають участь у наданні
екстреної медичної допомоги населенню в повсякденних умовах та за умов
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій воєнного
характеру.







Основні напрямки роботи відділу:
Організаційно-методичний супровід виконання науково-дослідних
робіт Закладу на етапах планування, виконання, впровадження та
звітування
Методичний супровід підготовки наукових кадрів
Забезпечення патентно-ліцензійної діяльності та впроваджень
Видавнича діяльність
Організація проведення науково-практичних конференцій, форумів,
нарад
Лікувально-практична робота на клінічних базах.

Науково-дослідна робота відділу
Протягом останніх років науковцями відділу виконувались наступні
науково-дослідні роботи:
 «Розробити науково-обґрунтовані принципи функціонування
системи медичного захисту населення в особливий період (воєнний
час) за умов сучасних військових дій». № держ.р. 0115U002515.
Прикладна – 2012-2014 рр.

д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової
роботи) – науковий керівник НДР;

к.мед.н. П.В. Танасієнко – відповідальний виконавець НДР.
 «Наукове обґрунтування застосування індикаторів оцінки надання
екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим на
догоспітальному етапі». № держ.р. 0115U002515. Прикладна – 20142015 рр.

д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової
роботи) – науковий керівник НДР;

к.мед.н. М.А. Максименко – відповідальний виконавець НДР.
 «Розробити систему медико-організаційних технологій надання
медичної
допомоги
населенню
в
умовах
проведення
контртерористичних операцій» № держ.р. 0115U002515. Прикладна –
2015-2017 рр.

д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової
роботи) – науковий керівник НДР;

к.мед.н., М.А. Максименко – відповідальний виконавець НДР.
За матеріалами наукових досліджень співробітниками відділу у 2017 році:
 Опубліковано 7 наукових статей, 3 тез-доповідей, 10 матеріалів
конференцій;
 Видано 3 навчальні посібники та 1 інформаційний лист;
 Отримано Патент України на корисну модель;
 Внесено в Реєстр медико-біологічних і науково-технічних нововведень
та використання їх у практиці – 1 Нововведення;
 Зроблено 12 доповідей на науково-практичних конференціях, форумах
та конгресах, тощо.
Співробітниками відділу захищено 3 кандидатські дисертації:
 Максименко М.А. дисертація на тему: «Асоційована травма тазу у
постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод», 2013 рік;
 Шуригін О.Ю. дисертація на тему: «Лікувально-діагностична тактика у
постраждалих з відкритими пошкодженнями печінки», 2015 рік;
 Пенкальський О.О дисертація на тему: «Закрита поєднана
абдомінальна травма у постраждалих з гіпотермією», 2016 рік.

Участь у роботі наукових конференцій, нарад, тощо:
1.
23.01.2017 року Семінар «ЕМД при НС з високим рівнем загрози.
Зміни в стандартах надання ЕМД від 2015 року»
Черкаси
2.
24.01.2017-27.01.2017 року Семінар «Зміни в протоколах надання
ЕМД за 2015 рік». Курс «Сучасні алгоритми надання ЕМД. Надання
допомоги при високо ризикованих НС». Тренінг «Сучасні алгоритми
проведення серцево-легеневої реанімації та надання допомоги травмованим
на догоспітальному етапі». Черкаси
3.
22.02.2017 року ІІ Регіональний зимовий чемпіонат бригад
Е(Ш)МД з міжнародною участю «Кременецькі медичні ралі - 2017».
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми ЕМД і МК»
Кременець, Тернопільська обл.
4.
23.03.2017 року Патологоанатомічна конференція. КМКЛШМД.
Київ
5.
26.04.2017 року Симпозіум «Медицина невідкладних станів та
медицина катастроф» в рамках VI Міжнародного медичного конгресу
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров'я України» Київ
6.
27.04.2017 року Спеціальні навчання із залученням формувань
служби медицини катастроф та органів управління і підрозділів цивільного
захисту щодо організації аеромедичної евакуації постраждалих при
надзвичайній ситуації. Ніжин, Чернігівська обл.
7.
31.05.2017-02.06.2017 року Науково-практична конференція з
міжнародною участю «Екстрена медична допомога. Діяльність служби
медицини катастроф у зоні АТО». Всеукраїнські змагання бригад екстреної
медичної допомоги з міжнародною участю «Сумські медичні ралі – 2017».
Суми
8.
14.06.2017-16.06.2017 року Науково-практична конференція
«Сучасні аспекти надання ЕМД» та міжобласний чемпіонат команд з надання
ЕМД. Майстер-класи з надання ЕМД, з використанням принципів
стимуляційного навчання. Запоріжжя
9.
15.09.2017 Спеціальне навчання пошуково-рятувальних сил під
час рятувальної операції на водному об’єкті «Київське море - 2017» с.
Лебедівка. Вишгородський р-н
10. 03.10.2017 року 26-а Міжнародна медична виставка «Охорона
здоров'я» Міжнародний спеціалізований конгрес "Medical & Мoney in
Ukraine today" Фінансовий менеджмент в сучасній охороні здоров'я України.
International Orthodontic Symposium V Міжнародний конгрес медичного
туризму. Київ

