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Згідно наказу МОЗ України № 303 за 1997 р., який 
регламентує роботу анестезіологічної служби, за даними 
Центру медичної статистики МОЗ України дитячу 
анестезіологічну службу в Україні складали 64 підрозділи. з 
загальною кількістю понад 800 ліжок інтенсивної терапії. 
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Кількість дітей  пролікованих у відділеннях 
анестезіології та інтенсивної терапії



Зареєстровано понад  1700 штатних посад лікарів 
дитячих анестезіологів, фактично на  цих посадах працює 

майже 1200 фізичних осіб 

Дитяча анестезіологічна служба укомплектована 
основними працівниками на 70%. Кількість пенсіонерів та 

лікарів перед пенсійного віку складає понад 10%

Loading process 70%

Укомплектованість працівниками



Згідно із визначенням ВООЗ:

Синдром емоційного вигорання (СЕВ)–
це фізичне, емоційне або мотиваційне 
виснаження, що характеризується 
порушенням продуктивності в роботі, 
втомою, безсонням та підвищеною 
схильністю до захворювань.
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ХТО В ЗОНІ РИЗИКИ?



Стадії синдрому емоційного вигорання*

_________________________________________________________
_____________
*Maslach, C., Jackson, S.E, & Leiter, M.P. MBI: The Maslach Burnout 
Inventory: Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1996



Medscape Anesthesiologist Lifestyle Report 
2015
Carol Peckham, January 26, 2015

ПРИЧИНИ?
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ВОЛОНТЕРСТВО ТА ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ?



❖ Цілеспрямоване скерування «новачка» до роботи з великою 
кількістю пацієнтів

❖ Вербальні та невербальні жести ворожості

❖ Плітки про інших співробітників

❖ Привселюдне розкриття секретів

❖ Спроби підірвати професійну компетентність 

на очах у пацієнта або колег

❖ Залякування «новачків», особливо  осіб з 

низькою самооцінкою

❖ Будь-яка поведінка досвідчених лікарів, 

яка змушує «новачків» відчувати себе в небезпеці

Булінг або «залякування»



Статистичні дані



Ступінь синдрому емоційного вигорання серед 
медичних працівників НПМЦДКК (n=48)

Явища булінгу серед персоналу НПМЦДКК



Явища булінгу серед лікарів реаніматологів-
анестезіологів в НПМЦДКК

u N=10 

u N=8 (повністю відповіли на запитання)

u З 8 осіб у 5 чоловік виявлений СЕВ (1 особа на стадії напруження, 2 осіб на стадії резистенції та 2 
осіб на стадії виснаження)

u 3 особи – не мають ознак СЕВ

u Всі 5 осіб з ознаками СЕВ в конфіденційному анкетуванні визнали здійснення професійних 
помилок за останні півроку

u З особи, без ознак СЕВ, відмітили, що не здійснювали професійних помилок за останні півроку

Синдром емоційного вигорання у анестезіологів 
НПМЦДКК



Допомога і профілактика при 
синдромі емоційного вигорання  



Наукова робота та участь у конференціях



Залучення іноземних колег 
до співпраці



Благодійні аукціони





Залучення «немедичних працівників» до збору 
коштів та проведення благодійних акцій



Спонсорська допомога від 
благодійних 
фондів



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЦЕНТРУ 2015р.
Консультації 28391

З	них:	пренатальних 1110

Госпіталізації 4243

Хірургічні	операції 1817

З	ШК 1390

Без	ШК 427

Ангіографічні	операції 538

З	ВВС 307

З	НВС 231

Аритмологічні	операції 448

Всього	операцій 2803



Динаміка хірургічних операцій і летальності за 19 років (1997-
2015) (ДУ НПМЦДКК МОЗ України)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


