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Якість медичної допомоги – надання медичної допомоги 
та проведення інших заходів щодо організації надання закладами 
охорони здоров’я медичної допомоги відповідно до стандартів 
у сфері охорони здоров’я. Оцінка якості медичної допомоги – 
визначення відповідності наданої медичної допомоги встановле-
ним стандартам у сфері охорони здоров’я [9].

Відповідно до вимог чинного законодавства, контроль якості 
надання медичної допомоги здійснюється шляхом застосування 
методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної 
допомоги, самооцінки медичних працівників, експертної оцінки, 
клінічного аудиту, моніторингу системи індикаторів якості, атеста-
ції/сертифікації відповідно до вимог чинного законодавства 
України та законодавства Європейського Союзу. Натомість, внут-
рішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється 
керівництвом закладів охорони здоров’я та/або медичними рада-
ми закладів охорони здоров’я в межах повноважень, визначених 
законодавством, зокрема шляхом контролю за кваліфікацією 
лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та професіо-
налів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладі охо-
рони здоров’я; самооцінки медичних працівників; організації 
надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я; моніто-
рингу реалізації управлінських рішень; моніторингу дотримання 
структурними підрозділами закладу охорони здоров’я стандартів 
у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів; моніторингу сис-
теми індикаторів якості медичної допомоги; вивчення думки паці-
єнтів щодо наданої медичної допомоги.

Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здій-
снюється органами державної виконавчої влади в межах повно-
важень, визначених законодавством, зокрема шляхом контролю 
за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики, проведення акредитації закладів 
охорони здоров’я, атестації лікарів, молодших спеціалістів 
з медичною освітою, професіоналів з вищою немедичною освітою, 
які працюють у системі охорони здоров’я, проведення клініко-
експертної оцінки якості та обсягу медичної допомоги.

 Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється 
за такими складовими: структура, процес та результати медичної 
допомоги; організація надання медичної допомоги; контроль 
за реалізацією управлінських рішень; відповідність кваліфікаційним 
вимогам медичних працівників, у тому числі керівників закладів 
охорони здоров’я; вивчення думки пацієнтів щодо наданої медич-
ної допомоги; забезпечення прав та безпеки пацієнтів під час 
надання їм медичної допомоги.

17 січня 2014 р. набув чинності наказ Міністерства охорони 
здоров’я (МОЗ) України від 20.12.2013 р. №1116 «Про внесення змін 
до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 р. №142 «Про вдоско-
налення акредитації закладів охорони здоров’я», зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 р. за №31/24808 [8].

Зазначений наказ розроблено МОЗ України на виконання 
статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу, підпункту 6.3 пункту 4 
Положення про МОЗ України, затвердженого Указом Президента 
України від 13 квітня 2011 р. №467, доручення Президента України 
від 18.02.2013 р. №1-1/319 щодо оновлення системи контролю 
якості медичної допомоги з метою удосконалення процесу акре-
дитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності та можли-
вості ефективного використання результатів акредитації на шляху 
реалізації реформи медичного обслуговування для створення 
передумов щодо запровадження загальнообов’язкового держав-
ного соціального медичного страхування. Наказом внесено зміни 
до критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я. Встановлено 
норму щодо залежності акредитаційної категорії, присвоєної 
закладам охорони здоров’я, які надають вторинну і третинну 
медичну допомогу, від наявності сертифіката відповідності систе-
ми управління якістю впровадженої у закладі вимогам національ-
ного стандарту ДСТУ ISO серії 9000. Не оминають ці реформи 
й сферу надання акушерсько-гінекологічної допомоги. 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасного акушерст-
ва та гінекології є залізодефіцитна анемія вагітних. Ця патологія має 
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Резюме
Метою роботи була оптимізація алгоритму профілактики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних 

відповідно до вимог стандартизації якості медичної допомоги. Показано, що залізодефіцитна анемія виникає 
у вагітних починаючи з ранніх термінів гестації. Прояви дисфункції плаценти на тлі залізодефіцитної анемії 
спостерігаються у кожної другої жінки. Застосування прегравідарної підготовки у жінок групи ризику мінімі-
зує ступінь вираженості залізодефіциту протягом вагітності. Обговорюється доцільність впровадження 
скринінгу на латентний залізодефіцит шляхом дослідження вмісту феритину у вагітних з підвищеним ризиком 
розвитку залізодефіцитної анемії.
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велике значення в розвитку низки гестаційних ускладнень 
і за останні роки характеризується високою частотою, яка ста-
новить по регіонах України від 28,4 до 83,1% [1, 4, 5, 12]. Часто 
залізодефіцитна анемія cупроводжується розвитком дисфункції 
плаценти [2, 5]. У таких випадках реалізується феномен взаємно-
го обтяження, що веде до несприятливих перинатальних наслідків. 

Вітчизняними та закордонними фахівцями накопичений достат-
ній досвід з клінічного моніторингу, лікування та профілактики 
залізодефіцитної анемії у вагітних та у жінок, що планують вагітність 
[6, 13, 14]. Так, затверджений FDA (Food & Drug Administration, 
федеральна агенція з питань сертифікації ліків, медичних техно-
логій та харчових продуктів), AСOG (American College of Obste-
trician and Gynecologists, Американська колегія акушерів та гіне-
кологів) та USPSTF (Цільова профілактична служба Сполучених 
Штатів (U.S. Preventive Services Task Force) протокол передбачає 
скринінг всіх вагітних на наявність анемії із застосуванням замісної 
терапії препаратами заліза, а також застосування полікомпонент-
них нутрицевтиків на прегравідарному етапі. У Європейському 
союзі немає уніфікованого клінічного протоколу, кожна з країн має 
власні національні керівництва, які, втім, гармонізовані щодо основ-
них вимог до рекомендованих комплексів лікувально-діагностичних 
та лікувально-профілактичних заходів. Так, у Великій Британії скри-
нінг на анемію проводять на момент взяття вагітної на облік 
та у 28 тижнів гестації, у жінок групи ризику визначають рівень 
феритину, за потреби застосовують пробну терапію препарата-
ми заліза.

В Україні розроблені й діють протоколи лікування залізодефі-
цитних станів у вагітних, затверджені наказом МОЗ України №782 
від 29.12.2005 [10], але ці протоколи містять дещо застарілу інфор-
мацію. У зв’язку з цим Державний експертний центр МОЗ України 
веде роботу з розробки національного керівництва, на основі 
якого будуть створені сучасні протоколи з профілактики та ліку-
вання залізодефіцитної анемії у вагітних, що рекомендуватимуться 
широкому колу медичних спеціалістів: сімейним лікарям, педіат-
рам тощо.

Метою дослідженняМетою дослідження була оптимізація алгоритму профілактики 
та лікування залізодефіцитної анемії вагітних відповідно до вимог 
стандартизації якості медичної допомоги.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проведене на базі жіночої консультації №3 та місь-
кого пологового будинку №2 (м. Одеса) протягом 2009–2013 років. 
Під спостереженням знаходилося 130 жінок. До І групи було вклю-
чено 50 вагітних з маніфестованою залізодефіцитною анемією, що 
одержували повноцінну прегравідарну та периконцепційну підго-
товку на етапі планування вагітності. До другої групи було включено 
50 жінок із залізодефіцитною анемією, що не одержували профі-
лактичних засобів на прегравідарному етапі. У якості контролю 
обстежено 30 вагітних з фізіологічним перебігом вагітності, що не 
мали в анамнезі вказівок на перенесений залізодефіцитний стан. 

Обстеження жінок проводили відповідно до вимог чинних клі-
нічних протоколів, регламентованих наказами МОЗУ №782 
від 29.12.2005 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерсь-
кої та гінекологічної допомоги» та №417 від 15.07.2011 «Методичні 
рекомендації щодо організації надання амбулаторно-гінеко-
логічної допомоги» [10, 11]. Вік вагітних був у межах 20–35 років 
(в середньому 27,5±1,2 років). 

Всім пацієнткам проведено комплекс клінічних спостережень, 
який складався з проведення ультразвукової фетоплацентометрії, 

доплерометрії, визначення гормональної функції плаценти. 
Визначення рівня гормонів фетоплацентарного комплексу в сиро-
ватці крові вагітних – естріолу, прогестерону, плацентарного лак-
тогену, а також специфічних маркерів ферокінетичного статусу – 
феритину та трансферину, проводили імуноферментним методом 
з використанням комерційних тест-систем (ІФА, DRG, США; ІФА 
«Хема», «Вектор-Бест», Росія). При проведенні доплерометрії 
на ультразвуковому апараті Toshiba Xaria SSA 660A (Японія) оціню-
вали матково-плацентарний кровотік з використанням імпульсної 
доплерометрії і кольорового доплерівського картування. 

Запропонована програма підготовки жінок із залізодефіцит-
ною анемією до вагітності і пологів включала:

• діагностику залізодефіцитного стану з проведенням відпо-
відного лікування паралельно із запровадженням соціаль-
них і медичних заходів щодо збалансування і раціоналіза-
ції харчування;

• виявлення синтропної патології та її корекція;
• вибір адекватного патогенетично обґрунтованого методу 

контрацепції для створення необхідного фону для прове-
дення повноцінних терапевтичних заходів на етапі плану-
вання вагітності;

• проведення периконцепційної та повноцінної пренатальної 
підготовки з виділенням вагітних групи ризику щодо розвитку 
ускладнень вагітності та пологів з обґрунтуванням тактики 
їх подальшого ведення та розродження.

Якщо на момент другого візиту вагітної після взяття на облік 
рівень гемоглобіну в загальному аналізі крові складав менше 
110 г/л, з жінкою обговорювали питання необхідності раціо-
нального харчування (вживання м’яса, бобових, зелених овочів, 
цитрусових) та доцільність прийому препаратів заліза. 

Лікування залізодефіцитних станів під час вагітності проводи-
лося шляхом перорального призначення комплексного препа-
рату заліза (заліза сульфат та аскорбінова кислота) у стандарт-
ному дозуванні та вітамінно-мінерального комплексу.

Статистична обробка одержаних даних проводилася за допо-
могою пакета програм Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США) [3].

Результати та їх обговорення

Аналізуючі дані репродуктивного анамнезу обстежених вагіт-
них з проявами залізодефіцитної анемії встановлено, що 60% з них 
були першовагітні, у 28% в анамнезі були спонтанні аборти, 
а у 22% – артифіціальні. У трьох жінок в анамнезі були вказівки 
на позаматкову вагітність. У значного числа вагітних визначалась 
супутня гінекологічня патологія: дисплазія епітелію шийки матки 
(16%), запальні захворювання органів малого таза (11%). 

Достатньо часто у вагітних, віднесених до І та ІІ груп, визнача-
лася екстрагенітальна патологія. У 11 (11%) вагітних в анамнезі 
було захворювання на вірусний гепатит А, а у 10% випадків – гепа-
тит В. Ожиріння відзначалося у 3 вагітних (3%), хронічний пієлонеф-
рит – у 11 (11%), сечокам’яна хвороба – у 5 (5%), у поодиноких 
випадках відмічалися хронічний бронхіт, хронічний гастрит, вари-
козне захворювання вен нижніх кінцівок, геморой, міопія високого 
ступеня. Визначалися високі титри збудників хронічних інфекцій, 
зокрема цитомегаловірус (ЦМВ) (22%), вірус простого герпесу 
(ВПГ) (26%), хламідіоз (13%), токсоплазмоз (23%).

При оцінці вмісту заліза сироватки у вагітних визначено, що цей 
показник в середньому складав 11,3±0,4 мкмоль/л. При цьому рівень 
трансферину в сироватці крові у вагітних з проявами анемії, але без 
виражених проявів дисфункції плаценти, склав 2,0±0,1 мкг/мл, 
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а феритину – 11,9±1,4 нг/мл. Натомість, у вагітних, у яких на фоні 
залізодефіцитної анемії розвинулися прояви дисфункції плаценти, 
середній вміст трансферину був 2,2±0,1 мкг/мл, а феритину – 
13,5±0,9 нг/мл. Подальший аналіз показав, що у жінок, які отриму-
вали на етапі планування вагітності комплекс прегравідарної 
підготовки, спрямований на формування й відновлення депо залі-
за в організмі, реєструвалися лише випадки анемії легкого ступе-
ня. Натомість всі випадки анемії середньої тяжкості були зареє-
стровані у вагітних, віднесених до ІІ клінічної групи.

Прояви дисфункції плаценти на фоні залізодефіцитної анемії 
спостерігалися у 46 (46%) жінок. При цьому статистично значущі 
відмінності за вмістом основних маркерів залізодефіциту були від-
сутніми (p>0,05), що дозволяє зробити висновок про те, що ступінь 
тяжкості залізодефіцитної анемії не є визначальним патогенетич-
ним чинником у розвитку дисфункції плаценти.

При проведенні доплерографії на момент початку досліджен-
ня у 36 (57,9%) вагітних в термін вагітності 28–30 тижнів виявлено 
ознаки порушень кровотоку в маткових артеріях. Типовим явищем 
було зниження діастолічного компонента (індекс резистентності 
(ІР) склав 0,722 ± 0,005 од., що достовірно вище контрольних (0,627 
± 0,003 од.) значень. Ще у 10 (10%) вагітних (термін вагітності 
29–30 тижнів) діагностовано одночасне достовірне збільшення 
індексу резистентності артерій пуповини до 0,815 ± 0,009 (при 0,793 
± 0,006 при неускладненому перебігу гестаційного процесу) 
і систоло-діастолічного співвідношення до 3,58 ± 0,05 (3,22 ± 0,08 
при неускладненій вагітності), що характерно для порушень кро-
вотоку II ступеня). Розподіл вагітних з дисфункцією плаценти на фоні 
залізодефіцитної анемії за групами був рівномірним, що свідчить 
про коректність процедури рандомізації при формуванні сукуп-
ності вибірки.

Дослідження гормональної функції плаценти показало, що 
у 38 (38%) вагітних мало місце зниження продукції пролактину – 
177,3±5,4 нмоль/л (197,5 ± 7,1 нмоль/л – при неускладненій вагіт-
ності), а у 41 (41%) вагітної рівня прогестерону у сироватці крові – 
229,4 ± 12,5 нмоль/л (364,7 ± 13,3 нмоль/л при неускладненому 
перебігу гестаційного процесу; р < 0,05). Концентрація естріолу 
в сироватці крові обстежених жінок відповідала нормальним зна-
ченням з тенденцією до зниження показника при більш тяжких 
формах анемії (3,2±0,3 нмоль/л та 2,5±0,3 нмоль/л, відповідно).

Аналіз динаміки маркерів ферокінетики показав, що терапія, 
яка застосовувалась, була ефективною (рис. 1).

Зокрема, через місяць після лікування вміст феритину у І групі 
зріс з 12,2±1,2 до 16,1±1,2 нг/мл, а у ІІ групі – з 10,9±1,4 до 14,8±
1,2 нг/мл (p<0,05).

Крім того, важливим критерієм ефективності лікування пре-
паратами заліза при залізодефіцитній анемії була поява помірно 
вираженого ретикулоцитозу в периферійній крові та зростання 
концентрації гемоглобіну, починаючи з 5–7 дня від початку призна-
ченої терапії. 

Наш досвід свідчить, що перший етап лікування препаратами 
заліза у пероральній формі повинен тривати до повного віднов-
лення рівня гемоглобіну, кількості еритроцитів, показника гемато-
криту і становити в середньому 1,5–2 місяці. Наступний етап – 
насичення депо заліза, триває протягом 2–3 місяців. Про віднов-
лення запасів заліза свідчить нормалізація вмісту феритину 
в сироватці крові.

Таким чином, алгоритм клінічного ведення вагітних із залізо-
дефіцитом виглядає наступним чином (рис. 2). 

Особливістю наведеного вище алгоритму є те, що поряд з при-
значенням специфічних біохімічних досліджень для з’ясування 

стану ферокінетики у вагітних з анемічними станами починаючи 
з ранніх термінів гестації, при наявності факторів ризику залізо-
дефіциту у вагітної (нераціональне харчування, пізнє взяття 
на облік, наявність хронічної екстрагенітальної патології, низький 
паритет) визначають рівень феритину. При наявності латентного 
залізодефіциту (нормальні показники гемограми та вмісту сиро-
ваткового заліза) проводиться нутриціологічна корекція забез-
печеності організму вагітної залізом. Натомість, при маніфестова-
ній залізодефіцитній анемії рекомендують медикаментозну корек-
цію дефіциту заліза. Крім того, запропонований алгоритм 
передбачає на етапі планування вагітності застосування заходів, 
спрямованих на відновлення депо заліза та зменшення ризику 
маніфестованого залізодефіциту під час вагітності.

Рис. 1. Динаміка рівня феритину у вагітних обстежених груп

Рис. 2. Алгоритм клінічного ведення вагітних із залізодефіцитом
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Висновки

1. Залізодефіцитна анемія виникає у вагітних починаючи з ранніх 
термінів гестації. Прояви дисфункції плаценти на фоні залізо-
дефіцитної анемії спостерігаються у кожної другої жінки.

2. Застосування прегравідарної підготовки у жінок групи ризику 
мінімізує ступінь вираженості залізодефіциту протягом вагіт-
ності.

3. Є доцільним впровадження скринінгу на латентний залізоде-
фіцит шляхом дослідження вмісту феритину у вагітних з підви-
щеним ризиком розвитку залізодефіцитної анемії.
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Резюме
Железодефицитная анемия у беременных: проблемы 
стандартизации качества медицинской помощи 
В.Н. Запорожан, И.А.Анчева 

Целью работы была оптимизация алгоритма профилактики и лечения 
железодефицитной анемии беременных в соответствии с требованиями 
стандартизации качества медицинской помощи. Показано, что железоде-
фицитная анемия возникает у беременных начиная с ранних сроков гес-
тации. Проявления дисфункции плаценты на фоне железодефицитной 
анемии наблюдаются у каждой второй женщины. Применение преграви-
дарной подготовки у женщин группы риска минимизирует степень 
выраженности железодефицита в период беременности. Обсуждается 
целесообразность внедрения скрининга латентного железодефицита 
путем исследования содержания ферритина у беременных с повышенным 
риском развития железодефицитной анемии. 

Ключевые слова:Ключевые слова: железодефицитная анемия, беременность, диагнос-
тика, лечение, стандарты качества

Summary
Iron Deficiency Anemia in Pregnancy: the Problem 
of Standardization of Health Care Quality
V.M. Zaporozhan, I.A. Ancheva 

The aim of the study was to optimize the algorithm prevention and 
treatment of iron deficiency anemia pregnant as required by the standardizing 
quality of care. There was demonstrated that iron deficiency anemia occurs 
in pregnant women starting in early gestation. Manifestations of placental 
dysfunction against a background of iron deficiency anemia observed every 
second woman. The use of pregravidary training in women of the risk groups 
minimize the severity of iron deficiency during pregnancy. We discuss the 
feasibility of implementing screening for latent iron deficiency by examining 
the content of ferritin in pregnant women with an increased risk of iron 
deficiency anemia. 

Key words: Key words: iron deficiency anemia, pregnancy, diagnosis, treatment, 
quality standards 


