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Чим займається медицина?

Рятує кожного разу мільйони людей

Чим займається система 
громадського здоров’я?

Рятує  кожного разу по одному життю



Основні науки у контексті громадського здоров'я
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Епідеміологія - наука, яка вивчає епідемічний процес, закономірності 
поширення інфекційних хвороб, розробляє заходи попередження і 
зниження захворюваності та ліквідації окремих інфекцій.

• Предметом епідеміології є не сама хвороба, а захворюваність населення на 
цю хворобу. 

• Мета епідеміології – зменшення поширеності інфекційних хвороб і 
досягнення епідеміологічного благополуччя населення шляхом ліквідації 
інфекцій.

• Первинна спеціалізація випускників медичних ВНЗ за спеціальностю 
«Епідеміологія» здійснюється шляхом навчання в інтернатурі



Функції та відповідальність епідеміологів

• Здійснення державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

• Збір, аналіз та повідомлення даних для нагляду за захворюваннями

• Збір та аналіз даних з метою визначення причин проблем зі здоров’ям

• Активна участь у розслідуванні спалахів різних захворювань, протиепідемічних заходах

• Спілкування з відповідальними особами, які визначають політику щодо надзвичайних 
ситуацій у сфері охорони здоров’я та потенційних загроз

• Співпраця з лікарями та іншими експертами з охорони здоров’я, щоб визначати причину 
захворювання

• Вдосконалення методів оцінювання ефективності протиепідемічних заходів

• Активна співпраця з національними та міжнародними зацікавленими партнерами, 
міністерствами, відомствами та підрозділами цивільного захисту під час проведення 
профілактичних та протиепідемічних заходів 

• Планування поточних активностей та аналіз їх результати

• Участь у створенні програм громадського здоров‘я та координаціі впровадження 
відповідних  заходів



У 2022 році МОЗ впроваджує пілот:  включення в програму 
інтернатури по епідеміології адаптованого міжнародного курсу 
«Польова епідеміологія (FETP)» - «Інтервенційна епідеміологічна 
служба-Україна (IEC)»

• Підготовка резидентів ІЕС з 2022 року здійснюється в лікарській інтернатурі у Киівському 
національному медичному Університеті та на базах стажування – Киівських обласному та 
міському центрах контролю за захворюваннями.Методичний супровід Програми 
здійснюється Центром громадського здоров”я МОЗ України.

• Тривалість підготовки резидентів ІЕС відповідає термінам первинної спеціалізації
(інтернатури) по спеціальності «епідеміологія»: 1 академічний рік 

3 місяці (468 годин – 15,6 кредитів ЄКТС ) - на кафедрах  закладів вищої освіти, 

8 місяців (1248 годин – 41,6 кредитів ЄКТС) - на базах стажування (в Центрах контролю і         
профілактики хвороб МОЗ України). 

• По закінченню навчання резиденти ІЕС отримують сертифікат лікаря-спеціаліста зі 
спеціальності «Епідемологія» та документ про завершення Програми «Інтервенційна 
епідеміологічна служба-Україна (IEC)» 



«Інтервенційна епідеміологічна служба-Україна (IEC)»

Випускники, зараховані у 2022 році в інтернатуру на спеціальний курс  «Інтервенційна 
епідеміологічна служба-Україна (IEC)» під час практичного етапу навчання  будуть працювати 
у регіонах в командах, які вирішують проблеми пов’язані з ризиками виникнення та 
розповсюдження епідеміологічних  загроз серед населення. 



Тренінги IEC



Тренінги IEC



Польові дослідження ІЕС



Польові дослідження ІЕС



Поточні та заплановані Проєкти в регіонах, в яких будуть 
брати участь лікарі-інтерни  програми

«Інтервенційна епідеміологічна служба-Україна» 

• Дослідження серопревалентності кліщового енцефаліту (КЕ)

• Чутливість епіднагляду за сибіркою   

• Оцінювання доступності лікування COVID-19 та практики призначення ліків в 
Україні (спільно з CDC)

• Розширення виявлення бруцельозу 

• Концепція «Єдине здоров'я» – сибірка  

• Розслідування спалаху поліомієліту, Етап 2 



• Проводити комплексний епіднагляд за захворюваннями

• Інтегрувати нагляд за людьми і тваринами в країні  

• Виявляти та розслідувати захворювання і події у сфері громадського здоров'я

• Реагувати на спалахи захворювань 

• Розробляти і проводити епідеміологічні дослідження

• Використовувати дані для прийняття рішень

• Писати наукові статті та повідомляти про результати 

• Використовувати дані для розробки, реалізації та оцінювання програм 
громадського здоров'я

Після завершення навчання інтерни, які оволоділи 
навичками з ІЕС будуть вміти 



Представництво в регіонах України випускників (резидентів) програми ІЕС, 
які будуть залучатися до практичної підготовки інтернів 



ІЕС/FETP – ies@phc.org.ua

https://phc.org.ua/pro-centr/intervenciyna-epidemiologichna-sluzhba

• Мгер Давідянц (постійний радник FETP) – davidyants@gmail.com

• Богдан Веровчук (заступник постійного радника FETP) – b.verovchuk@gmail.com

• Михайло Рябінчук (ЦГЗ/МОЗ) – m.riabinchuk@phc.org.ua

https://phc.org.ua/pro-centr/intervenciyna-epidemiologichna-sluzhba
mailto:davidyants@gmail.com
mailto:b.verovchuk@gmail.com
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Україна, 2022 рік

Дякуємо за увагу!


