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АНОТАЦІЯ
Вдовиченко С.Ю. Профілактика акушерської та перинатальної патології
при використанні родинно-орієнтованих технологій під час вагітності та
пологів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». – Національна
медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Державна
установа «Інститут педіатрії акушерства та гінекології НАМН України»,
Київ, 2017.
Дисертаційна робота присвячена зниженню частоти акушерської
та перинатальної патології на підставі використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності та пологів. Вперше в Україні представлено наукове обґрунтування необхідності використання родинноорієнтованих технологій під час вагітності та пологів з урахуванням
критеріїв включення та виключення на рівні різних ланок охорони
здоров’я: центральні районні лікарні та міські пологові будинки.
Вперше в Україні досліджено медико-соціальні аспекти партнерських
пологів з урахування результатів анкетування не тільки жінок та їх
чоловіків, але і лікарів акушер-гінекологів з різним стажем професійної
діяльності. Показано позитивний вплив родинно-орієнтованих технологій на функціональний стан вегетативної нервової системи та психологічний статус жінок під час вагітності, що сприяє нормалізації функціонального стану фетоплацентарного комплексу, причому більш виражено
в 32-36 тиж. вагітності. Встановлено взаємозв’язок між клінічними,
функціональними, психологічними, ехографічними, доплерометричними,
ендокринологічними, біохімічними та мікробіологічними змінами при
використанні родинно-орієнтованих технологій та загальноприйнятого
ведення вагітності та пологів. Отримані результати дозволили розширити наявні дані про патогенез плацентарної дисфункції, затримки
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розвитку плода та гіпогалактії. Отримані результати дозволили науково
обґрунтувати необхідність удосконалення лікувально-профілактичних
заходів, спрямованих на зниження частоти акушерської та перинатальної патології, а також на рівень використання «агресивних» методів
ведення вагітності та пологів на основі використання родинноорієнтованих технологій. Встановлено порівняльні аспекти клінікоанамнестичних даних, медико-соціальних аспектів, клінічного перебігу
вагітності, пологів, післяпологового періоду, стану новонароджених при
використанні загальноприйнятої тактики ведення та родинно-орієнтованих технологій під час вагітності та пологів. Представлені критерії
включення та виключення використання родинно-орієнтованих технологій у жінок та їх чоловіків із врахуванням репродуктивного анамнезу, а
також наявності супутньої генітальної та екстрагенітальної патології.
Представлено порівняльні аспекти впливу тактики ведення вагітності та
пологів на психоемоційний стан жінок, функціональні особливості
фетоплацентарного комплексу та становлення лактації. Показано відношення лікарів акушер-гінекологів з різним рівнем професійної підготовки
до використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності та
пологів. Розроблено та впроваджено алгоритм лікувально-профілактичних заходів, направлених на зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень на основі використання родинно-орієнтованих
технологій під час вагітності та пологів, починаючи з етапу жіночої
консультації і закінчуючи акушерським стаціонаром.
Результати проведених досліджень свідчать, що рівень різних
варіантів перинатальної патології залишається достатньо високим, а
загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи під час вагітності та
пологів є недостатньо ефективними в аспекті зниження плодових втрат
та покращення постнатальної адаптації новонароджених. Результати
проведеного ретроспективного аналізу (2010-2014 рр.) свідчать про
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низькій рівень партнерських пологів як в умовах міського пологового
будинку (13,71,2%), так і центральної районної лікарні (25,92,4%).
При зростанні частоти партнерських пологів в умовах акушерських
стаціонарів будь-якого рівня (до 30,0%) відбувалися вірогідні зміни
(р<0,05) наступних показників: збільшення рівня фізіологічних пологів
(9,10,9%); народження дітей з оцінкою по шкалі Апгар більше 7 балів
(11,31,2%) та регіонарної анестезії (12,11,2%); зменшення частоти
ускладнених пологів (9,00,8%); народження дітей с оцінкою по шкалі
Апгар менше 7 балів (10,91,1%); дистресу плода (4,80,4%); кесаревих
розтинів (4,30,4%); травматизації м’яких тканин пологових шляхів
(6,80,4%); аномалій пологової діяльності (2,80,2%) та крововтрати
більше 1% от маси тіла (1,10,1%). Незалежно від частоти використання
партнерських пологів вірогідно не змінювалася (р>0,05) частота передчасного розриву плодових оболонок, тазового передлежання, клінічно
вузького тазу та передчасне відшарування нормально розташованої
плаценти.
Використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності
дозволяє нормалізувати функціональний стан вегетативної нервової
системи, а також знизити частоту основних порушень психологічного
статусу жінок: погіршення пам’яті, кмітливості і уваги (на 20,02,0%);
наявність

фізичного

і

психічного

дискомфорту

(на

13,01,2%);

випробовували занепокоєння за стан свого здоров’я (на 10,01,0%);
побоювання за результат пологів, здоров’я майбутньої дитини і
труднощів, пов’язаних з доглядом за новонародженим (на 10,01,0%);
зниження настрою і відчуття пригнічення (на 13,31,2%); прояви
напруженості (на 8,00,6%); різні порушення сну (на 6,60,6%);
відчуття паніки, страху і відчаю (на 6,60,6%). Найбільш виражений
позитивний вплив родинно-орієнтованих технологій на функціональний
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стан фетоплацентарного комплексу відбувався в 32-36 тижнів вагітності
на фоні нормалізації психо-емоційного стану та полягав у зниженні
частоти ехографічних змін (на 8,40,8%); нормалізації гемодинаміки в
артеріях пуповини та плода; корекції дисгормональних та дисметаболічних порушень – підвищенні рівня естріолу (на 10,21,1%), прогестерону (на 11,41,2%), плацентарного лактогену (на 12,31,2%), хоріонічного гонадотропіну (на 13,11,3%) та трофічного бета-глікопротеїну (на
14,41,4%);

зниженні

вмісту

альфа-фетопротеїну

(на

10,21,1%);

плацентарного альфа-1 мікроглобуліну (на 12,01,1%); альфа-2 мікроглобуліну фертильності (на 13,61,4%) та тестостерон-естрадіолзв’язуючого глобуліну (на 15,21,5%). Клінічний перебіг вагітності та
пологів при використанні родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів характеризується зниженням частоти ускладнень під час
гестації та пологів – анемії вагітних (на 4,30,4%); плацентарної
дисфункції (на 9,60,9%); затримки розвитку плода (на 5,30,5%);
аномалій пологової діяльності (на 9,70,9%); дистресу плода (на
1,00,1%); кесаревих розтинів (на 6,00,6%); порушень контрактильної
активності матки після пологів (на 9,30,9%) та ранової інфекції (на
1,70,1%). Перинатальні наслідки розродження жінок при використанні
родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів полягають у
збільшенні частоти народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар більш
7 балів (на 5,60,5%); зменшенні порушень постанатальної адаптації
новонароджених (на 6,70,6%) та відсутності плодових втрат. Ведення
жінок під час вагітності з використання родинно-орієнтованих технологій та розродження шляхом партнерських пологів мало позитивний
вплив на стан лактації, якій полягав у збільшенні частоти нормогалактії
(на 11,01,0%); зменшенні гіпогалактії різного ступеня (на 6,00,6%);
відсутності агалактії та покращенні якісних показників грудного
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молока: збільшення вмісту загального білка (на 15,21,5%); ліпідів (на
17,31,6%) та нормалізації концентрації імуноглобулінів А, М та G.
Алгоритм ведення жінок з використанням родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів включає наступні моменти: мотивація на
партнерські пологі, починаючи з етапу жіночої консультації, що
включає спільні відвідини лікаря з партнером впродовж всієї вагітності;
рання консультація перинатального психолога (з моменту ухвалення
рішення про партнерські пологі) з розробкою індивідуального плану
ведення вагітності і розродження; проведення клініко-функціонального
обстеження (УЗД, КТГ, допплерометрія) за участю партнера і обговорення всіх виникаючих питань; відвідини акушерського стаціонару в
36 тижнів вагітності для огляду родинних пологових залів і проведення
індивідуальної підготовки до розродження; під час вступу до акушерського стаціонару спільне рішення з партнером про його роль на всіх
етапах розродження (повна присутність; лише перший період; відсутність під час другого періоду пологів; присутність в післяродовому
періоді тощо); використання різних способів знеболення в першому і
другому періодах пологів; варіант докладання до грудей матері і тілу
батька; рання виписка із стаціонару з врахуванням клінічного перебігу
пологів.
Впровадження розробленого алгоритму ведення вагітності та
пологів з використанням родинно-орієнтованих технологій в навчальний
процес на етапах проведення навчально-практичних семінарів, передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення дозволяє
підняти рівень позитивного відношення лікарів зі стажем до 10 років на
21,22,2% та зі стажем більше 10 років – на 16,21,6%, а також знизити
рівень агресивного ведення пологів на 21,22,1%.
Ключові слова: акушерська та перинатальна патологія, родинноорієнтовані технології, профілактика.
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SUMMARY
Vdovychenko S.Yu. Prophylaxis of obstetric and perinatal pathology when
using the family focused technologies during pregnancy and labors. –
Qualification scientific work as the manuscript.
The thesis on competition of scientific degree of the doctor of medical
sciences in the specialty 14.01.01 «Obstetrics and gynecology» (14.01.00 –
Clinical medicine). – P. L. Shupyk National Medical Academy of PostGraduate Education of Health of Ukraine, SE «Institute of Pediatrics,
Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine», Kyiv, 2017.
Dissertation work is devoted to depression of frequency obstetric that
perinatal pathology on the basis of use of the family focused technologies
during pregnancy and labors. For the first time in Ukraine scientific
justification of need of use of the family focused technologies is presented
during pregnancy and labors taking into account criteria of including and an
exception at the level of various links of health care: central regional
hospitals and city maternity homes. For the first time in Ukraine medicosocial aspects of partner labors taking into account results of questioning not
only women and their husbands, but also doctors the obstetriciangynecologists with various experience of a professional work are studied.
Positive influence of the family focused technologies on functional condition
of vegetative nervous system that the psychological status of women is
shown during pregnancy that promotes normalization of functional condition
of fetoplacental complex, and more expressed in 32-36 weeks of pregnancy.
The interrelation between clinical, functional, psychological, ekhografical,
dopplerometrical, endocrinologic, biochemical and microbiological changes
when using the family focused technologies and the standard conducting
pregnancy and labors is established. The received results allowed to dilate
available data on pathogenesis of placental dysfunction, a fetus arrest of
development that hypogalactias. The received results allowed to prove
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scientifically need of improvement of the treatment-and-prophylactic actions
referred on depression of frequency of obstetric and perinatal pathology, and
also on level of use of «aggressive» methods of conducting pregnancy and
labors on the basis of use of the family focused technologies. Comparative
aspects of clinical-anamnestic data, medico-social aspects, the clinical course
of pregnancy, labors, the puerperal period, a condition of newborns are
established when using the standard tactics of maintaining and at family
focused technologies during pregnancy and labors. Criteria of including and
an exception of use of the family focused technologies at women and their
husbands taking into account the genesial anamnesis, and also existence of
accompanying genital and extragenital pathology are presented. Comparative
aspects of influence of tactics of conducting pregnancy and labors on the
psychoemotional status of women, functional features of fetoplacental
complex from lactemia becoming are presented. The attitude of doctors the
obstetrician-gynecologists with various professional standard is shown to use
of the family focused technologies during pregnancy and labors. The
algorithm of the treatment-and-prophylactic actions referred on depression of
frequency is developed and introduced obstetric and perinatal complications
on the basis of use of the family focused technologies during pregnancy and
labors, since stage of female consultation and finishing an obstetric hospital.
Results of the conducted researches testify that level of various options
of perinatal pathology remains rather high, and the standard treatment-andprophylactic actions during pregnancy and labors are insufficiently effective in
aspect of depression of perinatal losses and improvements of post-natal
adaptation of newborns. Results of the carried-out retrospective analysis
(2010-2014) testify to low level of partner labors as in the conditions of city
maternity hospital (13,7±1,2%), and the central regional hospital (25,9±2,4%).
With a growth of frequency of partner labors in the conditions of obstetric
hospitals of any level (to 30,0%) there are reliable changes (р <0,05) the
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following

indicators:

augmentation

of level

of physiological

labors

(9,1±0,9%); the births of children with an assessment on a scale Apgar more
than 7 points (11,3±1,2%) and regionarny anesthesia (12,1±1,2%); decrease of
frequency of the complicated labors (9,0±0,8%); the births of children with an
assessment on

scale Apgar less than 7 points (10,9±1,1%); fetus distress

(4,8±0,4%); Cesarean sections (4,3±0,4%); traumatism of soft tissues of
patrimonial ways (6,8±0,4%); anomalies of patrimonial activity (2,8±0,2%)
and hemorrhages more than 1% of body weight (1,1±0,1%). Irrespective of the
frequency of use of partner labors authentically doesn't change (р> 0,05) the
frequency of a premature rupture of fetal covers, a pelvic presentation,
clinically narrow basin and premature amotio of normally located placenta.
Use of the family focused technologies at pregnancy allows to normalize a
functional condition of vegetative nervous system, and also to reduce the
frequency of the main disturbances of the psychological status of women:
memory impairment, ingenuity and attention (on 20,0±2,0%); existence of
physical and mental dyscomfort (on 13,0±1,2%); concern for condition of the
health (on 10,0±1,0%); fears for an outcome of labors, health of future child
and the difficulties bound to care of the newborn (on 10,0±1,0%); depression
of mood and feeling of oppression (on 13,3±1,2%); intensity implications (on
8,0±0,6%); various disturbances of dream (on 6,6±0,6%); feeling of panic,
pavor and despair (on 6,6±0,6%). The most expressed positive influence of the
family focused technologies on functional condition of fetoplacental complex
happens

in

32-36

weeks

of

pregnancy

against

normalization

of

psychoemotional state and the ehografical changes (on 8,4±0,8%) consists in
frequency depression; hemodynamic normalization in arteries of cord and
fetus of correction dishormonal and the dismetabolical of disturbances: rising
of level of theelol (on 10,2±1,1%); Progesteronum (on 11,4±1,2%); placental
lactogen (on 12,3±1,2%); chorionic Gonadotropinum (on 13,1±1,3%) and a
trophic beta glycoprotein (on 14,4±1,4%); depression of the maintenance of an
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alpha-fetoprotein (on 10,2±1,1%); placental alfa-1

microglobulin (on

12,0±1,1%); alfa-2 a fecundity microglobulin (on 13,6±1,4%) and globulin
Testosteron-Depotum-estradiol (on 15,2±1,5%). The clinical course of
pregnancy and labors when using the family focused technologies and partner
labors is characterized by depression of frequency of complications during
gestation and labors - anemias of pregnant women (on 4,3±0,4%); placental
dysfunction (on 9,6±0,9%); fetus arrests of development (on 5,3±0,5%);
anomalies of patrimonial activity (on 9,7±0,9%); a fetus distress (on
1,0±0,1%); Cesarean sections (on 6,0±0,6%); disturbances of portamonial
activity of uterus after the delivery (on 9,3±0,9%) and a wound fever (on
1,7±0,1%). Perinatal outcomes of delivery of women when using the family
focused technologies and partner labors consist in augmentation of frequency
of the birth of children with an assessment on scale Apgar more than 7 points
(on 5,6±0,5%); decrease of disturbances postnatal adaptations of newborns
(on 6,7±0,6%) and lack of perinatal losses. Maintaining women during
pregnancy with use of the family focused technologies and delivery by partner
labors has positive impact on

condition of

lactemia which consists in

augmentation of frequency of normogalactia (on 11,0±1,0%); decrease of
hypogalactia of different degree (on 6,0±0,6%); absence of an agalaxia and
improvement of quality indicators of breast milk: augmentation of the content
of the general protein (on 15,2±1,5%); lipids (on 17,3±1,6%) and
normalization of concentration of immunoglobulins A, M and G. The
algorithm of maintaining women with use of the family focused technologies
and partner labors includes the next moments: motivation on partner labors,
since a stage of female consultation that includes joint visit of the doctor with
the partner throughout all pregnancy; early consultation of the perinatal
psychologist (from the moment of decision-making about partner labors) with
development of the individual plan of conducting pregnancy and delivery;
carrying

out

clinical-functional

inspection

(ultrasonic

research,

a
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cardiotocografy, dopplerometry) with participation of the partner and
discussion of all arising questions; visit of an obstetric hospital in 36 weeks of
pregnancy for survey of family maternity halls and carrying out individual
preparation before delivery; when entering in an obstetric hospital the common
decision with the partner about his role at all stages of delivery (full presence;
only 1 period, absence during 2 periods of labors, presence at the puerperal
period, etc.); use of various ways of anesthesia in 1 and 2 periods of labors;
applying option to breast of mother and body of the father; an early extract
from a hospital taking into account clinical current of labors. Introduction of
the developed algorithm of conducting pregnancy and labors with use of the
family focused technologies in educational process at stages of holding
educational and practical seminars, precertification cycles and cycles of
thematic improvement allows to lift level of the positive relation of doctors
with an experience to 10 years on 21,2±2,2% and with an experience more
than 10 years – on 16,2±1,6%, and also to lower level of aggressive
maintaining labors on 21,2±2,1%.
Keywords: obstetric and perinatal pathology, the family focused
technologies, prophylaxis.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АМГФ або РР14 – α-2 мікроглобулін фертильності
АП – артерія пуповини
АПД – аномалії пологової діяльності
БФП – біофізичний профіль плода
БПР – біпарієтальний розмір
ГА – гестаційна анемія
ДПД – дискоординова пологова діяльність
ІР – індекс резистентності
Е3 – естріол
ЗГГ – зовнішня гістерографія
ІФА – імуноферментний аналіз
КР – кесарів розтин
КШК – криві швидкостей кровотоку
МА – маткова артерія
МПБ – міський пологовий будинок
МЦ – матковий цикл
ОНВ – об’єм навколоплідних вод
ПАМГ-1 або РР12 – плацентарний α-1 мікроглобулін
ПД – плацентарна дисфункція
ПКГД – психологічні компоненти гестаційної домінанти
ПВНРП – передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
ПРПО – передчасний розрив плодових оболонок
ПП – партнерські пологи
ПЛ – плацентарний лактоген
ПГ – прогестерон
ПЦР – полімеразна цепна реакція
РА – рухова активність
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СДВ – систоло-діастолічне відношення
СДГ – середній діаметр грудної клітини
СДЖ – середній діаметр живота
СДМ – скоротлива діяльність матки
СМА – середньо-мозкова артерія
СПД – слабкість пологової діяльності
ЦРЛ – центральна районна лікарня
ТБГ або SP1 – трофічний β-глікопротеїд
ХГЛ – хоріонічний гонадотропін людини
SSBG – тестостеронестрадіолзв’язуючий глобулін

20

ВСТУП
Актуальність теми
Демографічна ситуація в Україні продовжує залишатися несприятливою, вимагає наукового обґрунтування і розробки нових підходів в
зниженні частоти акушерської і перинатальної патології, частота якої
залишається досить високою в порівнянні з Європейськими країнами
[82, 93]. За даними сучасної статистики [137, 247] пологи, що мають
фізіологічний перебіг, зустрічаються лише в 25-30% випадків, а патологічні відхилення в стані здоров’я зустрічаються у жінок і новонароджених в 40-50% випадків і є основною причиною материнської і дитячої
смертності [125, 158].
Акушерська агресія на сьогоднішній день залишається однією з
основних причин високого рівня оперативних втручань при розродженні, які не завжди медично обґрунтовані і можуть бути наслідком
неадекватних економічних взаємин між лікарем і пацієнткою [75, 218].
У сучасному суспільстві на тлі політичної і економічної кризи зростає
незадоволення населення якістю акушерської і перинатальної допомоги,
причому більше 50% жінок та їхніх сімей невдоволені якістю надання
допомоги при пологодопомозі [88, 297].
Частота родинно-орієнтованих технологій, в тому числі і партнерських пологів, зростає в пологопомічних установах з року в рік, при
цьому автори відзначають як позитивні, так і негативні сторони такої
тенденції [15, 20]. Проте, на сьогодні відсутнє наукове обґрунтування
методології проведення і впровадження родинно-орієнтованих технологій
при веденні пацієнток на прегравідарному етапі, в жіночій консультації і
акушерському стаціонарі. Крім того, не розроблені критерії включення і
виключення, не проведений порівняльний аналіз ефективності родинноорієнтованих технологій та партнерських пологів на різних рівнях
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охорони здоров’я: центральна районна лікарня, міський пологовий будинок та ін.
Все вищезгадане є достатнім обґрунтуванням актуальності обраної
наукової проблеми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи
кафедри акушерства, гінекології і перинатології Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
«Актуальні

аспекти

збереження

та

відновлення

репродуктивного

здоров’я жінки та перинатальної охорони плода на сучасному етапі», №
державної реєстрації 0112U010506.
Мета і завдання дослідження
Метою наукової роботи було зниження частоти акушерської та
перинатальної патології на підставі використання родинно-орієнтованих
технологій під час вагітності та пологів.
Для реалізації поставленої мети запропоновано наступні завдання.
1. Провести ретроспективний аналіз частоти та особливостей
використання партнерських пологів в умовах міського пологового
будинку і центральної районної лікарні.
2. Показати вплив зростання частоти партнерських пологів на
рівень акушерських та перинатальних ускладнень у пологових відділеннях різного рівня.
3. Представити

значення

родинно-орієнтованих

технологій

в

нормалізації функціонального стану вегетативної нервової системи та
психологічного статусу у жінок.
4. Оцінити терміни вагітності та вірогідність змін функціонального
стану фетоплацентарного комплексу (ехографічних, допплерометричних,

ендокринологічних

та

дисметаболічних)

родинно-орієнтованих технологій.

при

використанні
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5. З’ясувати вплив використання родинно-орієнтованих технологій
на клінічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
6. Вивчити перинатальні наслідки розродження жінок при використанні родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів.
7. Показати зміни функціонального стану лактації, кількісних та
якісних змін грудного молока при використанні родинно-орієнтованих
технологій під час вагітності та пологів.
8. З’ясувати медико-соціальні аспекти партнерських пологів у вагітних, їх чоловіків, а також лікарів з різним рівнем професійної підготовки.
9. Впровадити розроблений алгоритм ведення вагітності та пологів
з використанням родинно-орієнтованих технологій в безперервний
професійний розвиток лікарів.
10. Оцінити ефективність розробленого алгоритму використання
родинно-орієнтованих технологій під час вагітності та пологів на
акушерські та перинатальні наслідки.
Об’єкт дослідження – акушерська та перинатальна патологія.
Предмет дослідження – клінічний перебіг вагітності та пологів,
психологічний статус, функціональний стан вегетативної нервової
системи, фетоплацентарного комплексу, лактації, стан мікробіоценозу
пологових шляхів, перинатальні результати розродження.
Методи дослідження: клінічні, функціональні, ендокринологічні,
біохімічні, психологічні, інструментальні, мікробіологічні та статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів
Вперше в Україні представлено наукове обґрунтування необхідності використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності
та пологів с урахуванням критеріїв включення та виключення на рівні
різних ланок охорони здоров’я – центральної районної лікарні та міських пологових будинків.
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Вперше в Україні досліджено медико-соціальні аспекти партнерських пологів з урахування результатів анкетування не тільки жінок та
їх чоловіків, але й лікарів акушер-гінекологів з різним стажем професійної діяльності.
Показано позитивний вплив родинно-орієнтованих технологій на
функціональний стан вегетативної нервової системи та психологічний
статус жінок під час вагітності, що сприяє нормалізації функціонального
стану фетоплацентарного комплексу, причому більш виражено в 3236 тиж. вагітності.
Встановлено взаємозв’язок між клінічними, функціональними,
психологічними, ехографічними, допплерометричними, ендокринологічними, біохімічними та мікробіологічними змінами при використанні
родинно-орієнтованих технологій та загальноприйнятого ведення вагітності і пологів. Отримані результати дозволили розширити наявні дані
про патогенез плацентарної дисфункції, затримки розвитку плода та
гіпогалактії.
Отримані результати дозволили науково обґрунтувати необхідність удосконалення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих
на зниження частоти акушерської та перинатальної патології, а також на
рівень використання «агресивних» методів ведення вагітності та
пологів, на основі використання родинно-орієнтованих технологій.
Практичне значення одержаних результатів
Встановлено порівняльні аспекти клініко-анамнестичних даних,
медико-соціальних аспектів, клінічного перебігу вагітності, пологів,
післяпологового періоду, стану новонароджених при використанні
загальноприйнятої тактики ведення та родинно-орієнтованих технологій
під час вагітності і пологів.
Представлені критерії включення та виключення використання
родинно-орієнтованих технологій у жінок та їх чоловіків із врахуванням
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репродуктивного анамнезу, а також наявності супутньої генітальної та
екстрагенітальної патології.
Представлено

порівняльні

аспекти

впливу

тактики

ведення

вагітності та пологів на психоемоційний стан жінок, функціональні
особливості фетоплацентарного комплексу та становлення лактації.
Показано відношення лікарів акушер-гінекологів з різним рівнем професійної підготовки до використання родинно-орієнтованих технологій під
час вагітності та пологів.
Розроблено та впроваджено алгоритм лікувально-профілактичних
заходів, направлених на зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень, на основі використання родинно-орієнтованих
технологій під час вагітності та пологів, починаючи з етапу жіночої
консультації і закінчуючи акушерським стаціонаром.
Особистий внесок здобувача
Планування і проведення всіх досліджень виконано за період з
2010 по 2016 рр. Отримані дані є результатом самостійної роботи
дисертанта. Автором самостійно проаналізовано наукову літературу та
патентну інформацію з проблеми впливу партнерських пологів на
частоту акушерської і перинатальної патології. Розроблено спеціальні
програми спостережень, до яких відноситься карта з детальним
визначенням основних медико-соціальних аспектів, клінічних особливостей перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених.
Виконані дослідження були проведені в три етапи: на першому
етапі нами був проведений ретроспективний аналіз клінічного перебігу
26 291 вагітностей і пологів за період 2010-2014 рр. у жінок, яких було
розроджено в пологових відділеннях типової центральної районної
лікарні і в типовому міському пологовому будинку; на другому етапі
нами був проведений проспективний аналіз 300 випадків (група 1
основна), яких було проведено за розробленим нами алгоритмом
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ведення жінок з використанням родинно-орієнтованих технологій, та
300 випадків – за загальноприйнятою методикою; на третьому етапі
були вивчені медико-соціальні особливості у 100 жінок та їх чоловіків, у
яких були використані родинно-орієнтовані технології, а також у 100
лікарів акушерів-гінекологів, які проходили навчання на передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення в НМАПО імені
П. Л Шупика. Лабораторні дослідження включали функціональні, лабораторні, психологічні і статистичні методи. Особисто дисертантом
проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написано всі
розділи дисертації, сформульовано висновки та практичні рекомендації,
забезпечено їх впровадження в медичну практику та відображено
отримані результати в опублікованих роботах.
Апробація результатів дисертації
Основні положення роботи доповідалися та обговорювалися на
наукових конференціях Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика (Київ, 2012; 2013; 2014), засіданнях Київського міського відділення асоціації акушерів-гінекологів України (2012;
2013; 2014; 2015; 2016 рр.), пленумах і з’їздах асоціації акушерівгінекологів України (Одеса, 2011; Київ, 2012, 2013, 2014, 2015),
науково-практичних конференціях «Актуальні питання репродуктивного
здоров’я жінок» (Київ, 2012; 2013), науково-практичних семінарах з
міжнародною участю «Здоров’я матері, плода та новонародженого в
Україні» (Київ, Львів, Харків, Вінниця 2012-2016 рр.), 3-й спеціалізованій медичній виставці «Здоров’я жінки й дитини» (Київ, 2011),
засіданні проблемної комісії «Акушерство та гінекологія» Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (2017).
Дисертаційну роботу апробовано на спільному засіданні кафедр
Українського державного інституту репродуктології Національної ме-
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дичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(2017). Результати дослідження використовуються в практичній роботі
Центру охорони здоров’я матері та дитини Київської області, клінічних
пологових будинків м. Києва № 1 і № 2, навчальному процесі на кафедрах акушерства та гінекології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.
Публікації
За темою дисертації опубліковано 30 робіт, з яких 23 – статті в
наукових провідних фахових журналах та збірниках, 7 – тези на
науково-практичних конференціях. 20 робіт є самостійними.
Обсяг та структура дисертації
Дисертаційна робота викладена на 324 сторінках друкованого
тексту, обсяг основного тексту – 267 сторінок, складається зі вступу,
розділів огляду літератури, матеріал і методи дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків
та практичних рекомендацій, додатків. Робота ілюстрована 81 таблицею
та 44 рисунками, перелік використаних джерел містить 311 найменувань
кирилицею та латиницею і займає 32 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: «НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
АКУШЕРСЬКУ ПРАКТИКУ»
1.1 Обґрунтування використання родинно-оріентованих технологій
Найважливішим показником суспільного розвитку країни, відображенням її соціально-економічного і морального стану, потужним
чинником формування трудового і культурного потенціалу є здоров’я
жінок і дітей, оскільки вони характеризують не лише медичну допомогу
жінкам і дітям, але і стан системи охорони здоров’я і суспільства в
цілому. При цьому період пологів і новонародженості розглядається як
пріоритетне питання здорового старту життя людини [88, 134, 168].
Перехід до ринкової економіки і обумовлені ним соціально-економічні
перетворення негативно вплинули на більшість медико-соціальних
аспектів сім’ї, материнства і дитинства. При цьому результати вагітності
і пологів значною мірою залежать від соціальної політики та організації
охорони здоров’я країни [17, 92, 131, 254].
За негативними показниками материнської захворюваності і смертності Україна продовжує лідирувати в Європі [16, 93]. У 2015 р. в
Україні було зареєстровано 120 випадків смерті матерів (у Польщі – 12,
Румунії – 56, Німеччині – 42). У цьому ж році показники неонатальної
смертності (в перші 8 днів життя) у нашій країні досягли 2 378 випадків
(у Польщі – 1122, Румунії – 1047, Німеччині – 1449). За даними
ЮНІСЕФ, рівень знань щодо небезпечних проявів у період вагітності і
пологів в Україні дуже низький: тільки 23% чоловіків і жінок мають
уявлення про хоча б три загрозливі симптоми у цей період, а достатньо
поінформовано лише 12% респондентів. При цьому менше половини
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жінок (45%) звертаються у жіночу консультацію до 11-го тижня вагітності і тільки третина відвідують курси вагітності [187, 305].
Згідно з офіційними статистичними даними, у наш час спостерігається зниження рівня репродуктивного здоров’я населення [151, 171,
196]. Однією з причин цього явища є зниження культурного і морального рівня у сфері сімейних стосунків, уявлень про роль і функцію
батьків, сім’ї, ігнорування емоційної сфери вагітної. Фахівці констатують розпад інституту сім’ї, втрату культури допомоги роділлі [138].
Сучасне репродуктивне покоління відрізняється значною поширеністю екстрагенітальної патології, затримки статевого розвитку, психоневрологічних розладів, збільшенням відсотку осіб з надмірною масою
тіла і ожирінням, з одного боку, і збільшенням кількості жінок, для яких
характерні дефіцит маси тіла, низький зріст, ознаки затримки фізичного
розвитку, з іншого [1, 222, 309]. Унаслідок цього особливістю сучасної
акушерської клініки є невелика частина практично здорових вагітних з
функціональною і психоемоційною зрілістю, спроможністю подолати
навантаження і випробування під час виношування та народження дитини. Найбільша кількість причин дитячої захворюваності та смертності
тісно пов’язана зі здоров’ям матері та зумовлена станами, які виникають
в перинатальний період. У цих умовах актуалізуються питання профілактики патології родової діяльності, що має стати передумовою стримування високої частоти оперативних розроджень, попередження акушерської і перинатальної травматизації, маткових кровотеч, післяпологових ускладнень [129, 137, 208, 225].
У наш час розроблені і реалізуються спеціальні програми, направлені на формування організаційних, правових, соціально-економічних і
гігієнічних умов для здійснення заходів щодо поліпшення соціальної
захищеності та оптимізації організаційних форм соціального обслуговування і медичної допомоги жінкам репродуктивного віку [132, 200].
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Гарантом цих постулатів є лікар акушер-гінеколог, який щоденно несе
відповідальність за репродуктивне здоров’я жінок, а, отже, і за майбутні
покоління [98, 166]. Водночас, породіллі часто відмічають нешанобливе
відношення до себе, образу їх гідності, причому як з боку лікаря, так і
середнього медичного персоналу. Лікарі не вважають за потрібне повідомлювати про стан вагітної, результати аналізів, маніпуляції, які збираються робити. Багатьох жінок шокує вид акушерського інструментарію.
Завданням акушер-гінекологів є, навпаки, зробити вагітність і пологи
максимально безпечною і щасливою подією в життя жінки та її сім’ї [3].
Сьогодні суттєво змінені підходи до надання акушерської допомоги у
пологових будинках України. Зокрема, ці технології затверджені в
основних наказах МОЗ України: це накази МОЗ України від 28.12.2002
№ 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» [155] та від 29.12.2003 № 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні» [154]. Так, наказом № 503 МОЗ України затверджено
школи відповідального батьківства при жіночих консультаціях, які
готують родину до пологів і батьківства [155]. Кожен пацієнт має право
обрати лікувальний заклад і фахівця, що підтверджено наказом № 620
МОЗ України [154].
Також актуальною проблемою сьогодення виступає питання
супроводу родини, особливо на етапі очікування народження дитини
[114]. Поняття материнства і батьківства розглядається в умовах сьогодення як соціальний комплекс установок і практик, пов’язаних з
плануванням сім’ї, відношенням до дітей, самовідношенням дорослих
до себе як до батьків [73]. Материнство і батьківство можна розуміти як
соціально-психологічний феномен, який представляє собою емоційно
забарвлену сукупність знань, уявлень і переконань відносно себе як
батька і матері, що реалізується в усіх проявах поведінкової складової
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батьківства. Воно включає обох батьків, які вирішили дати початок
новому життю [64]. Формування позитивного мікроклімату в сім’ї,
відродження культури та інституту сім’ї є сприятливим фоном для
проходження жінкою етапу вагітності і пологів [189]. Водночас, у більшості жінки підходять до пологів непідготовленими, із суперечливими
емоціями, нерозумінням і безпорадністю [66, 67].
Концепція безпечного материнства, сформульована ВООЗ як сукупність соціально-економічних, правових і медичних заходів, що допомагають народженню дітей в оптимальні вікові періоди без негативного
впливу на здоров’я жінки, зберігають її життя, попереджують інвалідність, забезпечують виховання дітей, поєднання материнства, домашніх
обов’язків і трудової діяльності. Поняття безпечного материнства включає чисельні аспекти здоров’я матері і дитини, у т. ч. фізичні, психологічні і соціальні фактори благополуччя вагітної жінки до пологів, під
час пологів і у післяпологовому періоді [223, 256, 272, 289].
Проблемою залишається занадто традиційний підхід до процесу
ведення вагітності та пологів у відриві від психосоціального та культурного контексту, що визначає необхідність дослідження доцільності
впровадження родинно-орієнтованих технологій при веденні вагітності,
психологічних аспектів перинатального періоду, ефективності партнерських пологів, ґенези батьківської сфери, визначення шляхів формування відповідального та усвідомленого батьківства [106, 147, 248].
Розвиненою формою батьківства є усвідомлене батьківство, яке, за
визначенням В. Кравця, означає повне взяття на себе відповідальності за
процес зачаття й народження здорових дітей [148].
Впровадження сімейно-орієнтованих технологій у практику закладів родопомочі є частиною національної політики щодо поліпшення
здоров’я матері та дитини. При цьому батькові, що виступає значимим
ресурсом успішної адаптації жінки до вагітності і реалізації материн-
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ства, належить ключова роль в соціальній підтримці матері [106, 147,
308]. Відповідна психопрофілактична допологова підготовка є важливим
функціональним інструментом для адаптації жінки до вагітності і пологів, здобуття теоретичних і практичних навичок поведінки під час
вагітності, пологів і післяпологового періоду, підготовки майбутнього
батька до участі в процесі розродження, усвідомлення нам власної ролі в
процесі вагітності і пологів [94, 124].
Як відомо, процес пологів супроводжується значною психоемоційною напругою і фізіологічною дисфункцією нейроендокринної системи,
що викликає дестабілізацію адаптаційних процесів. Порушення процесів
адаптації, що супроводжують ці зміни, відповідно до принципу системогенезу мозку, можуть відбуватися на усіх рівнях психічної організації.
Принциповою відмінністю функціональної діяльності системи психічної
адаптації індивіда є наявність механізмів саморегуляції [103]. Як підкреслюють В.М. Запорожан та А.В. Іовенко (2012), основними завданнями психофізичної підготовки вагітних до пологів є вироблення у
жінок свідомого відношення до вагітності та сприйняття пологів як
логічного фізіологічного процесу, створення сприятливого емоційного
фону і впевненості у нормальному перебігу вагітності та пологів, вироблення навиків щодо подолання страху перед пологами й можливим
больовим відчуттям [83].
Перебіг пологів забезпечується певним функціональним станом
нервової системи, що має назву «пологова домінанта» [194]. Дефініція
«пологова домінанта» є елементом материнської домінанти, визначення
якої було запропоновано І.А. Аршавським [4]. Наукова парадигма материнської домінанти включає уявлення про послідовно виникаючі, у
межах репродуктивної функції, домінантні стани в організмі жінки,
детерміновані біологічними (насамперед гормональними, метаболічними)
змінами, психологічними і соціальними факторами.

32

Материнська домінанта складається із послідовних стадій –
домінанта зачаття, гестаційна, родова, лактаційна домінанти, і кожна із
них включає фізіологічний і психологічний компоненти [19, 45]. В
останні десятиріччя як у нашій країні, так і за кордоном, відзначається
бурхливий розвиток перинатології та перинатальної психології, оскільки
доведено нерозривну єдність жінки та дитини, які симбіотично пов’язані
та мають залежні один від одного фізіологію та психічне функціонування [73, 123, 298]. Відомо, що психоемоційний стан жінок здійснює
визначальний вплив на перебіг вагітності, процес пологів, на післяпологовий період. Очікування, що особливо посилюється в останні
тижні вагітності, є важливим фактором, який спричиняє стан напруження та стресу [87, 101, 182]. Треба відмітити, що ситуація вагітності і
народження дитини в умовах економічної нестабільності, що часто
протікає в дискримінаційних умовах загрози звільнення і втрати роботи,
труднощів отримання допомоги з вагітності і пологів, бідності є потужним чинником стресу для усіх жінок. Додатковим чинником ризику
стає відмова батька в підтримці матері під час вагітності і народження
дитини. У кризовій ситуації одні жінки усвідомлюють неможливість
народження і виховання дитини без додаткової підтримки, інші, незважаючи на важку життєву ситуацію, підтримуються батьком дитини,
друзями і родичами, що допомагає набути впевненості і отримати підтримку [84, 163].
Психоемоційний стрес, перенесений в період вагітності, порушує
всі ланки регулювання, в тому числі скоротливої діяльності матки, тому
пологи, які відбуваються на тлі стресової реакції, частіше є ускладненими. Особливості психоемоційного стану жінок, ставлення батьків до
ще ненародженої дитини – важливі чинники впливу на перебіг пологів
та здоров’я матері і дитини. Деякі вчені підкреслюють необхідність
дослідження тріади «мати-дитина-батько», адже сім’я є єдиною систе-
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мою. Батьків цікавлять психологічні аспекти вагітності, пологів та
післяпологового періоду: особливості та динаміка психоемоційного стану
жінок і чоловіків на етапі очікування дитини та після народження,
партнерство в родині – не лише в рамках теми партнерських пологів, але
й в ширшому контексті батьківства, як проектування ролі батька та
матері, ознайомлення з питаннями розвитку дитини тощо [97, 107, 179].
З давніх часів народження дитини було великим таїнством, закритим для чоловічого ока. Водночас, у свідомості багатьох народів
обрядові дії, які проводили під час пологів, були спрямовані на те, щоб
допомогти породіллі та її дитині бути здоровими. Так, в Україні всі
присутні в домі старалися допомогти породіллі. Участь рідних під час
пологів психологічно полегшувала їх. Чоловік також опосередковано
допомагав жінці. Наприклад, у Чернігівщині чоловік розв’язував комір
сорочки i пояс штанів, а дівчата розплітали коси. Звичним було під час
пологів запалювати шлюбні свічки, пити воду через шлюбний перстень
або з личака. У деяких етносів під час важких пологів жінка пила воду з
рота свого чоловіка, або чоловік знімав чобіт з правої ноги i поїв поро діллю водою. Також на Русі немовля загортали в батьківську сорочку.
Пологи ніби полегшувалися після таких магічних дій, але загальнопоширеним було побажання, щоб нікого, крім повитухі, біля породіллі
не було [60]. Треба відмітити, що і у наш час однією з найбільш ефективних технологій в пологах є постійна підтримка «одна жінка ‒ одна
акушерка». Її роль полягає не лише в реєстрації усіх важливих клінічних
симптомів, але і у фізіологічній і емоційній підтримці жінки під час
пологів. Як свідчить світова практика, у цієї парадигми відсутні побічні
ефекти і ризики [165, 230, 242].
Таким чином, партнерські пологи не є характерним українським
культурно-історичним феноменом, але деякі традиції і сучасні суспільні
трансформації (ліберальні зміни в суспільстві і в медицині з пріори-
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тетом прав окремої людини, бурхливий розвиток фемінізму) створили
підґрунтя для їх впровадження.
В наш часі в Україні, як і у багатьох інших країнах, формується
особлива категорія людей, які виступають за перегляд принципів роботи
соціальних інститутів, що склалися у ХХ віці [160]. Однією з таких сфер
зіткнення традиційних і нових уявлень є система родопомочі. Українська
система родопомочі сформувалася в 1920-1950 роки, коли держава узяла
на себе контроль за приватною сферою сім’ї, у тому числі за народженням дітей. Розпорядок традиційних пологових будинків передбачав
мінімальний контакт матері і дитини – він зводиться до годування. Мати
розглядалася як «хворе тіло», якому потрібний відпочинок після пологів. В період масового залучення жінок в пологові будинки, одночасно з
рішення гігієнічних і медичних завдань, робота медичних закладів
руйнувала традиційні сімейні практики, пов’язані з пологами [63, 145].
Сьогодні, в ХХІ ст., в результаті перетворень соціальної сфери в цілому
і комерціалізації медицини спостерігаються зворотні тенденції індивідуалізації і включення родини в народження дитини. Народження
дитини розглядається як дуже інтимний процес, виникає потреба в
дистанціюванні від колективного народження, традиційного для радянських установ. Принциповим є становлення батька через шлях рефлексії, переосмислення практик підготовки до пологів, народження і
догляду за дитиною в постнатальному періоді [127, 148].
Внаслідок ліберально-демократичних змін етико-правового регулювання медичної діяльності стало активно підніматися питання про
необхідність гуманізації вітчизняного акушерства, і як один із способів
досягнення цього пропонуються так звані сімейно-орієнтовані технології. Сутність цих технологій полягає в скороченні термінів перебування породіль і новонароджених у пологових будинках, в можливості присутності і/або участі в пологах близької породіллі людини,
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ранньому прикладанні дитини до грудей і в спільному перебуванні в
післяпологових відділеннях породіллі і новонародженого. Усі ці дії
мають на меті підвищення якості медичної допомоги матері і новонародженому, а також максимальне зниження кількості ускладнень, що виникають під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді [197]. За
спостереженнями M. Pavlova та співават. (2009), у Нідерландах спільне
цілодобове перебування матері/сім’ї і дитини з моменту народження є
одним з найбільш значимих аспектів для ряду батьків, і одним з найважливіших критеріїв вибору пологового будинку [275].
Визнаним способом організації роботи для забезпечення сучасної
якості родопомочі є наслідування принципів «Лікарні, доброзичливої до
дитини» (10 кроків). Сьогодні в цьому русі беруть участь 156 країн і
понад 20 000 лікарень у всьому світі. Останніми роками ініціатива
отримала широке поширення саме в індустріально розвинутих країнах,
особливо в Скандинавських країнах, які відомі хорошими показниками
родопомочі [261, 276]. Як відмічає А. Вахтрик (2015), в Естонії серед
основних напрямів діяльності з впровадження ініціативи «Лікарня,
доброзичлива до дитини» в практику (контакт «шкіра-шкіра» при
нормальних пологах і після кесарева розтину, а також в неонатальному
відділенні під час лікування недоношених і хворих немовлят, можливість ранньої виписки додому за відсутності проблем і подальші візити
акушерки додому, лекції в сімейній школі для підготовки до пологів,
підтримка грудного вигодовуванню після виписки з пологового будинку
в центрі грудного вигодовування) 85% становлять партнерські пологи
[29].
Впровадження в практику родопомочі нових перинатальних технологій (партнерські пологи, ранній шкірний контакт, спільне перебування
матері і дитини, виключно грудне вигодовування на вимогу дитини без
нічної перерви, обмежений контакт новонароджених з персоналом поло-
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гового будинку) підвищує колонізаційну резистентність новонароджених, сприяє зниженню гнійно-запальних захворювань у новонароджених,
нормальному перебігу періоду адаптації новонародженого [175, 307].
Так, Є.Г. Ордиянц та співавт. (2008) встановлено, що у разі раннього
прикладання до грудей і спільного перебування (група 1) в жодної жінки
не виявлено лактостазу, тоді як в групі з роздільним перебуванням
(група 2) лактостаз діагностувався у 6% [141]. Аналіз даних перебігу
післяпологового періоду виявив, що найбільш частим післяпологовим
інфекційно-запальним захворюванням породіль групи 2 були: ендоміометрит (2,7%), післяпологовий мастит (1,3%), післяпологова виразка
(0,6%). Впровадження сучасних перинатальних технологій призвело до
чотирикратного зниження показника материнської гнійно-септичної захворюваності, причому відмічено зниження частоти ендоміометритів,
маститів, розходження швів і нагноєння ран. Після впровадження сучасних перинатальних технологій більш ніж в 2,5 рази знизилися показники
інфекційно-запальної захворюваності новонароджених. Таким чином, за
висновками авторів, сучасні перинатальні технології покращують не
лише клінічні, але і медико-економічні показники (скорочення тривалості перебування породіль у стаціонарі) [141].
Останніми роками в літературі підкреслюється суттєва роль психологічних чинників при веденні вагітності, при цьому акцентується увага,
що вагітність ‒ це не тільки фізіологічний процес, а передусім ‒ екзистенціональна ситуація, що торкається усіх життєвих аспектів жінки,
обумовлює глибокі зміни самосвідомості, стосунків до інших і до світу.
На цьому поворотному етапі життєвого шляху відбувається зміна образу
«Я», надбання нової ідентичності, перебудова особистісних смислів,
цінностей, вибору способів поведінка. Змінюється не лише зовнішній
вигляд, змінюється і соціальна позиція жінки [61, 62]. Особливо сильними є переживання першої вагітності, а народження першої дитини за
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шкалою психотравмуючих впливів фахівці відносять до вираженої психологічної травми [112].
Встановлено, що стан фетоплацентарної системи під час вагітності, скорочувальна функція матки під час пологів залежать від психоемоційного стану жінки [283]. Також враховуючи, що при дослідженні
готовності до материнства виявлено, що у половини вагітних присутні
характерологічні особливості, які порушують природний хід формування готовності бути матір’ю, сьогодні надається значення виявленню
груп ризику і пошукам ефективних технологій підготовки жінок до
вагітності, ведення пологів та післяпологового періоду [74]. З впровадженням нових технологій в родопомочі ‒ партнерства в пологах,
з’явилася можливість надання не лише допологової психопрофілактичної допомоги, але й продовження її безпосередньо в пологах [157]
Основним завданням родопомочі в наш час є неухильне підвищення якості медичної допомоги матері і новонародженому, а також
максимальне зниження кількості ускладнень, о виникають під час
вагітності, пологів і в післяпологовому періоді [258, 292]. У сучасному
акушерстві оптимальним вважається проведення нормальних пологів в
умовах стаціонару із забезпеченням права породіллі на залучення близьких до підтримки її під час пологів [213]. Іншими словами, сучасний
підхід передбачає такий догляд, який бере до уваги інформаційні,
соціальні, емоційні потреби вагітних та їх родин під час вагітності,
пологів та післяпологового періоду. Орієнтованість на пацієнта передбачає участь самої вагітної і його близьких в процесі прийняття рішень,
що відносяться до його здоров’я, а також задоволеність наданою медичною допомогою [279].
Сімейно-орієнтовані (партнерські) пологи – це практика розродження, заснована на супроводі жінки з нормальним перебігом вагітності
під час пологів членами сім’ї, які беруть участь у догляді та підтримці
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жінки, що дозволяє сім’ям отримувати максимум об’єктивної інформації, задовольняючи їх соціальні, емоційні і побутові потреби. Це
пологи, орієнтовані на участь сім’ї. У західних країнах на пологах часто
присутній ще й особистий психолог, або «перинатальний психолог».
Психолог здійснює оцінку психосоматичного статусу вагітної, допомагає акушер-гінекологу створити емоційний фон, упевненість в
хорошому результаті вагітності і пологів [90, 95, 247]. Супровід пари
групою, що складається з гінеколога-акушера, анестезіолога, педіатра,
акушерки, психолога повинно вселити у жінку упевненість, оскільки цей
супровід має бути дуже уважним, не створювати напруженості. Занадто
заклопотаний чи строгий спостерігач може перетворити нормальну
вагітність на вагітність з високим ризиком [113].
Тема партнерських пологів сьогодні є надзвичайно актуальною та
активно обговорюється як науковцями, так і подружніми парами. У
нашій країні тільки з кінця 90-х років ХХ ст. стали з’являтися прихильники цього напряму. На сьогоднішній день в пологових будинках
України партнерські пологі перестали бути унікальним явищем – все
більше подружніх пар приходять в пологовий будинок, прийнявши
рішення народжувати разом [6]. Так, у пологовому будинку № 7
м. Києва, що приймає породіль з усіх регіонів України, партнерські
пологи проводяться з травня 1995 р. Передумовою до застосування цієї
нової для того часу акушерської технології було впровадження з 1992 р.
епідуральної анестезії, яка дозволила здійснювати знеболення при свідомості породіллі [15]. При нестерпному болі епідуральну анестезію використовувати продовжують, але практика показує, що при партнерських
пологах часто можна обходитися без анестезії взагалі. Якщо у 2008 р.
було прийнято 5 823 пологів, серед яких партнерські склали 65,0%, то у
2011 р. ці показники становили 6 510 і 89,2%, відповідно. Партнерські
пологи пропонуються практично усім пацієнткам на етапі першого

39

звернення до стаціонару, а також у Школі матерів на базі пологового
будинку. При цьому з’ясовуються обмежуючі чинники, які перешкоджають проведенню партнерських пологів. З боку партнера ‒ це
виявлене носійства патогенної і умовно-патогенної флори, наявність
гострих захворювань, особисте небажання бути присутнім на пологах.
З боку майбутньої матері мали місце відмови, обумовлені найчастіше
зніяковінням жінки і боязню процесу пологів. Серед партнерів в пологах
82% складають чоловіки, 6% ‒ матері або свекрухи, 5% ‒ сестри,
7% ‒ інші особи [15].
За даними В.К. Чайки та Т.Ю. Бабич (2011), за 15 років впровадження кількість сімейних пологів збільшилась з 0,84 до 89,2%, що
призвело до збільшення частоти нормальних пологів з 21,0 до 63,5%.
Присутність чоловіка на пологах, його активна допомога, психологічна і фізична підтримка, створення сприятливої атмосфери дає
породіллі можливість розслабитися, заспокоїтися, що дозволяє її організму функціонувати в фізіологічному ритмі, підтримуючи рівень болю
в режимі «біль як сигнал», для адекватного перебігу процесу пологів
[192].
Як відомо, біль є неминучим компонентом пологових переймів.
Один із законів акушерства стверджує, що усі пологи повинні бути
адекватно знеболені. Необхідно враховувати, що задоволеність пацієнток, сприятливі спогади про досвід пологів багато в чому залежать від
больових відчуттів під час пологів [11]. Крім цього, скорочення матки ‒
це важке м’язове напруження, через що подібний стан породіллі може
бути охарактеризовано як пологовий стрес, в якому завжди виражені
його основні компоненти ‒ емоційне напруження, ендокринні зміни,
зміни в стані симпато-адреналової системи та ін. Більшості жінок буває
достатнім надання психологічної підтримки, уваги з боку супроводжуючих її осіб і медичного персоналу і/або застосування немедикамен-
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тозних методів знеболення [26, 214, 304]. У разі відсутності ефекту
потрібний перехід на більш ефективні методики з використанням медикаментів [28].
Результати дослідження E. Gibson (2014), присвяченого вивченню
больового синдрому під час пологів, демонструють, що жінки поділяються на дві групи за відношенням до болю під час пологів: одні
вважають, що цей стан потребує фармацевтичної корекції, інші
вважають його цілком природним і фізіологічним. Доведено, що
присутність батька дитини, забезпечуючи емоційну підтримку, сприяє
контролю за болем, а не просто заспокоює та емоційно підтримує, що
обумовлює зниження дози анальгетиків, а також зменшення кількості
жінок, які відчувають паніку, емоційне спустошення й нестерпні болі
[239].
У західних країнах одним з найбільш дієвих заходів підтримки
жінки в пологах вважають постійна присутність в пологовому відділенні
спеціально підготовленої жінки (так звана «доула», doula). Такий
фахівець концентрує свою увагу на породіллі і кожній її переймі,
неголосно говорить, підбадьорює, погладжує її, тримає за руку, ходить
разом з нею, пропонує змінити позу, навчає її і партнера ‒ тобто забезпечує безперервну підтримку в пологах, сприяє емоційному і фізичному комфорту майбутньої матері [243]. У роботі A. Chee (2014)
відмічено, що жінкам, які мали підтримку «доули», рідше було потрібне
епідуральне знеболення (54,4 проти 66,1% в контрольній групі), вони
значно частіше розцінювали свій досвід народження дитини як позитивний (82,5 проти 67,4%), відчували, що прекрасно впоралися в період
переймів (46,8 проти 28,3%), стверджували, що пологи дуже позитивно
вплинули на їх відчуття себе жінкою (58,0 проти 43,7%), а також на
відчуття сили, закладеної в їх тілі (58,0 проти 41,0%) [220]. M. Odent
(2012) доведено, що присутність при пологах «доули» зменшує необ-
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хідність фармакологічного знеболення, а також сприяла народженню
немовлят, які мали хороші бали за шкалою Апгар. Крім того, у матерів
знімалося відчуття сильного напруження при пологах, зникало відчуття,
що пологи були неприємніші, ніж очікувалося [270].
В усіх експериментах з присутністю «доули», коли обставини не
дозволяли партнеру або близькій людині знаходитися поряд з породіллею, значно знижувалася відсоток операцій кесарева розтину [255,
263, 297].
У дослідженні L. Asenhed та співавт. (2014) підкреслюється відсутність принципової різниці між батьком і матір’ю у догляді навіть за
новонародженою дитиною. Батько може здійснювати догляд так само
добре, як і мати [206]. Доведена ефективність розвитку ініціатив по
створенню школ для батьків (папа-шкіл) і впровадження їх у соціальний
сервіс [120, 125]. Ініціатива по створенню шкіл для батьків вписана в
сучасний контекст трансформації структури, практик і цінностей
батьківства. Зміна структури батьківства в сучасному суспільстві
знаходить вираження в послабленні поляризації батьківських і материнських ролей, збільшенні різноманітних практик батьківства і формуванні моделі свідомого батьківства або партнерств. Цілями діяльності
папа-шкіл є демонстрація важливості участі батька у вихованні дитини;
підготовка чоловіка до присутності на пологах; сприяння кращому
взаєморозумінню між подружжям і зміцненню взаємовідносин в парі;
фокусування уваги батьків на інтересах дитини; навчання їх активній
участі у догляді за малюком в перші тижні і місяці після пологів;
показати чоловікам, що дитина має право на близькі стосунки і прив’язаність як до мами, так і до батька 120, 125]. Одна з перших папашкіл була створена в Швеції в середині 1980-х років. Ініціатива створення папа-групи належала громадській організації, що прагнула заповнити нішу у сфері соціальних послуг: чоловіки в Швеції не брали участь
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в роботі курсів з підготовки до пологів. Перша папа-школа в Україні
була створена недержавною організацією «ОЛЕГ» в 2004 р. У 2006 р.
НВТ «ОЛЕГ» отримало підтримку ЮНІСЕФ [120, 125].
H.L. Poh та співавт. (2014) стверджують, що під час вагітності
партнерки в організмі чоловіка, як і жінки, відбуваються певні гормональні зміни. Так, протягом усього періоду вагітності у майбутнього
батька знижується рівень тестостерону в крові [280].
За кордоном практично в усіх пологових будинках і перинатальних центрах питання про сімейні пологи вже давно вирішене позитивно [250]. Так, у США система підготовки до партнерських пологів
існує понад 40 років. Програма має назву Lamaze і об’єднує більше
120 центрів в країні (по 2-3 центри в кожному штаті). Слід додати, що
90% пологів в США є партнерськими, тобто орієнтованими на забезпечення фізіологічного розродження за активною участю сім’ї, догляду за
породіллю, взаємодопомоги в стресовій ситуації, підтримки подружньої
пари при проходженні найбільш відповідальних і важливих етапів життєвого шляху [238].
Як підкреслює Z. Eisenberg (2010), пологи, навіть у найсприятливішому випадку, завжди супроводжується певним рівнем
стресу та істотним психічним навантаження і однією з ключових потреб
жінки, що народжує, крім потреби у підтримці чи допомозі, є потреба
почувати себе у безпеці. Тільки фізичної присутності партнера під час
пологів недостатньо. Підтримка повинна включати як заходи по забезпеченню породіллі фізичного благополуччя, так і психічного комфорту
[233].
Існує два варіанти присутності партнера при пологах [119, 199]:
1) чоловік знаходиться поряд із жінкою в передродовій палаті і
допомагає й під час переймів, а коли починається процес народження
дитини, батько виходить і повертається вже після народження;
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2) чоловік присутній протягом усього пологового процесу; йому
дозволяють перерізати пуповину, потримати на руках новонародженого,
викупати дитину [119, 199, 216].
Досвід В.В. Білої та співавт. (2012) показує, що чоловіки та інші
партнери самі здатні вирішувати, як їм поводитися під час пологів. Одні
приймають участь впродовж усіх періодів пологів, не беручи активної
участі в них. Інші самоусуваються в період від прорізування голівки
плода до перерізування пуповини, а решту часу підтримують контакт з
матір’ю, активно беруть участь в процесі пологів. Треті ‒ не лише
спілкуються з породіллю, але й заздалегідь висловлюють бажання
самостійно перерізувати пуповину, в чому отримують підтримку
акушер-гінеколога. Практика показує, що така поведінка є доцільною
[15].
Але якою б не була теоретична підготовка чоловіка до пологів,
передбачити, якою буде його реакція на побачене, неможливо, як і
неможливо передбачити реакцію жінки на присутність партнера [199].
Щоб партнерські пологи дали позитивний результат, необхідно забезпечити ряд обов’язкових умов: бажання та згода вагітної; бажання та
згода партнера (чоловіка, мами, подруги, знайомого лікаря тощо); згода
лікарів, що прийматимуть пологи; подружня пара повинна відвідувати
школу відповідального батьківства [177].
В останні десятиріччя проблеми усвідомленого батьківства активно
обговорюються [146]. Проте, одночасно з позитивними, відмічають
кілька негативних моментів такої ситуації. По-перше, велика кількість
інформації, зокрема, з питань підготовки до пологів, не є показником
якості та не обов’язково призводить до поінформованості. По-друге,
інформація може бути суперечливою, іноді негативною, отже виступає
причиною виникнення страхів та тривоги. Так, бажання народжувати
вдома може бути обумовлено емоційними розповідями, але не супро-
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воджуватися обізнанням щодо можливих наслідків такого рішення [135].
Водночас, у теперішній час в Україні домашні пологи не практикуються,
тоді як, наприклад, у Нідерландах 30% усіх пологів відбуваються вдома
[271]. Як стверджують A.M. Sluijs та співавт. (2015), якщо пологовий
будинок знеособлює подію пологів, то домашні пологи позиціонуються
як можливість самореалізації, де батьки визначають міру втручання акушерки, і результат народження є досягненням сім’ї, а не лікаря. Зростає
вимога до приватності, яку в пологових будинках не завжди можливо
забезпечити [296].
Впровадження сімейно-орієнтованих технологій передбачає: навчання медичного персоналу і визначення кола обов’язків на усіх етапах
надання медичної допомоги по вагітності і пологам; підготовку вагітних
і членів їх сім’ї до народження дитини; створення індивідуальних
пологових палат; організацію спільного перебування матері і дитини
після пологів; впровадження в родопомічних закладах гнучких правил,
що моделюють «домашню» обстановку при пологах і у післяпологовому
періоді [254].
Таким чином, аналіз даних літературних джерел відносно обґрунтування впровадження в широку акушерську практику сімейно-орієнтованих технологій, свідчить про доцільність застосування комплексу
організаційних, медичних і інформаційних методів, заснованих на
щадних способах ведення вагітності і пологів, які формують сучасну
гуманну модель допомоги сім’ї, сприяючу соціальній взаємодії між
матір’ю, батьком, немовлям, іншими членами сім’ї та демонструє, у
більшості випадків, більшу ефективність забезпечення якості родопомочі жінкам, що звертаються за цією медичною послугою в акушерські стаціонари. Позитивним є вплив цих методів на профілактику
ускладнень в пологах.
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1.2 Профілактика ускладнень при використанні сімейно-орієнтованих технологій ведення пологів
За даними ВООЗ, більше 85% вагітних не потребують втручання у
пологовий процес з боку медичних працівників, тому на перший план
виступає принцип «спостерігати та очікувати», а також психологічна та
емоційна підтримка жінки [273]. В Україні в загальній структурі пологів
на нормальні пологи припадає 44%, тоді як на ускладнені – 56%. Зниження репродуктивних втрат і збільшення відсотка нормальних пологів
у наш час є найактуальнішою задачею сучасного акушерства [130].
Рівень родопомочі в нашій країні достатньо високий, проте є і невикористані резерви. Саме тому слід шукати нові підходи до принципів
родопомочі, використовуючи наробітки світової науки та практики.
Одним з таких напрямків є проведення сімейних пологів. Оптимізація
ведення пологів має велике значення для покращення перинатальних
результатів [82].
Сучасні принципи надання кваліфікованої акушерської допомоги
базуються на сукупності науково обґрунтованих підходів, заснованих на
досягненнях доказової медицини та практики. Метою безпечного акушерства, в першу чергу, є зниження материнської та перинатальної
захворюваності та смертності [262, 265]. Одночасно із заходами державного стимулювання народжуваності значну роль відіграє перинатальне
виховання. Як підкреслюють R. Thompson та Y.D. Miller (2014), інформованість жінки про значення ряду медичних обстежень і маніпуляцій,
пропагування здорового способу життя, підготовка до проведення партнерських пологів, пологів з адекватною анестезією, навчання догляду за
новонародженим, акцентування значення природного вигодовування
сприяє проведенню м’яких пологів, спрямовано в цілому на зміцнення
сім’ї і орієнтує подружню пару на наступні народження [301]. Так, за
даними Д.А. Гончарова та співавт. (2012), жінки, що отримали в період
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першої вагітності перинатальну освіту в школах материнства, в оптимальний трьохрічний міжгестаційний інтервал в 2,5 рази частіше наважувалися на другі пологи. Тільки серед цих жінок у 13,3±2,02% відмічено треті пологи [62].
І.В. Сокол (2014) досліджено вплив партнерських пологів на частоту акушерських і перинатальних ускладнень [174]. Проведено порівняльний аналіз характеру перебігу партнерських (n=70) і традиційних
(n=50) пологів. Отримано дані, що передчасна самовільна амніотомія,
слабкість пологової діяльності, післяпологові гіпо- та атонічні кровотечі, пологові травми, дефект плацентарної тканини зустрічалися на
2-3 випадки менше у жінок, що народжували з партнером. Амніотомія,
епізіотомія, ручна ревізія стінки матки, кесарів розтин зустрічалися на
10 випадків менше. Оцінка стану новонароджених за шкалою Апгар на
першій і п’ятій хвилинах життя також була вищою у жінок, що
народжували з партнером. Присутність партнера під час пологів значно
знижувала тривожність роділлі, що у свою чергу сприяло зниженню
кількості вегетативних розладів [174].
Як відомо, фізіологічні зміни, що виникають у жінок під час
пологів, компенсуються. Проте сучасне перинатальне акушерство часто
розглядає перебіг пологів як патологічний, при цьому практика ведення
пологів характеризується не завжди обґрунтованою агресивністю і
включає компоненти, призначені для екстремальних станів в акушерстві, які недоцільні при фізіологічних пологах і у результаті призводять
до збільшення ускладнень. Дана тенденція викликає все більше занепокоєння фахівців [25, 162].
У пологових установах України, як і в інших країнах світу, пологи
через природні пологові шляхи і, особливо, період вигнання плода,
проводяться переважно в дорсальному положенні породіллі з наданням
акушерської допомоги. Ця позиція, що стала традиційною, призводить
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до пасивності жінки і не є оптимальною у фізіологічному відношенні як
для матері, так і для плода [191, 268].
У рекомендаціях ВООЗ останніх років неодноразово підкреслювалася доцільність пошуків шляхів альтернативного, щадного і дбайливого ведення пологів. Одним з видів альтернативного ведення пологів є
вертикальні пологи – найбільш фізіологічний варіант перебігу пологів,
оскільки зменшує тиск матки на крупні судини, відбувається більш
м’яке розкриття шийки матки [105, 109]. Ряд авторів вважають, що
вертикальна позиція в пологах сприяє зниженню тривалості пологів,
зменшенню частоти травматизму матері і дитини, кращій адаптації
новонародженого в ранньому післяпологовому періоді [77].
Л.Р. Мінікаєвою (2014) оцінено ефективність впровадження технологій партнерських пологів і пологів вільного вибору та вплив мінімального втручання у процес пологів на фізичний і психоемоційний стан
жінок (n=69) [128]. Контрольну групу склали 20 породіль. Пози, що
використовували вагітні під час переймів – коліно-ліктьова, сидячі на
фітболі, стоячи, спираючись на стіл, були оцінені 43% жінок як такі, що
значно знижують вираженість болів. При пологах вільного вибору
значно меншою була потреба в індукції – 18% (30% у контролі), акушерська тактика була менш агресивною (вдвічі рідше використовувалась стимуляція пологів, меншою була частота вагінальних досліджень). Перший період пологів скоротився на 1,5 години. Кількість
оперативних втручань скоротилась на 9% [128]. Другий період протікав
без загрози розриву промежини у 59%, епізіотомія була проведена у
21% випадків. Третій період пологів протікав без особливостей. Лише
один новонароджений основної групи мав оцінку за шкалою Апгар
менше 7 балів; 87% немовлят одразу були прикладені до грудей. Позитивний вплив вільного вибору на більш стабільний фізичний і психологічний стан відмітили 83% породіль, Автор підкреслює, що максимально
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наближений до вертикального спосіб ведення пологів може розглядатися як метод вибору в разі відсутності у вагітної і плода відхилень у
здоров’ї [128]. Аналогічні дані отримано О.В. Макаровим та співавт.
(2005), який провів аналіз перебігу і результатів самовільних пологів у
вертикальній позиції (n=120) і в традиційному горизонтальному положенні (n=120). Встановлено, що ведення пологів у вертикальній позиції
породіллі сприяє зниженню числа ускладнень родового акту як для
матері, так і для новонародженого, зменшує фармакологічне навантаження на породіллю і плід, сприяє адекватному становленню лактації
[115].
За визначенням експертів ВООЗ з проблем охорона здоров’я
матері і дитини, у наш час пологи стали медикалізованими, і в період
перебування в пологовому блоці породілля в середньому отримує не
менш 6 лікарських препаратів, що може негативно позначитися на стані
плода і новонародженого [140, 226, 231, 232].
За даними В.Є. Радзинського (2011), агресивні технології, що
широко застосовуються у сучасному акушерстві, обумовили нові нозологічні форми, що належать до ятрогеної, які є причиною 13-25% усіх
випадків материнської смертності [158]. Необґрунтоване втручання в
перебіг пологів може пошкодити як самому механізму пологів, так і, що
найважливіше, здоров’ю матері і дитини [176]. До таких втручань відносяться рутинне призначення аналізів вагітним, результати яких лікарі не
завжди вміють оцінити, необґрунтована поліпрагмазія, завчасна госпіталізація з метою підготовки до пологів, хибнопозитивні результати
антенатальної діагностики, які призводять до передчасного розродження
жінок, частіше оперативним шляхом. Програмовані пологи, рання амніотомія, активне ведення пологів з індукцією і стимуляцією (медикаментозною і маніпуляційною) призводять до порушень скоротливої
діяльності матки в основі яких лежить не стільки «стомлення» гладкої
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мускулатури, а розлади нервової системи. У зв’язку з цим зменшується
відсоток фізіологічних пологів та збільшується частота ускладнень (розриви, післяпологові кровотечі, дистрес плода та асфіксія новонародженого) та оперативних втручань (екстрені кесареві розтини, епізіотомія) [14].
Так, в останні роки в акушерстві спостерігається збільшення
частоти індукції пологів і в розвинених країнах їх частота коливається
від 11,4 до 29,1% [228, 259]. Індукція пологів не є безпечною процедурою, а її ефективність залежить від правильного вибору показань і
протипоказань, часу проведення і методу [204, 285]. Індукція вважається
обґрунтованою, якщо її використання покращує материнські і перинатальні результати і не призводить до збільшення числа ускладнень [215].
Як відомо, основним чинником, що визначає готовність організму вагітної до пологів, є стан шийки матки, зрілість якої ‒ необхідна складова
своєчасного початку пологової діяльності і успішного розродження [7].
За даними літератури, при незрілій або недостатньо зрілій шийці матки
пологи в 57,2% випадків супроводжуються передчасним вилиттям
навколоплідних вод, в 44,2% ‒ аномаліями пологової діяльності, і в
результаті в 16,3% випадків закінчуються оперативним розродженням
[8, 212, 224].
Патологія скоротливої діяльності матки є однією з провідних
проблем сучасного акушерства і проявляється аномаліями пологової
діяльності, матковими кровотечами та низкою інших патологічних
станів в пологах і в післяпологовий період [2, 136].
Проведений аналіз даних сучасної літератури свідчить про недостатнє вивчення питання аномалій пологової діяльності при партнерських пологах, хоча необхідність його вирішення не викликає сумнівів,
особливо щодо розробки адекватних лікувально-профілактичних методів.
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У науковій літературі існують поодинокі роботи, присвячені
питанням психологічної підтримки для попередження акушерських
ускладнень у жінок із соматичною патологією [193]. Н.Є. Гейнц (2008)
встановлено [61], що при пологах на тлі серцево-судинних захворювань
порівняно з соматично здоровими жінками проблемними є аномалії
скоротливої діяльності матки (у 21,97 проти 11,06%), висока частота
абдомінального розродження (65,91 проти 44,44%) та епізіотомій (39,19
проти 24,12%). Психологічний профіль вагітних з серцево-судинними
захворюваннями відрізняють невротичність, дратівливість, депресивність, сором’язливість, емоційна лабільність, низька маскулінізація та
інтроверсія, що свідчить про наявність вираженої астенічної симптоматики, обмеження контактів, схильності до стресового реагування на
звичайні життєві ситуації за пасивно-оборонним типом [61]. У породіль
з серцево-судинними захворюваннями, які отримували комплекс психопрофілактичної допологової підготовки сімейних пар та проведення
пологів у межах програми «Сімейні пологи», спостерігалось підвищення
частоти фізіологічного перебігу пологів в 1,61 рази, зменшення аномалій скоротливої діяльності матки і відповідного застосування оксито цину в 2,08, частоти епізіо- та перинеотомій – в 1,90, ревізій порожнини
матки – в 2,01 рази. Відсоток нормальних пологів на фоні вираженої
особистісної тривожності вдалося збільшити на 38,3%, на тлі високої
емоційної лабільності – на 34,1%, низької маскулінізації психотипу – на
41,6%, у інтровертів – на 41,7% [61].
Як відомо, гіпертензивні розлади і асоційовані з ними патологічні
зміни при вагітності – актуальна проблемою сучасного акушерства, їх
частота становить 3-21% і не має тенденції до зниження [126, 144, 284].
Прееклампсія (ПЕ) – складний нейрогуморальний патологічний процес,
що проявляється різноманітними розладами функцій центральної і вегетативної нервових, серцево-судинної і ендокринної систем, також пору-
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шеннями ряду обмінних процесів, імунної відповіді та інших функцій
організму вагітних. Численні сучасні дослідження присвячені проблемам патогенезу, діагностики, лікування і профілактики ПЕ [153, 169,
180], проте майже відсутні повідомлення про роль психоемоційної
дисфункції у жінок з ПЕ у виникненні ускладнень вагітності і пологів.
З позиції психосоматичного підходу до вивчення патогенезу артеріальної гіпертензії доведена роль психогенних чинників у виникненні і
перебігу артеріальної гіпертензії, оскільки одним з генетичних механізмів підвищення артеріального тиску є порушення психофізіологічної
саморегуляції [264, 288]. Вагітність і пологи є надзвичайно сильним
емоційним чинником в житті жінки, що впливає на її психосоматичну
організацію, як на фізіологічні процеси, так і на психічну діяльність [81,
86, 108]. Жінки з порушенням перебігу вагітності мають ряд психологічних особливостей, що характеризують їх як незрілих особистостей,
маючих дезадаптивні форми переживання стресових ситуацій [9].
І.Н. Маланчин (2012) досліджено результати проведення пологів у
пацієнток з ПЕ при активній підтримці партнерів [116]. В основній групі
було 72 пацієнтки з ПЕ легкого ступеня і 18 – з ПЕ середнього ступеня,
у групі порівняння, з традиційними пологами, 62 і 12 жінок, відповідно.
Акушерські ускладнення під час пологів реєстрували в 3,4 рази рідше,
ніж у групі порівняння. Зменшилась частота застосування утеротоників,
епізіотомій, оперативних методів розродження. Не зафіксовано жодного
випадку неконтрольованого підвищення артеріального тиску, наростання симптомів важкої ПЕ у роділь, які народжували за програмою
«партнерські пологи». Дистрес плода діагностували у 3,3% пацієнток
основної групи і у 6,75% жінок групи порівняння. Середня оцінка
новонароджених за шкалою Апгар на першій хвилині була 7,64±0,04
проти т7,12±0,06 балів, відповідно; на п’ятій хвилині – 8,27±0,08 проти
7,64±0,04 бали, відповідно. Випадків важкої асфіксії в новонароджених
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основної групи не будо. Як підкреслює автор, підготовка вагітних до
пологів за програмою «партнерські пологи» сприяє зниженню акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних високого ризику [116].
В.І. Бойко та Н.А. Кобилецька (2015) доводять, що аномалії пологової діяльності у жінок з чинниками ризику розвиваються на тлі змін
психологічного статусу у вигляді високого рівня особистісної (80,8%) і
ситуаційної тривожності (65,9%), а також значної інтенсивності больових відчуттів у пологах (8,8 балів) [20]. Частота виникнення ускладнень
в пологах в основній групі (29%) в 1,5 разу нижча, ніж у групі жінок,
розроджених без присутності партнера – 54%. Також спостерігалось
зниження частоти пологового травматизму (7,7%), що в 2,5 рази нижче,
ніж у групі порівняння (19,5%). У більшості жінок (79,9±2,2%), які
пройшли індивідуальну підготовку, партнерські пологи відбулися через
природні пологові шляхи, а частота оперативних пологів становила
20,1±0,7%, що на 7,0% нижче, ніж в групі порівняння [20]. Відсоток
екстреного розродження в основній групі склав 29,2±2,5%, що вдвічі
нижче, ніж в групі порівняння (58,5±3,5%), причому в структурі показань до оперативного розродження достовірних відмінностей виявлено
не було. Результати дослідження дозволяють авторам дійти висновку
щодо перспективності застосованої методики підготовки до пологів з
метою зниження частоти аномалій пологової діяльності і поліпшення
результатів пологів, у тому числі і зниження відсотка оперативних
втручань [20].
Частота родових травм, дихальних і серцево-судинних порушень
серед новонароджених залежно від тактики ведення пологів свідчить,
що слабкість пологової діяльності і патологічний стан плоду збільшують
ризик народження дітей з такою патологією. Застосування агресивних
технологій ведення пологів збільшує ризик виникнення у новонароджених родових травмам, дихальних і серцево-судинних порушень. Вико-
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ристання сімейно-орієнтованих технологій родопомочі призводить до
зниження частоти виникнення патологічних станів у новонароджених
навіть у разі виникнення у жінок ускладнень в пологах [24].
На думку деяких вчених, пологи – це процес, яким керують у
більшому ступені інстинкти. Якщо для жінки-породіллі створити умови,
в яких контроль свідомості буде зведений до мінімуму, вона з легкістю
ввійде в той інстинктивний стан, який дозволить їй народити самостійно. Цей же стан, вільний від впливу зовнішніх умов і психічних
напружень, робить можливою збалансовану секрецію гормонів, від яких
залежить перебіг пологів. Ідентичність гормонів, які виділяються при
пологах і під час статевої близькості, дає можливість розглядати пологи
як один із проявів сексуальності жінки. Тому важлива партнерська
підтримка при пологах саме чоловіка. Мистецтво надання допомоги при
природних пологах полягає в умінні надати жінці можливість поводитися максимально вільно, що допомагає включенню підсвідомих механізмів саморегуляції пологів [85, 188, 286].
Травматизація м’яких тканин родового каналу спостерігається у
кожної 3-5 породіллі [173, 229]. Травмуються тканини піхви, промежини
і шийки матки. Найчастіше зустрічаються розриви шийки матки, які
реєструються у 27,6% жінок, що народжують вперше, і у 5,3% жінок, що
народжують повторно. Травмам родових шляхів сприяють неадекватний
анатомо-функціональний стан пологових шляхів і неправильне ведення
пологів: інфантилізм, запальні процеси, рубці, аномалії пологової діяльності, великий плід, травма. Для попередження глибоких розривів піхви
і промежини кожній четвертій жінці робиться епізіо-перинеотомія [99,
245, 303].
О.В. Прохорова та В.Н. Прохоров (2016) оцінили вплив технології
партнерських пологів на акушерські і перинатальні результати у жінок,
що народжували вперше. Сприятливими акушерськими результатами
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партнерських пологів стали достовірно частіший спонтанний початок
пологової діяльності, зниження частоти первинної слабкості пологової
діяльності, а також нижчий відсоток пологового материнського травматизму. Високий ступінь задоволеності пацієнток партнерськими пологами (93,3%) може бути, на думку авторів, наслідком попередньої допологової підготовки, що забезпечила ефективну взаємодію з партнером
і медичним персоналом [156].
Слід пригадати, що одним з перших (в 30-40-х рр. XX ст.) звернув
увагу на необхідність комплексного ведення вагітності і пологів з медичної і психологічної точок зору психоневролог І.З. Вельвовський. Він
створив систему психопрофілактичних заходів, спрямованих на знеболення і профілактику ускладнень в пологах. Одним із завдань методу І.З.
Вельвовського було полегшення пологового болю при усуненні страху у
жінки перед пологами [59]. Метод психопрофілактичної підготовки був
спрямований на активування кори головного мозку вагітної, підвищення
порогу збудливості для активного гальмування подразників, що йдуть з
підкіркових структур, і ґрунтувався на теорії виникнення родового болю.
Переваги цієї системи полягають в тому, що нею при певній підготовці
можуть користуватися акушер-гінекологи, вона може бути застосована
до усіх вагітних і не має протипоказань [59]. Метод І.З. Вельвовського
та його послідовників став науково-творчим стимулом для французького
акушер-гінеколога F. Lamaze [257], який застосовуючи напрацювання
І.З. Вельвовского, створив власну систему психопрофілактичної допологової підготовки вагітних і сімейних пар, спрямовану на знеболення
родового процесу без застосування фармакологічних засобів, додавши
прийом партнерства в пологах і програму релаксації. Надалі техніка
завоювала популярність серед фахівців з родопомочі практично у
всьому світі [266]. Головними складовими методики психопрофілактичної підготовки, стали: позитивне моделювання майбутніх пологів
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(медитація); партнерські пологи; розвиток умовних рефлексів; контроль
власних фізіологічних реакцій, налагоджений під час допологових тренувань; техніка правильної релаксації (у тому числі техніка розслаблення через дотик партнера, вправи на розслаблення-зосередження), а
також техніка дихання [211, 291]. Водночас, наукова база психопрофілактичної підготовки та її позитивних властивостей остаточно не
сформована і недостатньо відповідає стандартам сучасних принципів
доказової медицини [170].
За даними Є.У. Рахімбаєва (2010), збільшення частоти партнерських пологів з 15% (2007) до 40% (2009) призвело до зниження використання медикаментозного знеболення, що також знизило витрати на
медикаменти (демедикалізація пологів). Позитивним аспектом визнано
зниження відсотку ускладнень у пологах в 1,5 рази. Слабкість пологової
діяльності знизилась у 1,7 рази – від 1,6% (2008) до 1,0% (2009),
дискоординована пологова діяльність – з 0,3% (2008) до 0,2% (2009),
швидкі пологи – з 0,4% (2008) до 0,2% (2009). У цілому, аномалії пологової діяльності знизилися від 2,2 до 1,5%, що обумовило збільшення
числа народження здорових новонароджених за шкалою Апгар 7-8 балів
у два рази [159].
Як встановлено Т.Ю. Бабич (2009), збільшення кількості сімейних
пологів з призвело до зниження перинатальної смертності з 30,3 до
13,3% [5]. Встановлено, що проведення сімейних пологів сприяє збільшенню частоти фізіологічних пологів (після проведеної пренатальної
підготовки ‒ 85,3%, без підготовки ‒ 76,8%) у порівнянні з традиційними (57,4%) і зменшенню дискоординації пологової діяльності у жінок,
які пройшли пренатальну підготовку за розробленою автором системою
в 3,4 рази, без підготовки ‒ в 1,4 рази; слабкості пологової діяльності ‒
в 3,9 і 1,8 рази, що призвело до зменшення частоти стимуляції пологів ‒
в 3,3 і 1,8 рази; знеболення ‒ в 2,7 і 1,6 рази; кесаревого розтину ‒ в 2,8 і
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1,5 рази відповідно [5]. Проведення сімейних пологів у жінок, які пройшли пренатальну підготовку за розробленою системою, в порівнянні з
традиційною, дозволило знизити частоту виникнення дистресу плода в
4,8 рази (з 15,5 до 3,2), у жінок, які народжували з партнером без підго товки ‒ в 1,8 рази (з 15,5 до 8,5%); асфіксії новонароджених середнього
ступеню тяжкості ‒ на 7,5 і 5,7% відповідно (з 8,1 до 0,6 і 2,4% відповідно), а також уникнути асфіксії тяжкого ступеня при сімейних пологах.
Доведений економічний ефект від впровадження підготовки подружжя і
проведення сімейних пологів, вартість якого складає 33,01 у. о., а за
традиційною системою ‒ 61,86 у. о., тобто в 1,9 рази дорожче [5].
Д.І. Кича та співавт. (2010) представили результати клініко-економічного аналізу ефективності впровадження сімейно-орієнтованої технології ведення самовільних пологів. Встановлено, що її використання
дозволяє істотно понизити загрозу застосування агресивної тактики
ведення самовільних пологів, мінімізувати частоту виникнення пов’язаних з акушерською агресією ускладнень і зменшити прямі витрати в 1,52,0 рази [96]. Водночас, порівняльний аналіз материнського травматизму, частоти і характеру оперативного втручання, здоров’я новонароджених, на думку А.В. Деларю, свідчить, що партнерські пологи з медичної (акушерської) точки зору не мають переваг перед пологами, на яких
не є присутніми чоловік або інші родичі [72].
І.Ф. Жуковою (2010) віддалені сприятливі результати партнерських пологів підтверджено катамнестичним дослідженням сім’ї [78]. При
цьому, 82% жінок і 87% партнерів були повністю задоволені присутністю партнера. У 78% чоловіків і 84% жінок сексуальні стосунки зали шились на колишньому рівні або покращились, інші відмітили спад в
сексуальних стосунках, не пов’язаний з присутністю партнера на пологах. 93% дітей через 6-12 місяців знаходилися на природному вигодовуванні; 84% мам оцінили своїх дітей, як практично здорових [78].
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Усе більше уваги приділяється проблемам взаєморозуміння, довіри
та розділення відповідальності між медичним персоналом та жінкою, як
складової якості допомоги. Окрім кваліфікації медиків має значення
інформаційне забезпечення пацієнтів та їх розуміння і бажання виконувати призначення. На думку більшості авторі, саме партнерські пологи
можуть дисциплінувати медичний персонал, запобігти невиправданій
акушерській агресії, що призведе до зниження акушерських та перинатальних ускладнень [91, 195, 251]. A.M. DeBaets (2017) звертає увагу на
необхідність ефективної комунікації та зміцнення взаємної довіри між
медичним персоналом і всіма учасниками пологів, що є запорукою
превентивних заходів для уникнення багатьох конфліктів, що виникають
в процесі пологів [227].
Згідно сучасних уявлень, відповідальне батьківство формується на
основі прийняття нової моделі маскулінності, що включає такі показники, як емоційна близькість з дітьми, включеність у безпосередній
догляд, спілкування та ігри з дитиною, турбота про дітей, відповідальність за їх фізичний і особистісний розвиток [150, 152, 277, 310].
Результати дослідження О.Н. Безрукової (2012) свідчать, що відповідальне батьківство є передумовою особистісного розвитку чоловіка,
його соціальної зрілості, формування позитивних соціальних установок і
посилення мотивації народження дітей. Активна роль батька в структурі
нової парадигми відповідального батьківства зміцнює не лише солідарну відповідальність батьків за народження і виховання дітей, але і
соціальний капітал суспільства [13]. Досвід, набутий шляхом спільного
відвідування жіночої консультації, присутності при проведенні ультразвукових досліджень плода, навчання у «Школі відповідального батьківства», дає змогу чоловікам бути свідомо присутніми на пологах. При
фізіологічному перебігу пологів лікарська допомога мінімальна, тому на
перший план виходить психологічна підтримка жінки [21, 118].
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За даними У.Д. Узакової та співавт. (2006), породіллі з групи
партнерських пологів (n=150) проводили період розкриття шийки матки
переважно у вертикальній позиції, сприяючої зниженню частоти порушень стану плоду: 1,3% в основній і 2,7% ‒ у групі порівняння [186].
Переважна більшість віддавали перевагу вертикальній позиції стоячи,
сидячи навпочіпки або спираючись на м’яч (73,3%); 24,7% жінок обрали
положення на боці на звичайному ліжку. В групі порівняння (n=150) у
80% породіль період вигнання плоду проведений на боці; у 16% жінок ‒
у вертикальній позиції. З метою профілактики кровотечі в усіх випадках
використовувалося активне ведення послідового періоду. Об’єм крововтрати в обох групах не перевищував 250,0 мл [186]. Середня тривалість
пологів в основній групі була на 1,4 год. коротше, ніж в групі порівняння: 9,1±0,5 і 10,5±0,1 год., відповідно. У 0,7% жінок основної групи
перебіг першого періоду пологів ускладнився первинною слабкістю
пологової діяльності. Частота цього ускладнення в групі порівняння
була в 2,9 рази вищою: 2% від загального числа пологів. Відповідно,
використання інфузії окситоцину з метою стимуляції пологів було вище
в групі, де підтримку надавали тільки медичні працівники. У основній
групі не застосовувалися медикаментозні засоби знеболення, в той час
як в групі порівняння вони знадобилися кожній п’ятій породіллі. Абдомінальним шляхом були розроджені 2% пацієнток з основної групи.
У групі порівняння частота кесарева розтину виявилася в два рази
вищою. За відсутності партнера породіллі виражали згоду на операцію
важко, після досить тривалих умовлянь. Партнери і породіллі при анкетуванні відмічали підвищення ступеня довіри до лікувального закладу.
Жодного негативного відгуку про доцільність присутності близької
людини в пологах не було [186].
R. Behruzi та співавт. (2014) встановлено, що пологи з партнером
мали більш швидкий перебіг і склали в середньому 7 год. 10 хв. (у групі
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порівняння ‒ 9 год. 20 хв.), необхідність оперативного розродження
набагато рідше виникала у жінок, що народжували з партнером (1 і 31%,
відповідно) [209]. У групі жінок, що обрали партнерські пологи, 27%
потребували знеболення, в групі порівняння цей показник становив
15%. Для 50% жінок, що народжували з партнером, була застосована
перинеотомія, в групі порівняння перинеотомія була проведена у 34%
жінок. Рівень крововтрати, стан новонароджених, оцінка за шкалою
Апгар статистично не відрізнялися. За висновками авторів, у присутності партнера пологи протікають швидше, рідше необхідне медикаментозне знеболення і перинеотомія, знижується потреба в розродженні
шляхом операції кесарева розтину. Гуманізацію народження автори
визначили по кількох ключових характеристиках: індивідуалізація, визнання прав жінок, турбота, захист жінок і спілкування, а також баланс
між медичною допомогою і комфортом, безпекою і людяністю [209].
За даними С.О. Остафійчук та співавт. (2014), у 2010 р. частота
партнерських пологів становила 63,4%, в 2011 р. ‒ 73,0%, в 2012 р. ‒
75,0%, в 2013 р. ‒ 77,2% [142]. Окрім позитивного впливу на психоемоційний стан жінки, вибору вільного положення з метою знеболення,
присутність близької людини допомагає роділлі прийняти рішення щодо
акушерських втручань. Надання повної та об’єктивної інформації партнерам щодо можливих варіантів тактики ведення пологів сприяє зростанню довіри та розділення відповідальності між медичним персоналом
та жінкою. На фоні зростання частоти сімейних пологів виявлено
збільшення неускладнених пологів на 7,5±2,4%, достовірне зменшення
частоти ургентних кесаревих розтинів на 6,3±1,2%, зниження відсотка
пологового травматизму на 0,2±1,0%, епізіотомій ‒ в 1,6 рази. Частота
післяпологових ускладнень при партнерських пологах зменшилася в
4 рази. Також протягом чотирьох років зменшився середній термін перебування породіль у післяпологовому відділенні на 12±2,2% і становив
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4,4 ліжко/днів, що сприяє попередженню розповсюдження госпітальних
інфекцій. Отже, на думку авторів, збільшення частоти партнерських
пологів є доцільним та перспективним при умові диференційованого та
обдуманого підходу до їх проведення [142].
Водночас, за даними М.А. Даулетьярової та співавт. (2014), пологи
разом з партнером (n=266) були на 15% тривалішими у порівнянні з
групою без партнера (n=268) [69]. У групі без партнера новонароджених
з легким ступенем асфіксії було на 2,5% менше, ніж в групі з партнером.
При пологах з партнером зафіксовано більше розривів промежини (на
3,6%) і розривів піхви (на 5,9%), тобто присутність партнера впливає на
збільшення травм. Такі травми як розриви промежини (54,5%) і піхви
(45,3%) частіше зустрічалися при партнерові «мама». На 16% в групі з
партнером зменшилося число випадків швидких і стрімких пологів [69].
Вибір партнера породіллями розподілився таким чином: мама (37,3%),
чоловік (30,6%), інші (32,1%). За висновками авторів, дані щодо тривалості і материнського травматизму не співпадають з даними ВООЗ і
літературних джерел, що потребує проведення додаткових досліджень.
Партнери не були підготовлені належним чином до надання допомоги
в пологах через відсутність самостійно функціонуючих шкіл матерів,
і партнери виступали лише спостерігачами за веденням пологів
[69].
Світовий досвід свідчить, що при різних обтяжених ситуаціях
сімейно-орієнтований підхід при розродженні є дієвим резервом зниження частоти акушерської і перинатальної патології [31, 306] І.П. Нецкар
(2016) оцінено особливості розродження per vias naturales у жінок з
рубцем на матці з впровадженням методики індивідуальної підготовки
подружжя під час вагітності [139]. Обстежено 100 жінок з рубцем на
матці, яким було виконано повторний кесарів розтин (група 1) і 50 жінок з рубцем на матці, розроджених через природні пологові шляхи
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(група 2). Підготовка пар включала: обговорення материнських та перинатальних переваг вагінальних пологів; підтримка жінки та її партнера у
прийнятті рішення; проведення УЗД у присутності чоловіка для оцінки
стану рубця на матці з обов’язковим визначенням локалізації плаценти
[139]. Застосування сімейно-орієнтованих технологій сприяло розродженню через природні шляхи без погіршення перинатальних результатів
і постнатальної адаптації новонароджених, зниженню частоти сумарних
ускладнень вагітності (з 76,0 до 52,0%) за рахунок загрози переривання
у різні терміни (з 53,0 до 38,0%), плацентарної дисфункції (з 26,0 до
16,0%) та затримки розвитку плода (з 20,0 до 14,0%). Підвищилася
частота позитивного ставлення до лактації (з 26,0 до 88,0%) на тлі
зменшення рівня гіпогалактії (з 69,0 до 12,0%) та субінволюції матки
(з 17,0 до 10,0%). Отримані результати дають право автору рекомендувати дану тактику ведення вагітності для широкого використання
[139].
Ю.А. Батман та співавт. (2012) оцінений вплив підтримки партнера
в пологах на якість і тривалість грудного вигодовування та подальший
стан здоров’я дитини [10]. Проведено анкетування жінок, в якому
прийняли участь 950 жінок, що народжували за підтримкою (група 1), та
1036 ‒ без підтримки партнера в пологах (група 2). Шкірний контакт
немовля з матір’ю одразу після пологів проводився в обох групах,
водночас, у 18,7% осіб групи 2 шкірний контакт був короткочасним (до
20 хв) через необхідність надання допомоги роділлі з приводу розвитку
ускладнень в пологах, які виникли в 2,3 рази частіше, ніж у жінок групи 1
(18,7 і 8,2%, відповідно). У випадках кесаревого розтину під час сімейних пологів дитина контамінувала з батьком (4,6% випадків), що дало їй
можливість отримати «сімейну» мікрофлору [10]. У жінок групи 1 частіше, ніж у матерів групи 2, відбулося перше прикладання дитини до
грудей впродовж першої години життя (89,4 і 71,5%, відповідно), Також
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більша кількість породіль основної групи знаходилася на постійному
спільному перебуванні з немовлям (96,2 і 91,2%, відповідно). Дані щодо
стану здоров’я дітей протягом перших двох років свідчать, що майже
кожна третя дитина з обох груп не хворіла (35,7 і 34,3%, відповідно).
Водночас у дітей, народжених традиційно, частіше фіксували простудні
(39,3 і 30,6%, відповідно) та вірусні (20,6 і 16,1%, відповідно) захворювання. Захворюваність на дитячі інфекції була також вища у дітей з
групи 2 (26,1 і 15,3%, відповідно), у них частіше діагностували дерматити, харчову алергія, діатез, дисбактеріоз, бронхіальну астму, інфекції
сечовидільних шляхів, запалення лімфовузлів, ларингіти, анемію, отити,
діарею, ентеровірусну інфекцію. Отже, діти, матері яких народжували за
підтримкою партнера, у віці до двох років хворіли значно рідше, ніж
діти, народжені без підтримки батька [10].
Високий рівень інфекційної захворюваності новонароджених і
породіль, підтримуваний перехресним обсіменінням циркулюючої в
зовнішньому середовищі пологових будинків вірулентної, резистентної
до антибіотиків і засобам дезінфекції мікрофлорою, змушує до пошуку
нових родопомічних технологій в перинатальних центрах [164]. Родичі
не лише приймають участь в пологах, але і мають вільний доступ до
післяпологових палат, допомагають жінці здійснювати догляд за новонародженим, що сприяє формуванню у них свідомих сімейних почуттів і
відповідальності за дитину. Окрім створення максимально сприятливих
умов для жінки і дитини, така організація ведення пологів дає можливість попереджати поширення госпітальних інфекцій у пологових
будинках [75].
Доведено, що сімейно-орієнтовані технології, у т. ч. спільне перебування матері і новонародженого, створюють передумови для первинного заселення організму новонародженого при спільному з матір’ю
перебуванні штамами мікроорганізмів, сапрофітуючих у материнському
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організмі, по відношенню до яких дитина має засоби імунного захисту,
отримані внутрішньоутробно [244]. Проте, не дослідженою залишається
роль батька дитини, як носія мікроорганізмів, шо будуть складати мікробіологічну нішу подальшого існування немовля.
Одним з шляхів вирішення проблеми є введенням у практику
сімейно-орієнтованих технологій, коли з’являється новий учасник
первинної колонізації організму новонародженого мікроорганізмами.
Партнер може бути носієм нормальних біотопів, що сприяє первинній
колонізації організму дитини непатогенними мікроорганізмами і навпаки, проте детальних досліджень даних механізмів не проводилося
[79].
Відомо, що партнерські пологи створюють можливість раннього
контакту новонародженого з обома батьками і зменшення контактів з
медперсоналом, що також впливає на процес первинної колонізації
різних локусів організму дитини. Вважають за доцільне проведення
санації верхніх дихальних шляхів у пари, що планує партнерські пологи
при виявленні у них патогенної мікрофлори для запобігання її впливу на
становлення мікробіоценозу кишечника новонародженого [78].
За даними А.С. Корначева та співавт. (2008), у групі пацієнтів з
рутинними методами родопомочі (контрольна) середня кількість новонароджених, у яких упродовж 28 днів життя не зареєстровано інфекцій,
становила 8 дітей, а в групі пацієнтів з сімейно-орієнтованими технологіями ведення пологів (дослідна) ‒ 12. За висновками авторів, впровадження сімейно-орієнтованих технологій ведення пологів підвищувало
результативність профілактики внутрішньолікарняних інфекцій на 5758%, а ефективність – на 24-52% [100].
І.Л. Дев’ятих та співавт. (2006) досліджено гостру захворюваність
на респіраторну вірусну інфекцію дітей раннього віку, як показник
резистентності організму новонароджених у сім’ях, що пройшли фізіо-
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психопрофілактичну підготовку в партнерських пологах (n=32, основна
група) [71]. Висока резистентність виявлена у 2,2 рази частіше в основній групі (83,4%). Відсоток дітей з цієї групи становив 14,6%, у сім’ях,
що не пройшли інноваційну підготовку (n=18, група порівняння) –
62,1%. В основній групі була коротше середня тривалість захворювання:
до семи днів хворіли 82,0% дітей, у групі порівняння – 65,0%. Ускладнений перебіг захворювання відмічено у 1,5 рази рідше у дітей основної
групи, у той час, як антибіотикотерапію використовували у 28,0%
(у 51,1% дітей з групи порівняння), причому антибіотики використовували у них 2-3 рази на рік. За висновками авторів, діти, народжені в
партнерських пологах, рідше хворіють на інфекційні захворювання,
швидше одужують і мають меншу кількість ускладнень [71].
Таким чином, впровадження в акушерство і неонатологію сучасних медичних технологій, суть яких полягає в скороченні термінів
перебування породіль і новонароджених у пологових будинках, в
можливості присутності під час пологів родичів породіллі, ранньому
прикладанні дитини до грудей і у спільному перебуванні в післяпологових відділеннях породіль і новонароджених, має на меті зниження
захворюваності матерів і новонароджених, а їх ефективність підтверджена з позицій доказової медицини. Сімейно-орієнтовані технології і
психопрофілактична підготовка жінок до пологів дозволяють істотно
поліпшити стан вагітної, позитивно впливають на стосунки з партнером,
усувають негативний емоційний фон, страх пологів. Наслідком цього є
зниження числа ускладнень під час вагітності, в пологах, а також
перинатальної захворюваності і смертності. Такий підхід до ведення
вагітних має стати необхідною ланкою в системі родопомочі. Подальший пошук і оцінка ефективності існуючих технологій ведення пологів є
актуальним питанням практичного акушерства і вимагає проведення
більш глибоких досліджень в цьому напрямі.
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1.3 Медико-соціальні аспекти впровадження сімейно-орієнтованих технологій у сучасному акушерстві
У наш час сімейно-орієнтовані перинатальні технології, у т. ч.
партнерські пологи, є ще досить новою соціальною практикою, що
потребує всебічного дослідження. У зв’язку з цим актуальною є розробка і впровадження в практичну охорону здоров’я високоефективних
засобів моніторингу ефективності нових технології, що дозволить
підвищити якість надання медичних послуг населенню.
Л.В. Ткаченко та А.В. Деларю вивчали відношення жителів великого промислового міста до партнерських пологів [183]. Практика
партнерських пологів визнана позитивним явищем 43,9% опитаних;
майже 48,7% визнали її негативним явищем, 7,4% відповісти не змогли.
На погляд 18,5% опитаних, подібні технології відображають демократичні зміни в акушерстві, 42,2% вважають їх даниною «модним»
(і досить сумнівним) західним тенденціям, 24,3% розглядають практику
партнерських пологів як щось середнє між цими поглядами; 15,0%
респондентів відповісти не змогли. Серед опитаних 23,2% вважали, що
дана практика має отримати ширше поширення; 35,9% відповіли, що
ширше її розвивати не варто; 28,9% вважають кращим мінімізацію або
взагалі скасування практики партнерських пологів. В цілому, 27,3%
респондентів висловилися за присутність на пологах близької людини
(21,9% жінок і 37,8% чоловіків), тобто серед чоловіків існує більше
прибічників партнерських пологів, ніж серед жінок, а 61,4% опитаних
негативно ставились до подібної практики і, відповідно, жінки частіше
за чоловіків відмітили її небажаність (65,6 і 53,2%, відповідно). Серед
причин, якими чоловіка аргументували свою позицію, найчастіше
фігурувало, що присутність на пологах буде для них занадто великим
стресом (32,7%) [183]. За висновками більшості авторів, партнерські
пологи мають своїх прибічників, яким мають бути створені умови для
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можливості реалізувати своє бажання, проте в наш час більшість
населення проти подібної практики, тому вона не повинна форсовано
впроваджуватися, а доцільність (або не недоцільність) її популяризації
повинні визначити подальші дослідження (зокрема, компаративний
аналіз ускладнень при партнерських і традиційних пологах, сімейні і
сексуальні відношення в учасників партнерських пологів у віддаленій
перспективі тощо) [183, 252].
До числа позитивних аспектів спільних пологів відносять той факт,
що присутність близької людини свідчить про співпереживання і підтримку, зближує рідних людей, створює правильний настрій при пологах,
які протікають більш сприятливо, у партнера народжується відповідальність за сім’ю, а прихильність до дружини посилюється. До числа потенційних «мінусів» відносяться, як вважають не лише самі жінки, але й
лікарі, думка, що чоловік на пологах може виявитися зайвим. Реакції
жінки неможливо передбачити: не виключено, що нічого, окрім роздратування, породілля, побачивши чоловіка, відчувати не буде, а у деяких
чоловіків, що побачать страждання дружини, може сформуватися глибокий комплекс провини. Якщо матір після пологів майже не згадає про
свої страждання, у батька ці враження можуть залишитися на все життя.
У кращому випадку, він стане занадто дбайливим і тривожним батьком, у
гіршому ‒ може піти з сім’ї або мати сексуальні розлади [111, 133, 235].
Як підкреслює І.В. Добряков (2015), сучасна практика свідчить, що ситуація пар, які брали участь в сімейних пологах, варіює від різкого погіршення стосунків через негативно-забарвлені реакції-спогади до прямо
протилежного ефекту гармонізації взаємовідносин [73]. Водночас, на
думку О.І. Удальцової (2014), сильне емоційне і фізичне напруження, що
відчуває пара при спільних пологах, може загострити наявні приховані до
того часу конфлікти. У цьому разі скоріше треба вирішувати не питання
партнерських пологів, а питання взаємовідносин чоловіка і жінки [185].
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За даними Y. Bakhta та R.H. Lee (2010), з 70 опитаних жінок,
68,6% відмовилися від партнера під час пологів. Найбільш поширеними
причинами було те, що вони: бояться за своїх чоловіків (15,7%); відчували себе особисто збентеженими (17,1%); бажали мати приватний
досвід (22,9%); і вважали, що це може негативно вплинути на їх
сексуальне життя (8,6%). Тільки 17,1% жінок мали партнера під час
пологів. В цілому, 31,4% жінок не змогли б мати партнера на пологах з
наступних причин: сімейні справи; чоловік відмовився; чоловік не проходив необхідні лабораторні дослідження; або через спонтанні пологи.
За висновками авторів, більшість жінок розглядають пологи як медичний процес, який не повинен включати соціальну взаємодію. Це
важливо для лікарів, оскільки дає змогу зрозуміти, що існує широкий
спектр культурних відмінностей в практиці пологів [207]. Як встановлено V.O. Oboro та співавт. (2011), з 197 опитаних жінок, 69 відмови лися від усіх форм соціального спілкування під час пологів; з решти
128 учасників, які не заперечували, що мають чоловіка або партнера, 71
відмовилася, щоб їх чоловік/партнер був присутній під час пологів
через: особистісне збентеження (39,4%); страх втрати сексуальної привабливості (26,8%); турботу про своїх чоловіків/партнерів (23,9%); і
інших причин (21,1%). З 57 жінок, у яких чоловік/партнер супроводжували їх під час пологів, 66,7% сказали, що вони повторили б такий
досвід в наступних пологах, і 59,6% жінок рекомендували б його. Проте,
26,3% жінок залишилися незадоволеними. Питання про участь чоловіка/
партнера під час пологів є актуальним для опитаних жінок, має бути
ретельно обміркованим для прийняття обґрунтованого рішення [269].
A. Alexander та співавт. (2014) вивчали відношення вагітних, що
мешкають у сільських районах, до залучення партнера як джерела соціальної підтримки під час пологів (n=50) [203]. Серед опитаних 58% вагітних планували присутність партнера під час пологів, в той час як 42%
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вважали за краще бути наодинці з акушеркою. Жінки, що планували
присутність партнера, були молодшими, триваліше спостерігалися на
допологовому етапі, мали вищий рівень освіти. Відповіді жінок варіювалися відносно статі партнера (чоловік/партнер або родичка) та їх соціальної ролі. Чоловіки-супутники повинні були забезпечити емоційну
підтримку і бути «свідком її болю». Супутники-жінки повинні були
забезпечити емоційну підтримку, а також певну медичну, інформаційну
та оціночну допомогу. Це дослідження ставить під сумнів доцільність
одностороннього прагнення до соціальної підтримки під час пологів, а
також свідчить, що жінки відрізняються щодо ставлення до статі
партнера і типу підтримки, яку вони очікують отримати при пологах.
Подальші дослідження мають визначити, чи жінки бажають отримати
певні види підтримки і, таким чином, обирають партнера, що, на їх
думку, може задовольнити ці потреби, або жінки бажають бачити певного супутника і, відповідно, корегують свої очікування [203].
За результатами проведеного В.Г. Сюсюкою та співавт. (2015) опитування, у 147 подружніх пар у більшості випадків присутність чоловіка
на пологах була обумовлено бажанням чоловіка і тільки кожні десяті сімейні пологи ‒ бажанням обох партнерів [178]. Відмічений низький
відсоток жінок (53,1%), які відвідували «Школу підготовки сім’ї до
пологів». Не дивлячись, що більшість жінок відмітили достатнє інформування їх лікарями жіночої консультації з питань вагітності і пологів,
мало місце дуже невелике число рекомендацій лікаря про доцільність
відвідувань «Школи підготовки сім’ї до пологів» і участі в сімейних
пологах. Зареєстрований досить високий відсоток чоловіків, які надали
моральну підтримку дружинам (75,5%). Проте в кожному четвертому
випадку присутність на пологах, на їх думку, нічим не допомогла, але
більше 80% з них хотіли б взяти участь у пологах знову. На думку
авторів, слід звернути увагу медичного персоналу на малу кількість
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підготовлених партнерів, які приймають участь у сімейних пологах, що
свідчить про недостатню участь лікарів жіночих консультацій у підготовці пар з цього питання [178].
С.Ю. Шикановою та співавт. (2015) виявлено, що сім’ї, які планують партнерські пологи, мають більш високий соціальний і професійний
статус. Відмічено, що виникнення патологічного типу гестаційної домінанти у жінок, підготовлюваних до партнерських пологів, відбувається
значно рідше. На допологовому етапі показники ситуаційної і особистісної тривожності у чоловіків і жінок, плануючих партнерські пологи,
значно нижчі, ніж у пар, плануючих пологи без участі партнера [198].
З використанням затвердженого стандартизованого опитувальника
H.M. Al-Mandeel та співавт. (2013) були опитані 402 жінки про відношення і ставлення до присутності партнерів під час пологів, а також про
їх знання щодо важливості такої підтримки [205]. З опитаних жінок
45,3% віддали перевагу присутності компаньйона під час пологів, 14,2%
повідомили про відсутність супутників під час своїх попередніх пологів.
Мати (58%) або чоловік були названі найкращою людиною-партнером.
Вік, рівень освіти, допологовий, інтранатальний або післяпологовий
статус не впливали на рішенні вагітних. Тим не менше, жінки, які відвідували допологові навчальні курси та/або читали відповідний інформаційний матеріал, частіше вважали за краще підтримку під час пологів.
Більше третини учасників (35,9%) вважала, що наявність партнера під
час пологів не допоможе. За висновками авторів, значна частина опитаних жінок вважали за краще не мати партнера під час пологів, причиною
чого була відсутність розуміння позитивної ролі підтримки під час
пологів або з культурних переконань. Надання жінкам інформації про
важливість реалізації такої практики під час допологового спостереження є виправданими [205]. О.О. Корчинською та співавт. (2010) виявлено, що серед чоловіків (n=70) 80% спочатку не хотіли бути присут-
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німи на пологах, але змінили своє ставлення, оскільки в момент появи
дитини на світ, після першого крику в них прокинувся батьківський
інстинкт; 11,4% чоловіків після побаченого відчувають себе боржниками і ніколи не зможуть піти від дружин; 5,7% чоловіків відчували
комплекс вини; 2,9% чоловіків не хотіли бути присутніми на пологах і
після пологів вони зізналися, що відчувають певну відразу до своїх
жінок [102]. Серед жінок (n=70) 92,8% були задоволені присутністю
чоловіка, підтримка якого відволікала від болю; 67,1% жінок відмітили,
що після пологів вони з чоловіками стали ближчими; 7,2% роділь
відмітили, що коли перейми стали надзвичайно болісними, їм взагалі
ніхто не був потрібний, а чоловік навіть дратував своєю присутністю
[102].
Нові акушерські технології спрямовані на демедикалізацію вагітності та пологів і повернення до поняття «фізіологічні пологи» [161,
181, 237, 286]. На думку сучасних дослідників, перебіг вагітності і
пологів багато в чому залежить від психофізіологічної адаптації жінки,
яка обумовлена рядом чинників, у тому числі участю сім’ї і адекватної
медичної участі, особливо в частині пізнання особливостей, характерних
для вагітності і пологів [236, 146]. Г.Г. Жанбусиновою (2012) проаналізовано роботу школи матерів і батьків, результати показали зростання
популярність таких навчань, кількість відвідувань школи збільшилося за
останні 5 років на 17%, в т. ч. за рахунок участі майбутніх батьків [76].
Відмічено, що 5 років тому участь чоловіків на зайнятті була поодинокою, але у зв’язку з впровадженням партнерських пологів збільшилося
до 20%, а кожна п’ята вагітна відвідувала школу і хоча би раз приходила
з чоловіком. Найбільшою популярністю користувалося зайняття «Фізіологічний перебіг пологів, участь і роль партнера». Опитування показало,
що число вагітних, бажаючих партнерські пологи, завдяки навчанню
збільшується вдвічі. Визначено наступні проблеми психопрофілактичної
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адаптації вагітних: а) пологи оцінюються як ризик для життя, а не як
фізіологічний процес; б) майже половина вагітних не бажає бачити
чоловіка як партнера в пологах; в) більше третини вагітних вказало, що
в пологовий будинок підуть без партнера; г) протягом вагітності психопрофілактичні бесіди обмежуються ознайомленням з тривожними ознаками і списком речей, необхідних у пологових стаціонарах [76].
Дослідження M. Redshaw та J. Henderson (2013) включало аналіз
результатів опитування 4 616 жінок в 2010 р. (Англія) про їх досвід
допомоги при вагітності та пологах, стан здоров’я і благополуччя
протягом трьох місяців після пологів, а також залучення їх партнерів під
час вагітності, пологів і після народження дитини [282]. Більше 80%
чоловіків були «у нестямі від радості» при повідомленні про вагітність,
понад 50% були «свідками» проходження тесту на вагітність, і майже
всі були присутніми при ультразвукових дослідженнях і пологах. Три
чверті батьків взяли відпустку по догляду за дитиною, і в післяпологовому періоді більшеість батьків допомагали

з новонародженим.

Батькова участь була найвищою при народженні первісток, а також в
тих, коли вагітність була запланованою. Батьківська участь була
позитивно пов’язана з материнським благополуччям протягом трьох
місяців після пологів. Водночас, важливо, на думку авторів, щоб фахівці
в галузі охорони здоров’я визнавали, що жінки в деяких соціодемографічних групах більше покладаються під час пологів на медичних
працівників, ніж на своїх партнерів, і це може мати наслідки для
організації акушерської допомоги [282].
Оцінюючи психологічний зв’язок батька з внутрішньоутробною
дитиною, И.М. Якжик-Кумаковою (2016) встановлено, що у І триместрі
вагітності тільки 7% чоловіків відчували цей зв’язок; проте до ІІІ триместру вже 72% батьків вказували, що вони відчувають певні почуття і
зв’язок до ще ненародженої дитини [202]. На ранніх термінах вагітності
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83% опитаних батьків відчували реактивну тривогу, 10% ‒ радість і у
7% з’явився інтерес. При цьому, 28% чоловіків утруднювалися назвати
причину занепокоєння, 39% ‒ відчували тривогу за стан здоров’я майбутньої мами і немовляти, 33% ‒ зв’язували тривогу за здоров’ям
майбутньої дитини. Після закінчення курсів підготовки спостерігалося
зниження рівня реактивної тривожності до 8%. Жінки з більшою
готовністю формулювали цілі занять з психологом (56%); чоловіки у
92% випадків відповідали, що не мають уявлення про доцільність
допомоги психолога, оскільки така допомога потрібна дружині, а не
чоловіку [202]. За висновками автора, участь батька дозволяє знизити
тривогу (у т. ч. відносно соціальних стереотипів), неусвідомлювані
страхи, пов’язані з неготовністю до батьківства або сімейним змінам.
Партнерство в допологовий період допомагає встановити зв’язок батька
з дитиною, спочатку опосередковано, через дружину, а потім суб’єктивно-емоційно-тактильний. Практикуючи досвід партнерства в період
вагітності, сім’я фактично переходить на партнерство в постнатальному
періоді, оскільки чоловік отримує ті ж знання і навички догляду за
дитиною, що й жінка [202]. R. Chin та співавт. (2011) підкреслюють, що
батьки при перших пологах демонструють безліч психологічних реакцій
на кожному етапі вагітності, і шукають своє місце як батька по відношенню до свого партнера, дитини, сім’ї і роботи. Фахівці, що працюють
в сфері надання допологових і післяпологових послуг, мають обговорити з чоловіками можливі емоційні та психологічні зміни, через які
вони можуть пройти, щоб забезпечити більш реалістичні очікування, які
будуть виникати [221].
E. Schytt та M. Bergström (2014) опитали 777 чоловіків, які стали
батьками вперше в трьох вікових групах: молоді люди віком ≤27 років
(n=188), чоловіки 28-33 років (n=389) і чоловіки віком ≥34 років (n=200)
[290]. Відношення до вагітності і спогади про народження дитини варі-
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ювали залежно від батьківського віку. У середині вагітності змішані або
негативні почуття з приводу майбутньої участі при пологах були більш
поширені у чоловіків ≥34 років (29%) у порівнянні з чоловіками 2833 років (26%) і молодого віку (18%). Старші чоловіки також оцінили
пологи своєї партнерки і народження дитини як більш важкі: чоловіки
віком ≥34 років (43%), 28-33 років (41%), віком ≤27 років (32%). Отриманий досвід як позитивний оцінили 30%, 36%; 43% чоловіків, відповідно. Проте, батьки ≥34 років були більш задоволені і обережні протягом інтранатального періоду: 52% в порівнянні з 46% чоловіків 2833 років і 39% батьків ≤27 років. За висновками авторів, батьки ≥34 років мали більш негативні очікування під час вагітності їх партнера і
оцінили пологи як більш важким, ніж молодші чоловіки. Незважаючи на
це, вони були більш задоволеними і обережними в інтранатальному
періоді. Знання про вікові відмінності відношення батьків до вагітності і
участі в пологах можуть бути корисними для акушерок і лікарів, оскілки
дають більш індивідуалізовану інформацію щодо їх очікувань і
отриманого досвіду [290].
U. Sioma-Markowska та співавт. (2015) обґрунтовано модель активної участі батька під час пологів, як елементу акушерської допомоги,
для виявлення форм дій батька, які корелюють з очікуваннями породіль,
і визначення кола завдань для батька, які будуть їм відповідати. У
дослідження включено 250 матерів і 250 батьків, які у перший день
після фізіологічних пологів за участю батька на всіх етапах, були
опитані методом анкетування. Для більшості жінок (85%) очікування
виправдались у разі психічної підтримки на всіх етапах пологів. Іншими
формами очікуваних дій батьків під час пологів жінки назвали акт
перерізування пуповини і участь батька в вимірюваннях і огляді дитини
(78,5%), а також можливість батька залишитися з жінкою і новонародженим після пологів (70%). На думку авторів, акушерська допомога
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повинна враховувати побажання обох батьків, а модель активної участі є
практичним керівництвом для батьків, які бажають взяти участь в
пологах [293, 294].
Незважаючи, що народження для багатьох є природним життєвим
явищем, у деяких випадках пологи можуть супроводжуватися ускладненнями для матері і дитини, небезпекою важкої травми або смерті.
Спостереження ускладнення при народженні або невідкладної акушерської допомоги може бути потенційно травматичним для батька [234].
R. Elmir та V. Schmied (2016) проаналізували бази даних CINAHL,
Scopus, PubMed і PsycInfo з метою дослідження публікацій, що
висвітлюють батьківський/чоловічий досвід (свідки народження дитини
з ускладненнями, включаючи кесарів розтин або несприятливу акушерську подію). Встановлено, що така ситуація може виявитися складною
та несподіваною для чоловіків, і деякі з них повідомляти про симптоми
психічної травми. Вони мали бути поінформованими і отримати підтримку від акушерок та інших фахівців, що, на думку авторів, допоможе
пом’якшити виниклі негативні наслідки [234]. Важливим, на думку
О.О. Мельникової (2012), що ряд батьків оспорює зміни в пологових
будинках: вони знаходять аргументи проти партнерських пологів, спільного перебування матері і дитини, грудного вигодовування, візитів
родичів [127]. Автор вважає це також елементом усвідомленого підходу
до пологів, що підтримує погляди на пологи як справу жінки і персоналу
пологового будинку, а не сім’ї. Таким чином, єдиного уявлення про
доцільність партнерських пологів ще немає, озвучуються і обговорюються різні норми, які стають предметом вибору, смисл якого в
усвідомленні: пологи – це механізм залучення до природних вікових
процесів, подія для сім’ї, акт реалізації найважливішого життєвого
сценарію чи «жіноча справа» або лише деталь в ланцюзі батьківства
[127].
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Як встановлено А.В. Деларю (2007), найактивніше реалізують своє
право на партнерські пологи жінки старше 20 років, що мають вищу
освіту, при цьому переважну більшість жінок (88,7%) вважає рішення
про присутність чоловіка на пологах правильним, оскільки присутність
близької людини допомогла їм, навіть якщо у чоловіка і спостерігалися
виражені негативні психогенні ефекти (16,9% випадків). Стриманіше
жінки оцінюють створення при пологах «домашньої» обстановки і ефективність допологової психопрофілактичної підготовки, що проводиться
з ними та їх чоловіками. Акушер-гінекологи, особливо які працюють за
фахом 10 і більше років, неоднозначно ставляться до партнерських
пологів; при цьому у 11,1-23,8% фахівців уявлення відносно багатьох
етико-правових аспектів подібних пологів не сформувалися [72].
В.Р. Ушаковою (2015) встановлено, що у післяпологовому періоді
у жінок спостерігаються зміни у діадній взаємодії системи «мати-дитина»
(прагнення уникнути контакту з дитиною та надмірна емоційна
дистанція) [190]. В ранньому післяпологовому періоду у більшості жінок,
вагітність яких протікала з ускладненнями (n=150), діагностувалися
деформації материнсько-дитячої взаємодії. При цьому у пацієнток, які
народжували без партнерів стан материнсько-дитячої взаємодії у ранньому післяпологовому періоді був кращим, ніж при партнерських
пологах. У динаміці (протягом трьох місяців) відбулася оптимізація
діадної взаємодії. При фізіологічному перебігу вагітності (n=100) у
жінок, що народжували без партнерів, також спостерігалися ускладнення материнсько-дитячої взаємодії, а її показники також були дещо
кращими, ніж у жінок, що народжували з партнерами. За висновками
автора, партнерські пологи, без належної підготовки родини до їх наслідків, можуть несприятливо вплинути на материнсько-дитячу взаємодію незалежно від перебігу вагітності [190].
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T. Tammentie та співавт. (2002) при обстеженні 1000 жінок після
пологів в 39% випадків виявили симптоми післяпологової дезадаптації.
З числа обстежених у жінок, що отримували партнерську підтримку під
час вагітності і пологів, стресові розлади були виявлені 13%, в інших
26% випадків ‒ жінки такої підтримки не мали [299]. У той же час,
J.F.Paulson та співавт. (2006) виявили рівні післяпологових депресивних
симптомів у 14% матерів і 10% батьків, тобто післяпологова депресія є
серйозною проблемою також і для батьків. Післяпологові дезадаптаційні
розлади несприятливо позначаються на стані здоров’я, поведінку
батьків і обумовлюють менш позитивну взаємодію батьки-дитина, що
потребує розробки заходів медико-психологічної підтримки і соціальнопсихологічної реабілітації сім’ї на етапі вагітності і після пологів [274].
B. Kerstis та співавт. (2013) підкреслюють, що психологічні особливості раннього післяпологового періоду ретельно досліджені у матерів, але лише поодинокі роботи включають дослідження стану батьків.
У буденній свідомості затвердилася думка, що спільні пологи сприятливо впливають на подальші стосунки батька і дитини, що такі батьки
ближчі до своїх навіть дуже маленьких дітей: піклуються про них і
проводять з ними багато часу. Виявлення проблем і впровадження
допоміжних програм в ранньому періоді батьківства може допомогти
попередити подальші проблеми, які часто спостерігаються у сім’ях після
народження дитини [253].
С.А. Безгодовою та С.Д. Бедрягіною вивчено, як пов’язаний факт
присутності батька при пологах з його відношенням до дитини [12]. У
дослідженні брало участь 50 чоловіків, у віці 19-41 років, які склали
контрольну (n=25, чоловіки, які на пологах присутніми не були) і експериментальну (n=25, чоловіки, які були присутніми на пологах) вибірки.
Встановлено, що у батьків експериментальної групи формується емоційно позитивне відношення до дитини, що слугує сприятливою осно-

77

вою для встановлення міжособистісних стосунків в майбутньому. Також
у них вже в перші хвилини життя дитини встановлюються з ним власні
стосунки, а не через матір-посередника. Хоча, як підкреслюють автори,
чоловіки-партнери при пологах були схильні до більшого стресу, і це не
могло не позначитися на певних аспектах відношення до дитини.
Батькам, що не були присутніми на пологах, знадобилося більше часу
для усвідомлення свого батьківства ‒ вони довше залишалися у стані
розгубленості і байдужості до того, що відбувається, реалізовуючи на
перших етапах свого батьківства стереотипні патерни батьківської
поведінки. Крім того, в експериментальній групі на відміну від контрольної з’явилися асоціації, пов’язані з процесом пологів і відношенням
до дружини, оскільки саме вона зазнає мук, народжуючи дитину,
внаслідок чого до неї треба відноситися з вдячністю [12].
Соціальне оточення формує якість психологічного клімату, в якому
протікає вагітність. Подружні стосунки дуже впливають на емоційну
сферу вагітної. Саме у цей період життя жінці найбільше потрібна
підтримка і розуміння. Погані відносин і відсутність соціальної підтримки вважаються факторами ризику для психологічного дистресу
вагітної [218, 267]. Як показує дослідження R.H. Glazier та співавт.
(2004), найбільшим потенціалом захисту від тривоги, депресії під час
вагітності виступають саме подружні, а не дружні відносини [240]. За
даними дослідження А.С. Батуева та співавт. (2007), близькі родичі і
чоловік неоднозначно відносяться до вагітності жінки. Кожна четверта
жінка збирається народжувати дитину усупереч думці своїх близьких.
Конфлікти в сім’ї впливають на психологічне самопочуття вагітної,
створюють обтяжливий фон настрою. Через підвищення вимог до чоловіка, сенсорного голоду та інших причин жінка може сама провокувати
виникнення конфліктної ситуації [11].
Т.Г. Петренко (2009) встановлено, що 25,0±1,5% лікарів акушер-
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гінекологів поінформовані про доказову медицину, 18,7±1,3% ‒ про
сучасні технології надання акушерської допомоги та 12,5±1,1% ‒ про
досвід профільних відділень в країнах Європи [149]. При цьому партнерські пологи не підтримують 42,6±1,7% лікарів, 60,4±1,7% середніх
медичних працівників, відвідування породіллі членами сім’ї ‒ 50,8±1,7%
та 53,6±1,7%, відповідно, використання домашніх речей ‒ 52,4±1,7% та
49,7±1,7%, відповідно. Переважна більшість жінок міст (74,8±2,1%) та
сіл (60,4±2,4%), особливо, які народжували повторно, позитивно оцінюють впровадження нововведень в акушерську практику: на необхідність
підготовки подружньої пари до пологів вказали 85,5±1,7% респондентів,
проведення пологів в індивідуальних пологових залах – 84,9±1,7% та
можливість відвідування – 82,5±1,8%, самостійний вибір медичного працівника – 77,4±2,0%, партнерських пологів – 59,8±2,4%. Підтримують
такий підхід і 82,3±1,7% вперше і 51,7±2,4% повторно одружених
чоловіків [222]. Прогресивних поглядів частіше дотримуються пари до
30 років, з вищою та середньою спеціальною освітою [149]. Результати
дослідження дозволили автору обґрунтувати нову функціонально-структурну модель пологового відділення, якою передбачено використання
сучасних організаційних технологій акушерської допомоги, що зорієнтовані на сім’ю: організація індивідуальних пологових залів (усунення
фізіологічного та обсерваційного відділень), партнерські пологи, відві дування породіль рідними, мінімізація втручань та застосування лікарських засобів, виписка з стаціонару при фізіологічних пологах на третій
день, підготовка пари до народження дитини на етапі жіночої консультації і визнання вагітності та пологів не медичною проблемою, а природним процесом. Отримане підтвердження ефективності моделі: за три
роки на 10,2-44% в залежності від виду закладу зменшилася кількість
кесарських розтинів, на 9-55,7% – епізіотомій, на 5-38% – материнського травматизму [149].
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Є.Г. Гуменюк та співавт. (2007) шляхом анкетування 172 породіль
вивчали чинники, що впливають на задоволеність їх якістю надання
медичної допомоги в пологах, а також способом знеболення [65].
Встановлено, що задоволеності матері наданою медичною допомогою
сприяють планування вагітності, відвідування занять по підготовці до
пологів, спілкування з медичним персоналом, інформованість про те, що
відбувається в пологах і можливість активної участі в прийнятті рішень,
присутність підтримуючої особи при пологах, адекватне знеболення,
спільне перебування з новонародженим, раннє прикладання його до
грудей. Задоволеність матері була вища при епідуральній аналгезії, ніж
при введенні наркотичних анальгетиків [65].
Необхідно констатувати, що не завжди у клініках вистачає
окремих передпологових, пологових палат, обладнаних для спільних
пологів. Більше того, в практиці часто можна чути незадоволеність
медичної бригади, і небезпідставну, оскільки партнер не завжди стає
помічником, бувають випадки, коли йому самому необхідне надання
допомоги (психологічної і навіть медичної) [22, 27].
При цьому у дискусіях батьки апелюють до медичного знання.
Позбавлення приватності розглядається як позбавлення природного
гормонального фону, необхідного для успішних пологів. Обладнання
пологових будинків (ліжко Рахманова, наприклад) є зручним для
лікарів, але не дозволяє вибрати найбільш зручне положення тіла
жінкою.

Потреба

в

приватному

просторі

також

виражається

у

занепокоєнні щодо наявності/відсутності в палаті санвузлів і їх стані
[127]. Деякі практики, які ми звикли вважати рутинними, не доводять
свою ефективність, а з позицій доказової медицини є не лише не
корисними, а навіть шкідливими. Зокрема, такі банальні процедури, як
гоління, очисна клізма всім породіллям, давно вже не застосовуються в
розвинених країнах [3].

80

Ставлення медичних працівників до партнерських пологів досить
суперечливе: частина акушер-гінекологів активно підтримують упровадження сімейних пологів, інші є їх противниками, не знаходячи в них
доцільності [219, 281].
Оцінюючі безпечність і якість надання акушерської допомоги,
C.M. Pettker та W.A. Grobman (2015) підкреслюють, що встановлення в
операційних і пологових залах камер постійного відеоспостереження
або присутність при пологах родичів змушує медичний персонал поводитися обережніше, більш ретельно виконувати свої обов’язки, а породіллі отримують необхідну психологічну підтримку. Найважливішим
критерієм якості є організація служби родопомочі, орієнтована на задоволеність сім’ї. При цьому, пологи сприймаються як ситуація ризику,
джерелом якого може бути медичний персонал [278].
Г.Б. Мальгіною та І.Ф. Жуковою (2007) проведено аналіз клінікопсихологічних особливостей 69 партнерських пологів шляхом анкетування акушерок пологового відділення перинатального центру [117]. За
даними опитування, участь партнера в пологах спостерігається серед
соціально-благополучного контингенту в 34-38% випадків. Контакт
партнера з медперсоналом в 100% випадків був хороший, агресивнонаступальна поведінка партнера відмічена в 1,4%, медична допомога
партнерам потрібна не була. Завдяки цьому у більшості випадків був
налагоджений ранній контакт новонародженого і обох батьків, а
навантаження на середній медперсонал як фізичне, так і психологічне у
більшості випадків не змінилося, а в 5-10% випадків зменшилася. Усі
акушерки оцінюють технологію партнерських пологів позитивно [117].
O.M. Brüggemann та співавт. (2007) опитали 11 медичних працівників та 16 партнерів під час пологів [217]. Більшість медичних працівників ніякої різниці при веденні пологів з партнером не спостерігали;
проте відзначили позитивні зміни в управлінні пологами за присутності

81

партнера; супутники надавали емоційну підтримку породіллі, які відчували себе більш безпечними і спокійними; багато позитивних аспектів
було помічено в поведінці породіль з партнерами; супутники кликали
медичних працівників, коли було потрібно, а також закликали до більш
гуманних та менш рутинних відносини до жінок. Основними перевагами
своєї присутності партнери називають власні позитивні почуття, емоції,
досвід; можливість забезпечити жінці емоційну підтримку. За висновками авторів, більшість медпрацівників вважають позитивною підтримку партнера під час пологів і не бачать ніяких проблем при веденні
пологів у присутності партнерів жінок. Партнери були задоволені і
щасливі цим досвідом. Ніяких суперечливих думок між медперсоналом і
партнерами не виникало [217].
Y. Benjamin та співавт. (2001) порівнювали завантаженість акушерських команд при партнерських і традиційних пологах [210]. Встановлено, що у 21% жінок в дослідній групі (партнерські пологи) та у
32% в контрольній групі (звичайні пологи) була застосована епідуральна
анестезія. Народження природним шляхом відбулося у 74% і 66% випадків відповідно, у вертикальному положенні народжували 60% і 14% жінок, неушкодження промежини зафіксовано у 40% жінок дослідної
групи проти 30% контрольної, фізіологічний час третьої стадії пологів
становив, відповідно, 37 і 1,5%. Індукція пологів була значно нижче в
експериментальній групі (16% проти 23%). За висновками авторів, партнерство зменшує кількість інтервенціоністських втручань і сприяє більш
нормальному перебігу пологам і післяпологовому періоду. Результати
цього дослідження повинні заохочувати до впровадження даної моделі у
практику інших акушерських закладів у Великобританії [210].
Г.А. Курбанбаєвою та співавт. (2014) проаналізовані відповіді
акушер-гінекологів (n=29) щодо практичної реалізації рекомендацій
ВООЗ по ефективному перинатальному догляду, включаючи партнер-
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ські пологи [110]. Атмосферу медичного закладу, у якому вони працюють, визнали некомфортною для породіллі 3,4% опитаних, зв’язуючи це,
в основному, з тим, що для комфорту породіллі створені не усі умови
(6,9%) або не завжди враховуються їх побажання (6,9%). Психологічний
комфорт вважають важливим 96,6% опитаних, задоволення потреби в
їжі і у воді ‒ 72,4%, наближення умов до домашньої обстановці ‒ 72,4%,
важливість довірчої атмосфери відмітили лише 69,0% лікарів, можливість виражати свої почуття ‒ 65,5%, а на потребу жінки у сні вказали
лише 34,5% [110]. Понад 7% лікарів відмітили, що їм не завжди вдається
добитися доброзичливого спілкування з породіллею, а 27,6% опитаних
вказали, що присутність чоловіка при пологах не полегшує їх перебіг, а
лише заважає. Наведені результати свідчать, що серед акушергінекологів ще немає одностайності відносно використання і корисності
рекомендацій ВООЗ. Однією з причин цього автори вважають недостатню інформованість про ефективність цих рекомендацій. Серед
проблем, що знижують ефективність родопомочі, називають недостатній
професіоналізм, відсутність систематичного вдосконалення знань і неуважне ставлення до пацієнток [110].
Як відомо, у вагітних жінок після лікування безпліддя, з діагнозом
звичного невиношування вагітності, що не розвивалася, в анамнезі
виявляється невіра в успішне виношування, при цьому спостерігаються
фобічні явища (страх можливого невиношування вагітності, занепокоєння за майбутню дитини, його життєздатність), які відрізняються
високою емоційною насиченістю, проявляється постійна готовність до
несприятливого результату вагітності і у зв’язку з цим високий тривожний стан. Супровід жінок з негативним досвідом вагітності є дієвим
інструментом усунення негативних очікувань, сприяє досягненню
гармонійного емоційного стану і психологічної стійкості жінки. Втрату
вагітності сьогодні розглядають як особливу область акушерства і
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гінекології, психології і психосоматики, для якої потрібна розробка спе ціальних методів роботи [18, 68, 184, 201].
Актуальність вивчення передчасних пологів обумовлена високою
смертністю і захворюваністю недоношених немовлят, а також потребою
в значних ресурсах системи охорони здоров’я на виходжування і
реабілітацію даного контингенту дітей [80, 287]. Втрата вагітності є
результатом впливу несприятливих соціальних, медичних і біологічних
чинників на здоров’ї майбутньої матері. Частота передчасних пологів
коливається від 4,5 до 11,5% всіх пологів [70, 89, 121, 143]. Як встановлено W. Thorland та D.W. Currie (2017), частота передчасних пологів у
вагітних, які вирішили народжувати з партнером, була значно нижчою,
ніж в контрольній групі (8,7 проти 12,3%, відповідно) [302]. За даними
М.В. Семенової та Д.А. Набеєвої (2015), вік пацієнток основної групи (із
загрозою передчасних пологів) становив 29,5±0,75 років, в групі порівняння ‒ 26,0±0,53 років [167]. Оцінка сімейного стану в обох групах
показала, що перебувають у шлюбі 59,2±6,8% жінок основної групи і
78,0±5,6% ‒ в групі порівняння. У групі спостереження 70,3±6,3% жінок
були працюючими, з них у 63,2±6,7% робота пов’язана з психоемоційним навантаженням. У групі порівняння працюючими виявилися
57,2±6,8% жінок, з достовірно меншою частотою їх праця супроводжувалася підвищеними психоемоційними навантаженнями (38,1±6,7%).
Для вагітних основної групи характерними були сумніви у благополучному результаті, страх виникнення ускладнень при виношуванні
дитини, навіть відчуття провини, оскільки більшості ускладнень можна
було уникнути при дотриманні відповідних рекомендацій і підготовці до
вагітності. У кожної п’ятої пацієнтки виношування вагітності супроводжувалося раннім гестозом [167]. О.А. Слободяник (2015) вважає тактику
партнерських пологів особливо ефективною після екстракорпорального
запліднення, при передчасних пологах, під час кесарева розтину. За
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спостереженнями автора, партнерські пологи дозволяють знизити кількість оперативних втручань – їх кількість за останні п’ять років
знизилась втричі [172].
У дослідження E.K. Tempfer-Bentz та співавт. (2011) були включені 2 247 жінок; у 212 (9%, група 1), пологи супроводжувалися підтримкою супутником жіночої статі, у 1396 (62%, група 2) ‒ партнером
чоловічої статі і 639 жінок (29%, група 3) жінку у пологах партнери не
підтримували. Частота вагінально-оперативних втручань та кесарева
розтину істотно не відрізнялися серед трьох груп (19% ‒ у групі 1,
17% ‒ у групі 2 і 18% ‒ у групі 3). Причини оперативного втручання
були значно пов’язані з більш старшим віком матері, самотністю та
індукцією пологів, але не зі статтю підтримуючого партнера [300]. При
цьому, як підкреслюють C. Skene та співавт. (2015), у разі потреби надання допомоги новонародженому в палаті інтенсивної терапії обов’язковим є забезпечення можливості матері цілодобового перебування
поряд з дитиною, залучення її до догляду за дитиною, контакту з
іншими членами сім’ї [295].
Підводячи підсумки анкетування, проведеного серед усіх учасників пологів, Г.Б. Мамедова та співавт. (2014), підкреслюють, що
батьки повинні мати повну інформацію про психологічну специфіку
пологового процесу, уявляти силу його впливу на особистісну сферу,
бути підготовленими, перш ніж приймати рішення про спільну участь в
пологах [122]. Більшість фахівців погоджуються, що жінка не повинна
залишатися одна під час пологів і що при цьому кращим партнером для
неї, як правило, є чоловік. Саме чітке усвідомлення сенсу, змісту партнерських стосунків в пологах, підготовленість до них призводять до
позитивних або до негативних їх наслідків. Якщо зовсім непідготовлений або невірно підготовлений чоловік стає свідком процесу пологів,
його присутність може виявитися навіть шкідливою [122]. В той же час,
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багаторічний досвід лікарів і акушерок дозволяє стверджувати, що
адекватно підготовлені і правильно проведені партнерські пологи забезпечують сприятливий емоційний фон, знижують кількість ускладнень.
Рішення про участь чоловіка в пологах повинне обговорюватися і
прийматися обома, не повинно бути спонтанним, необдуманим. При
вирішенні питання про присутність на пологах треба враховувати і
мотиви, якими керується подружжя, наполягаючи на цьому [122].
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Дизайн досліджень і використовувані алгоритми ведення
вагітності і пологів
Відповідно до поставленої мети і завдань дослідження були
проведені в три етапи.
На І етапі нами був проведений ретроспективний аналіз клінічного
перебігу 26 291 вагітностей і пологів за період 2010-2014 рр. у жінок,
яких було розроджено в пологових відділеннях типової центральної
районної лікарні (Києво-Святошинський район Київської області) –
7 557 пологів, з них 1961 – партнерські пологи (ПП), і в типовому
міському пологовому будинку (клінічний пологовий будинок №1
м. Києва) – 18 734 пологів, з яких 2 556 – партнерські.
На ІІ етапі нами був проведений проспективний аналіз 300 ПП
(основна група 1), яких було проведено за розробленим нами алгоритмом ведення жінок з використанням родинно-орієнтованих технологій в
пологовому будинку №1 м. Києва в 2015 р. Як група порівняння
(група 2) було проаналізовано 300 пологів без участі партнера, яких
розроджено в цій самій лікувальній установі в 2015 р. Групи пацієнток
були підібрані з дотриманням принципу рандомінізації і були порівняні
по чинниках перинатального ризику.
На ІІІ етапі були вивчені медико-соціальні особливості у 100 жінок
та їх чоловіків, у яких були використані родинно-орієнтовані технології,
а також у 100 лікарів акушер-гінекологів, які проходили навчання у
НМАПО імені П.Л. Шупика на передатестаційних циклах та циклах
тематичного удосконалення.
Критерії включення в групи 1 і 2 були ідентичними:
- доношена вагітність (37-41 тиж.);
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- наявність одного плода;
- головне передлежання плода;
- відсутність важкої екстрагенітальної патології;
- відсутність свідчень до планового абдомінального розродження;
- компенсованийстан плода;
- згода подружньої пари для групи 1 або лише жінки для групи 2;
- відсутність клінічно виражених запальних захворювань у партнерів на момент розродження (ГРВІ, гнійничкове ураження шкіри тощо) –
лише для групи 1;
Критерії виключення:
- термінвагітності менше 37 і більше 41 тижня;
- тазове передлежання, косе і поперечне положення плода;
- багатопліддя;
- важка екстрагенітальна патологія;
- наявність свідчень до операції кесарева розтину;
- декомпенсований стан плода на момент початку пологів;
- клінічно виражені запальні захворювання у партнерів – лише для
групи 1;
- психологічна неготовність партнерів – лише для групи 1.
Розроблений нами алгоритм ведення жінок основної групи з
використанням родинно-орієнтованих технологій включав наступні
моменти:
- мотивація на ПП, починаючи з етапу жіночої консультації, що
включає спільні відвідини лікаря з партнером впродовж всієї вагітності;
- рання консультація перинатального психолога (з моменту ухвалення рішення про ПП) з розробкою індивідуального плану ведення
вагітності і розродження;
- проведення клініко-функціонального обстеження (УЗД, КТГ, допплерометрія) за участю партнера і обговорення всіх виникаючих питань;
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- відвідини акушерського стаціонару в 36 тижнів вагітності для
огляду родинних пологових залів і проведення індивідуальної підготовки до розродження;
- під час вступу до акушерського стаціонару спільне рішення з
партнером про його роль на всіх етапах розродження (повна присутність; лише перший період; відсутність під час другого періоду пологів;
присутність в післяродовому періоді тощо);
- використання різних способів знеболення в першому і другому
періодах пологів;
- варіант докладання до грудей матері і тілу батька;
- рання виписка із стаціонару з врахуванням клінічного перебігу
пологів;
- оцінка віддалених результатів (від 6 до 12 місяців) ПП для матері, батька і дитини.
Психотерапію здійснювали за допомогою усунення ситуаційних
детермінант; вона була спрямована на створення нових установок детермінант особи пацієнтки. Домінанта є функціональним об’єднанням
нервових центрів – рефлекторною системою, що складається з відносно
рухливого кіркового компонента і субкортикальних, вегетативних і
гуморальних компонентів.
Як основні психотерапевтичні методики використовували наступні:
гіпносуггестивна психотерапія, аутогенне тренування (активуючий і
седативний варіанти), прийоми раціонально-конгнитивної, поведінкової,
позитивної психотерапії тощо. Особливостями гіпносуггестивної терапії, використаної нами, як базисної методики для вагітних жінок з’явилися: пролонгуючий характер навіювання (декілька блоків навіювання
за один сеанс з паузами гіпноз-відпочинок; симптоматична локальна
спрямованість кожного блоку навіювання; інтенсивність суггестій протягом добового біоритму (2-3 сеанси за день).
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Методи психоемоційної дії використовували для усунення виявлених межових нервово-психічних розладів з врахуванням їх клінічних
форм, особливостей перебігу і синдромальної структури; психопрофілактики рецидивів і розвитку затяжних невротичних розладів; психопрофілактики конфліктних ситуацій в сім’ї; надання екстреної психотерапевтичної допомоги у момент дії сприяючих чинників при розвитку
вагітності; реалізації індивідуальних психопрофілактичних програм,
складених на основі проведеного дослідження під час вагітності.
Переживання пацієнток і їх соціальне коріння, як родинне, так і
виробниче, не зрідка приховані в несвідомій психічній сфері, вони не
усвідомлюються ні самою вагітною жінкою, ні її оточенням. Формується
своєрідна «алекситимія» – неможливість висловити і пояснити суть
проблеми. Усвідомлення пацієнткою за допомогою лікаря причини її
переживань є психотера-певтичним методом для усунення ситуаційної
детермінанти. Створення в процесі психотерапії нової психологічної
установки є методом формування і активації «антисистеми», що пригнічує дію патологічної системи, лежачої в основі формування нервовопсихічних порушень під час вагітності.
Ведення жінок групи 2 проводили відповідно до наказів МОЗ
України тією ж медичною бригадою з використанням всіх можливих
методів знеболення, раннє докладання до грудей та інші моменти, за
винятком присутності партнера.
2.2 Методи дослідження
Відповідно до мети дослідження всім жінкам проведено клініколабораторне, інструментальне обстеження, згідно протоколам МОЗ
України.
Згідно галузевим стандартам, загальноклінічний метод включав:
анамнез, загальне фізікальне обстеження органів дихання, кровообігу,
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травлення, сечовивідної системи, молочних залоз, вимір маси, вимір
рівня артеріального тиску, визначення групи крові, резус-фактора, загальний аналіз крові, біохімічні показники і коагулограму, дослідження
виділень з піхви (оглядовий мазок) і цервікального каналу (бактеріальний посів). При необхідності, проводили додаткове обстеження на
захворювання, що передаються статевим шляхом методами імуноферментного аналізу (ІФА) і полімеразної цепної реакції (ПЦР).
З метою виявлення ступеня утягнення вегетативної нервової системи і рівня регуляції серцевої діяльності проводилася кардіоінтервалографія за допомогою одноканаль-ного електрокардіографа [126]. За
даними авторів, існує периферична структура керування ритмом серця,
що включає послідовні рівні гуморальної, гормональної, вегетативної і
центральної (коркової) регуляції. Цим рівням відповідають визначені
анатомо-фізіологічні структури:
1) підкіркові нервові центри, що забезпечують вегетативний
гомеостаз;
2) вищі вегетативні центри, що здійснюють зрівноважування
гуморально-гормонально-вегетативних ланок керування під контролем
коркових механізмів,
3) центральна нервова система, що координує всі процеси керування в організмі відповідно до умов навколишнього середовища.
Кожна вища ланка повинна забезпечувати перебудову нижчої ланки. У
послідовності

кардіоінтервало-графів,

на

думку

цих

же

авторів

закодована інформація про процеси, що протікають не в самому серці, а
в різноманітних ланках системи керування.
Оцінка вегетативного статусу вагітних відбувалася після реєстрації 100 послідовних інтервалів R-R у 2-му відведенні ЕКГ і розрахунку
за допомогою комп’ютерної програми «матема-тичний аналіз серцевого
ритму» основних показників кардіоінтервалографії: частота серцевих
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скорочень (ЧСС), математичного чекання (М), серцевого квадратного
відхилення (), коефіцієнта варіації (V), моди (М0), амплітуди моди
(АМ0), варіаційного розмаху (Х), індексу вегетативної рівноваги (ІВР),
вегетативного показника ритму (ВПР), показника адекватності процесів
регуляції (ПАПР) і індексу напруги (ІН) [126].
Для оцінки психоемоційного статусу використовували шкалуопитувальник стану вагітної і породіллі [95,103]. Шкала-опитувальник
(анкета №1) складається з 50 пунктів-питань і включає 4 основних розділи: по нервово-психічному стану, соматичному здоров’ю, соціальному
положенню і відношенню до дитини. Перший розділ включає 17 пунктипитань, відповідаючи на які вагітні і породіллі досить детально
повідомляють відомості про особливості їх нервово-психічного статусу.
Другий розділ, що складається з 18 пунктів, дозволяє отримати дані, що
стосуються перенесених захворювань вагітною і інших особливостей її
соматичного статусу. Третій розділ, що складається з 9 пунктів, характеризує соціальне положення обстежуваної і особливості її взаємин з
тими оточуючими. Четвертий розділ включає 6 питань-пунктів, при
відповідях на які лікар має можливість отримати відомості, що стосуються відношення вагітної до майбутньої дитини.
Техніка вживання методу. Кожна пропозиція написана на окремій
картці з відрізаним правим або лівим нижнім кутами. Праві кути
відрізані в тих карток, в яких пропозиції сформульовані в ствердній
формі і відображають наявність того або іншого розладу. Ліві кути
відрізані в тих карток, вміст яких сформульований в негативній формі.
Перед опитом обстежувану знайомлять з інструкцією в наступній
формі: «Просимо Вас прочитати кожну картку і відкласти її управо,
якщо Ви згодні з тим, що на ній написане, або вліво, якщо Ви не згодні з
її текстом». В процесі дослідження лікар повинен переконатися в
правильному розумінні обстежуваною сенсу тексту, написаного на
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картці. Після закінчення дослідження лікар витягує з правої стопки
картки з відрізаним правим, а з лівої – з відрізаним лівим нижніми
кутами і підсумовує їх. Сума карток, що витягують, є кількісним показником порушень в обстежуваної в її суб’єктивній оцінці. Дослідження,
що проводиться, дозволяє отримати не лише кількісну оцінку нервовопсихічного стану, але і, що є украй важливим, виробити якісний аналіз.
Отже, кількісний показник відображає сумарну оцінку негативних
переживань обстежуваною, а якісний аналіз результатів (по 4 вказаним
вище розділам) встановлює, в якій саме області переживань є, на думку
жінки, найбільш виражені і травмуючі переживання. Якісний аналіз
сприяє до певної міри поглибленому розумінню вмісту негативних
емоцій породіллі, що підсилюють переживання болю, і тим самим
вказує в яких напрямах повинна проводитися психотерапевтична робота
з вагітною.
Кількісна шкала оцінки психічного стану вагітної і породіллі дозволяє в стандартній формі описувати і реєструвати всі основні нервовопсихічні прояви з врахуванням ступеня їх вираженості. При цьому
перша група об’єднує ряд ознак, які більшеою мірою відображають
поведінкові реакції, і дає ряд характеристик зовнішнього вигляду, мови,
рухової активності. Друга група відображає нервово-психічні реакції з
врахуванням товариськості, розгальмування, недостатньої контактності,
характеру сну, а також настрою: депресії, вираженої ейфорії, туги;
характер афекту: виражений страх, тривога, дратівливість, напруженість, байдужість, млявість, апатія, увага і реакція на оточуюче, що
виражаються часто в нездатності до зосередження уваги тощо. Третя
група відображає соматичні ознаки, по яких можна виявити ті або інші
органічні захворювання у вагітної. Вельми істотним є і те, що за
допомогою шкали до певної міри виявити ефективність проведеної
психопрофілактичної підготовки вагітної до пологів.
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Оцінна шкала-опитувальник дає можливість не лише систематизовану стандартну реєстрацію всіх основних нервово-психічних проявів,
але і дозволяє виявити взаємозв’язок цих реакцій: соматичного і
психічного стану, також особливості динаміки окремих симптомів в
процесі пологового акту, цілеспрямовано проводити в цей період психопрофілактичні бесіди і психотерапевтичні дії з врахуванням тих
нервово-психічних відхилень, які є конкретно у даної породіллі, а також
цілеспрямовано застосовувати психотерапевтичну дію з врахуванням їх
специфічної дії.
Шкала нервово-психічного напруги (анкета №2) розроблена таким
чином, що опит проводиться, аби зібрати скарги та інші суб’єктивні
оцінки опитуваних, які дозволять скласти як можна більш повноцінні
характеристику фізичного і психічного дискомфорту, яке має місце при
нервово-психічній напрузі. Різний ступінь вираженості соматичних і
психічних ознак в різних опитуваних дозволив розділити кожен з пунктів опитувальника (30) на 3 ступеня вираженості: 1 – слабо виражені; 2 –
середній ступінь вираженості і 3 – різко виражені, що отримали умовну
оцінку в окулярах, відповідно 0, 1 і 2 очки. За змістом опитувальника всі
ознаки можна розподілити на три групи тверджень:
перша група – відображає наявність фізичного дискомфорту і неприємних відчуттів з боку органів і систем;
друга група – стверджує наявність або відсутність психічного дискомфорту і скарг з боку нервово-психічної сфери;
третя група – входять ознаки, що описують деякі загальні характеристики нервово-психічної напруги – частоту, тривалість, генералізацію
і ступінь вираженості цього стану.
Праворуч від питань є графа – відмітка опитуваного, після чого
відбувається підрахунок набраних очків. Мінімальна кількість очок – 0,
коли опитувана заперечує наявність будь-яких проявів нервово-психіч-
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ної напруги. Максимальна кількість очок – 60, коли опитувана відчуває
максимальну нервово-психічну напругу.
Психологічний статус родинних пар також оцінювали за допомогою анкетування, інтерв’ю, спостереження і тестування спільно з медичним психологом.
Оцінку психологічного стану в родинній парі на догестаційному
етапі, в першому триместрі вагітності і перед пологами проводили за
шкалою Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна на підставі визначення рівня
ситуативної і особової тривожності [95]. Ефект знеболення в пологах
жінки оцінювали за десятибальною шкалою [82].
Для оцінки перебігу вагітності, функції плаценти, стану плода
використовували інструментальні методи дослідження: функціональний
стан системи мати-плацента-плід оцінювали за даними, отриманими при
допплерометричному дослідженні за допомогою ультразвукових діагностичних приладів «Toshiba 11». Ехографічне дослідження проводили
за загальноприйнятою методикою [7] з визначенням положення і передлежання плода, біпарієтального розміру голівки (БПР), середнього діаметру грудної клітини (СДГ) і живота (СДЖ), довжини стегна плода.
Після виміру основних фетометричних показників визначали локалізацію плаценти, її товщину і структуру, а також кількість навколоплідних
вод, частоту серцевих скорочень.
Динамічне допплерометричне дослідження матково- плацентарного і плодово-плацентарного кровотоку здійснювали на підставі даних
аналізу кривих швидкостей кровотоку (КШК) в маткових артеріях,
артерії пуповини, а також середній мозковій артерії, обчислювали
систоло-діастолічне відношення (СДВ), індекс резистентності (ІР) і
пульсаційний індекс для досліджуваних судин.
Якісний аналіз СДМ проводили за загальноприйнятою методикою
[82]. Кожну ознаку оцінювали від 0 до 2 балів. Сумарна оцінка (у балах)
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виражала ступінь активності скоротливої діяльності матки. Активність
СДМ 2 бали і менш відповідала гіподинамії матки в пологах, яка зазвичай
виявляється затяжним перебігом пологів, первинною або вторинною
слабкістю пологової діяльності. Активність в межах 3-8 балів була
характерна для нормодинамії матки. Активність 9-10 балів – для гіпердинамії, при якій міг спостерігатися як прискорений перебіг пологів (швидкі або стрімкі), так і сповільнений їх розвиток (при дистоції) або судорожна пологова діяльність (при ригідності шийки матки або спазмі зіву).
Функціональний стан плода, реактивність його серцево-судинної
системи вивчали за допомогою непрямої безстресової кардіотокографії.
Динамічний фетомоніторинг стану плода і пологової діяльності проводили методом непрямої кардіотокографії за допомогою фетального
кардіотокографа «НЕАСО» з ультразвуковим датчиком реєстрації серцевої діяльності плода і тензодатчиком тонографа. Стан плода оцінювали за
результатами кардіотокографії за допомогою шкали W. Fisher в модифікації вітчизняних авторів [125]. Ознаками порушення функціонального
стану плода вважали зменшення амплітуди осциляцій серцевого ритму,
появу патологічних децелерацій. На токограмі відзначали кількість переймів за 10 хв, систолу і діастолу переймів, наявність/відсутність так
званих «комплексів дискоординованих» переймів. «Комплексами дискоординації» вважали двогорбі, подвійні, потрійні комплекси переймів.
Вагітним проводили тест для визначення типу гестаційної
домінанти [82]. Час на відповіді і обробку результатів займає приблизно
5-7 хвилин. Інтерпретація результатів: виділяють п’ять типів психологічних компонентів гестаційної домінанти (ПКГД) – оптимальний гіпогестогнозичний, ейфоричний, тривожний і депресивний.
У всіх обстежених жінок досліджувався вміст у периферичній
крові деяких гормонів: пролактину (Прл), естріолу (Е3), прогестерону
(ПГ), плацентарного лактогену (ПЛ), хоріонічного гонадотропіну (ХГ),
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кортизолу (К), дегідроепіандростерон-сульфата (ДГЕА-С), тестостерону
(Т), 17-оксипрогестерону (17-ОП) і плацентарних білків: α-фетопротеїну, плацентарного α1-мікроглобуліна (ПАМГ-1 або РР12), α2-мікроглобулін фертильності (АМГФ або РР14), трофічний ß-глікопротеїд
(ТБГ або SP1) і тестостеронестрадіолзв’язуючий глобулін (SSBG). Визначення гормонів і плацентарних білків проводилося імуноферментним
аналізом за загальноприйнятими методиками [135].
Мікробіологічний метод дослідження відокремлюваного верхніх
дихальних шляхів проводили за загальноприйнятою методикою [127].
Рівень колонізації >10 6 КУО/мл дозволяє виявити патогенну і умовнопатогенну етіологічно значиму мікрофлору серед мікробів-сімбіонтів
верхніх дихальних шляхів людини. Рівень колонізації <10 3 КУО/мл
свідчить про носійство або контамінацію. У ряді випадків у пацієнтів з
пониженим імунітетом представники нормальної мікрофлори можуть
бути визнані як збудники інфекції, якщо їх кількість досягає етіологічно
значимих цифр і зберігається при повторних дослідженнях. Інтерпретацію результатів дослідження проводили при порівнянні результатів з
нормативними даними [127].
Бактеріологічне дослідження фекалій новонародженого проводили
на 4-5-ту добу за загальноприйнятою методикою [127].
Оцінку стану м’яких пологових шляхів у вагітних жінок визначали
за шкалою Бішопа. При оцінці 0-2 бали шийку матки вважали «незрілою», 3-4 бали – «недостатньо зрілою», 5-8 балів – «зрілою» [82].
Для більш детального вивчення стану лактації ми вважали за
доцільне вивчити в динаміці післяпологового періоду (1, 3, 7 і 14 доба)
ряд показників, які відображують місцеві зміни безпосередньо в
материнському молоці.
Визначення обсягу молока проводили шляхом зважування новонароджених до і після годування, а також визначали кількість зцід-
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жуваного молока. Визначення молочного цукру (лактози) проводили
йодометричним методом, заснованим на взаємодії між альдегідною групою молочного цукру з йодом у лужному середовищі, де йод є окисником [135]. Методика визначення казеїну в молоці заснована на тому, що
він має кислу реакцію і тому, різниця між кількістю лугу, витраченого
на нейтралізацію цільного молока і його кількістю, що витрачене на
нейтралізацію сироватки молока (після осаджування казеїну) уявляє
собою кількість лугу, що витрачене на нейтралізацію всього казеїну.
Знаючи еквівалентну вагу казеїну можна визначити його кількість у
материнському молоці [135]. Вивчення вмісту загального білка і ліпідів
проводили за загальноприйнятою методикою [135].
Визначення вітамінів С та Е в молоці проводили за загальноприйнятою методикою [135] спектрофотометричним методом (α=525 нм),
з перерахунком за каліброваною кривою. Визначення малонового діальдегіду проводили спектрофотометрично за допомогою тіобарбітурової
кислоти [135].
Концентрації імуноглобулінів класів G, A, M та секреторного
імуноглобуліну А (sIgА) у молоці визначали методом імуноферментного
аналізу з використанням комерційних наборів реагентів «Тест-система»
імуноферментна для визначення кількості IgG, IgA, IgM у сироватці
крові людини» та «Тест-система імуноферментна для визначення кількості sIgА у слині» згідно протоколу проведення аналізу. Враховуючи
той факт, що концентрації IgG, IgM у молоці значно нижчі, ніж у
сироватці крові, нами використовувались інші розведення нативних
зразків молока, ніж рекомендоване для сироватки крові, а саме 1:700 для
визначення IgG та 1:800 для визначення IgM. Для визначення IgA та
sIgA використовували рекомендовані в протоколах розведення. При
обчисленні результатів аналізу враховували розведення нативних зразків
молока [135].
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Концентрації лактоферину, трансеферрину і церулоплаз-міну
визначали методом радіальної імунодифузії в гелі за методом Y. Mancini
et. al. [135]. Використовували моноспецифічну антисироватку проти
лактоферину, кінцеве розведення антисироватки в агарі склало 1:40.
Результати реакції враховували вимірюванням діаметру кілець преципітації та обчислювали на комп’ютері в програмі «Tetrasoft».
Цитологічне дослідження клітин молозива вагітних і годуючих
жінок проводили за загальноприйнятою методикою [135]. Оцінку
кількості цитохімічних компонентів в клітині (пероксидаза і кисла
фосфатаза) проводили напівкількісним методом, який заснований на
визначенні ступеня інтенсивності реакції по кількості пофарбованої
речовини в цитоплазмі клітини.
Оцінку стану новонародженого проводили за шкалою Апгар на
першій і п’ятій хвилинах життя. На підставі історій розвитку новонароджених аналізували перебіг раннього неонатального періоду.
Для оцінки медико-соціальних аспектів родинно-орієнтованих
технологій був розроблений набір анкет з врахуванням прийнятих до
анкетування в соціології вимог: перші питання були нейтрального
характеру, далі – складніші; питання соціально-демографічного блоку
завершували анкету; були відсутні питання, що характеризуються органічною множинністю, складені питання і з подвійним запереченням;
мінімізована кількість питань з числом альтернативних відповідей
більше п’яти та інші [158].
Набір анкет включав:
- анкета для акушер-гінекологів з різним стажем роботи, яка
складалася з 20 закритих тверджень/питань;
- анкети для анонімного дослідження відношення до партнерських
пологів їх потенціальних учасників – вагітних жінок та їхніх чоловіків
(гніздові суцільні вибірки);
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- анкета для вагітних жінок включала, без врахування питань
соціально демографічного блоку, 5 закритих альтернативних питань /
тверджень відносно їх відношення до партнерських пологів;
- анкета для чоловіків вагітних жінок включала, без врахування
питань соціально-демографічного блоку, 3 закритих альтернативних
питання / твердження про їх відношення до партнерських пологів.
Статистичні методи дослідження проводили за загальноприйнятими методиками з використанням параметричних і непараметричних
методів обробки отриманих результатів [128].
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РОЗДІЛ 3
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПАРТНЕРСЬКИХ
ПОЛОГІВ
Для вирішення поставленої мети і завдань на І етапі досліджень
нами був проведений ретроспективний аналіз 26 291 пологів за 5 років
(2010-2014 рр.), з яких 18 734 (71,3%) були проведені на базі типового
міського пологового будинку (МПБ) (пологовий будинок №1 м. Києва –
база кафедри акушерства, гінекології і перинатології НМАПО імені
П.Л. Шупика), а 7 557 (28,7%) – на базі пологового відділення центральної районної лікарні (ЦРЛ) Києво-Святошинського району Київської
області.
Як свідчать дані таблиці 3.1, за період, що вивчається, сумарна
частота ПП склала по МПБ 13,7% (2 566 пологів), а по ЦРЛ – 25,9%
(1 961 пологів).
Таблиця 3.1
Частота партнерських пологів
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

3471

1304

496
14,3%

200
15,3%

2011

3530

1407

347
9,8%

223
15,8%

2012

3844

1526

430
11,2%

486
32%

2013

3543

1597

670
18,9%

493
31%

2014

4346

1723

771
17,7%

559
32,5%

2010-2014

18734

7557

2566
13,7%

1961
25,9%
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Розглядаючи цей показник по роках, необхідно відзначити, що в
МПБ він спочатку знизився з 14,3% в 2010 році до 9,8% – в 2011 році, а
після цього постійно зростав – до 11,2% – в 2012 році, потім до 18,9% –
в 2013 році і до 17,7% – в 2014 році. По ЦРЛ відмічена постійно
зростаюча тенденція зростання – до 15,8% в 2011 році, потім до 32,0% –
в 2012 і до 31,0% – в 2013 році. Встановлені особливості обумовлені
початком проведення науково-практичних семінарів «Актуальні питання
здоров’я матері і дитини» за наказом МОЗ України з 2010 року, на яких
розглядалася проблема ПП в аспекті зниження частоти акушерської і
перинатальної патології з використанням родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і при розродженні, які відображені у наших
наукових роботах [30, 42, 43, 45, 55]. Аналізуючи встановлену різницю в
частоті ПП (показник вище в ЦРЛ в порівнянні з МПБ) слід зазначити
той факт, що сільське населення більше довіряє санітарно-роз’яснювальній роботі лікарів, починаючи з етапу жіночої консультації і закінчуючи акушерським стаціонаром в аспекті доцільності ПП з позитивної
точки зору, що, безумовно, позначається і величині показника, що
вивчається.
Наступним показником, який був нами вивчений, була частота
фізіологічних і партнерських пологів (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Частота фізіологічних пологів
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

2006
59%

776
59,8%

318
64,1%

131
65,5%

2011

1743
49,8%

677
48,4%

211
60,2%

113
51,3%

2012

2344
61,7%

730
48,7%

310
72%

269
55,3%
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Продовження табл. 3.2
Пологи

Роки

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2013

2597
74,2%

942
69,8%

428
82%

467
69,7%

2014

2829
65,8%

1096
64,5%

593
77%

555
72,1%

2010-2014

11519
61,6%

4227
56,9%

1860
72,6%

1535
78,2%

Різниця в сумарній частоті фізіологічних пологів по МПБ за період
2010-2014 рр. склала 11,0%, а по ЦРЛ – 21,3% відповідно. По роках ці
відмінності по МПБ коливались від 5,1% в 2010 році до 11,2% – в 2014
році. По ЦРЛ коливання носили більш виражений характер – від 5,7% в
2010 році і до 7,6% – в 2014 році. Встановлені відмінності, на нашу
думку, збігаються з вищою частотою ПП за даними ЦРЛ і є хорошим
резервом підвищення частоти фізіологічних пологів на сучасному етапі.
Зворотна тенденція була відмічена при оцінці частоти патологічних
пологів (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Частота ускладнених пологів
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

669
19,7%

217
16,7%

61
12,3%

16
8%

2011

903
25,8%

274
19,6%

62
17,8%

22
10%

2012

855
22,5%

231
15,4%

60
13,9%

38
7,8%

2013

679
19,4%

226
15,1%

54
10,3%

49
7,4%
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Продовження табл. 3.3
Пологи

Роки

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2014

937
21,8%

241
14,2%

97
12,6%

54
7,1%

2010-2014

4043
21,6%

1189
15,7%

334
13%

179
9,1%

Так, сумарно по МПБ за період 2010-2014 рр. частота патологічних
ПП була нижча на 8,6%, а за даними ЦРЛ – на 6,6%, що відображає
загальну

тенденцію

зменшення

рівня

патологічних

пологів

при

використанні родинно-орієнтованих технологій при розродженні. Цікаві
закономірності відмічені нами і по роках. Якщо в 2010 році різниця, що
вивчається, по МПБ складала 7,4%, а по ЦРЛ – 8,7%, то в 2014 році ці
значення були, відповідно, 9,2 і 7,1%. Отримані результати наочно
підтверджують доцільність використання ПП при розродженні жінок як
в ЦРЛ, так і в МПБ.
Особливий інтерес представляють дані про частоту кесарева
розтину (КР) при традиційному веденні пологів і при використанні ПП.
Згідно даним сучасної літератури [75, 176] на сьогоднішній день висока
частота абдомінального розродження свідчить про не завжди раціональне ведення пологів, а також про значний рівень акушерської агресії,
особливо серед лікарів з невеликим стажем і досвідом роботи. Одним з
основних завдань широкого впровадження ПП є збільшення частоти
природного, фізіологічного розродження жінок різних груп ризику.
Аналізуючи сумарні показники за 2010-2014 рр., нами встановлені абсолютно протилежні результати (табл. 3.4). Так, за даними МПБ частота
КР при ПП нижче на 5,3%, то за даними ЦРЛ, навпаки, вище на 5,9%.
По роках дана закономірність повністю зберігалася. Найнаочніше це
було видимим в 2012 році, за даними МПБ, – нижче на 6,2%, за резуль-
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татами ЦРЛ – вище на 11,6% відповідно. Отримані результати відображені у наших наукових роботах [34, 53], їх можна пояснити різним
рівнем професійної підготовки лікарів ЦРЛ і МПБ, що відобразилося і
на частоті КР за даними лікувальних установ.
Таблиця 3.4
Частота кесарева розтину
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

937
27%

269
20,6%

116
23,4%

52
26%

2011

716
20,2%

335
23,8%

60
17,1%

179
36,8%

2012

773
20,1%

385
25,2%

60
13,9%

179
36,8%

2013

670
18,9%

352
22,1%

69
13,2%

108
30,7%

2014

750
17,2%

375
21,8%

81
10,5%

94
25,1%

2010-2014

3819
20,3%

1716
22,7%

386
15%

521
29,6%

Одним з основних завдань широкого вживання ПП в акушерських
стаціонарах є поліпшення перинатальних результатів розродження [15,
88]. Згідно з отриманими нами результатами, які відображені в таблиці 3.5, за даними МПБ частота народження дітей з оцінкою за шкалою
Апгар більше 7 балів склала при ПП +14,4%, а за результатами ЦРЛ –
+10,2%. По роках ці відмінності коливалися в аналогічних межах: в
2010 році – +12,7% і +8,6%; у 2014 році – +13,6% і +9,3% відповідно.
Аналіз представлених даних підтверджує доцільність широкого використання ПП для поліпшення перинатальних результатів розродження,
що також відображено у наших наукових роботах [31, 51].
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Таблиця 3.5
Частота народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар
більше 7 балів
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

2828
83,2%

1140
87,7%

472
95,1%

196
98%

2011

2845
81,3%

1279
91,4%

327
94%

223
100%

2012

3245
85,4%

1351
90,1%

427
98,7%

477
98,1%

2013

2885
82,4%

1333
88,9%

505
96,6%

481
98,2%

2014

3599
83,7%

1519
89,4%

747
97%

542
98,7%

2010-2014

15402
82,3%

6622
87,7%

2478
96,7%

1919
97,9%

Абсолютно протилежні результати отримані нами при аналізі
частоти народження дітей з оцінкою менше 7 балів (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Частота народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар
менше 7 балів
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

643
16,8%

164
12,3%

24
4,9%

4
2,0%

2011

1085
18,7%

128
8,6%

20
6,0%

-

2012

599
14,6%

175
9,9%

13
1,3%

9
1,9%
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Продовження табл. 3.6
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2013

658
17,6%

264
11,1%

35
3,4%

12
1,8%

2014

747
16,3%

204
10,6%

24
3,0%

17
1,3%

2010-2014

3332
17,7%

935
12,3%

116
3,3%

42
2,1%

Сумарно за 2010-2014 рр., за даними МПБ, різниця склала 14,4%
знижень при використанні ПП, а за даними ЦРЛ – 10,2% відповідно.
Найбільш суттєві відмінності мали місце в 2013 році – 14,2% і 9,9% в
МПБ і ЦРЛ. Отримані результати повністю корелюють з представленими вище результатами народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар
більше 7 балів і підтверджують доцільність використання ПП для поліпшення перинатальних результатів розродження.
Одним з найчастіших ускладнень при розродженні є передчасний
розрив плодових оболонок (ПРПО) [137, 153]. Отримані нами результати (табл. 3.7) свідчать, що частота даної патології не залежить від
тактики ведення пологів і коливалась за весь період досліджень (20102014 рр.) в умовах МПБ 6,4% при загальноприйнятих пологах і 6,3% –
при ПП. В ЦРЛ ці показники були дещо вище – 10,1 і 9,8%, це можна
пояснити тим фактом, що від одного до двох місяців протягом року
ця лікувальна установа виконує функції обласного перинатального
центру з розродженням жінок зі всієї Київської області з високим
перинатальним ризиком і екстрагенітальною патологією. При аналізі
даного показника безпосередньо по роках досліджень звертає на себе
увагу найнижче значення в МПБ в 2013 році (2,9 і 2,7%) і найвище в
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2014 році (10,5 і 10,1%), що можна пояснити високим рівнем стресового
стану населення Києва у зв’язку зі зміною політичної і економічної
ситуації в країні.
Таблиця 3.7
Частота передчасного розриву плодових оболонок
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

234
6,9%

154
11,9%

31
6,2%

23
11,5%

2011

269
7,7%

127
9,1%

26
7,4%

19
8,6%

2012

121
3,2%

171
11,4%

13
3%

53
10,9%

2013

101
2,9%

177
11,8%

14
2,7%

55
11,3%

2014

451
10,5%

139
8,2%

78
10,1%

43
7,8%

2010-2014

1176
6,4%

768
10,1%

162
6,3%

193
9,8%

Ми вважали за доцільне проаналізувати окремим пунктом частоту
травматизму шийки матки при розродженні (табл. 3.8). Отримані
результати вказують на досить високу частоту даного ускладнення за
весь досліджуваний період (2010-2014 рр.), причому як в умовах МПБ
(11,8%), так і ЦРЛ (9,6%). У жінок, розроджених шляхом ПП дані
значення були нижчі – МПБ – 6,8% і ЦРЛ – 5,4% відповідно. Розглядаючи даний показник по роках можна констатувати, що найбільш
низький рівень мав місце в 2010 році (МПБ – 7,2 і 4,4%; ЦРЛ – 9,4
і 5,5% відповідно), а найбільш високий – в 2012 році (МПБ – 14,0 і 8,4%;
ЦРЛ – 9,7 і 5,1% відповідно).
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Таблиця 3.8
Частота травматизму шийки матки

Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

244
7,2%

122
9,4%

22
4,4%

11
5,5%

2011

458
13,1%

151
10,8%

28
8%

14
6,3%

2012

532
14%

145
9,7%

36
8,4%

25
5,1%

2013

420
12%

151
10,1%

32
6,1%

28
5,8%

2014

563
13,1%

159
9,4%

58
7,5%

28
5,2%

2010-2014

2217
11,8%

728
9,6%

176
6,8%

106
5,4%

В аналогічному аспекті заслуговує на увагу також частота епізіотомій і травматизму промежини (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Частота епізіотомій і травматизму промежини
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

1162
34,2%

438
33,7%

128
25,8%

53
26,5%

2011

1393
39,8%

408
29,2%

117
33,4%

47
21,3%

2012

1759
46,3%

366
24,4%

164
38%

80
16,5%
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Продовження табл. 3.9
Пологи

Роки

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2013

1571
44,9%

433
28,9%

196
37,5%

107
22%

2014

1986
46,2%

501
29,5%

293
38%

127
23,1%

2010-2014

7871
42%

2146
28,6%

898
35%

414
21,1%

Виходячи з представлених даних, частота даного оперативного
втручвння (епізіотомія) і ускладнення (мимовільні розриви піхви і промежини) за період (2010-2014 рр.), що вивчається, була досить високою
не лише в умовах МПБ (42,0%), але і в ЦРЛ (28,4%). Використання ПП
дозволило знизити даний показник в МПБ до 35,0%, а в ЦРЛ – до 21,1%
відповідно. По роках найбільш низькі значення в МПБ мали місце в
2010 році (34,2% при загальноприйнятому веденні і 25,8% – при ПП), а в
ЦРЛ – в 2012 році (24,4 і 16,5%). Найбільш високий показник ми
констатували в МПБ в 2012 році (46,3 і 38,0%), а в ЦРЛ – в 2010 (33,7 і
26,5% відповідно).
Одним з основних свідчень до операції КР на сучасному етапі
розглядається розвиток дистресу плода [20, 176]. Ми вважали за доцільне прослідити динаміку даного ускладнення за період, що вивчався
(2010-2014 рр.) (табл. 3.10). При загальноприйнятому веденні пологів
частота дистресу плода склала в умовах МПБ – 15,2%, а в ЦРЛ – 14,0%
відповідно. Розродження із застосуванням методики ПП дозволило
знизити рівень даної патології до 10,0% в МПБ і до 8,5% – в ЦРЛ.
Аналізуючи величину, що вивчається, по роках можна відзначити
найвищі значення в МПБ в 2010 році (19,8% при загальноприйнятому
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веденні і 4,9% – при ПП), а найнижчі в 2012 році (12,8% і 7,2%
відповідно). У ЦРЛ найвищі показники мали місце в 2011 році (20,1% і
15,9%), а найнижчі в 2013 році (11,2% і 7,8%) відповідно.
Таблиця 3.10
Частота дистресу плода
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

673
19,8%

161
12,4%

74
4,9%

15
7,5%

2011

584
16,7%

281
20,1%

36
10,2%

35
15,9%

2012

486
12,8%

198
13,2%

31
7,2%

35
7,2%

2013

493
14,1%

168
11,2%

46
8,8%

39
7,8%

2014

623
14,5%

248
14,6%

69
8,9%

44
8,1%

2010-2014

2859
15,2%

1056
14%

256
10%

167
8,5%

Окрім вищеописаних особливостей, ми вважали за доцільне вивчити частоту різних аномалій пологової діяльності, які є також одним зі
свідчень до абдомінального розродження [82, 142]. Дані таблиці 3.11
свідчать, що за період (2010-2014 рр.), що вивчається, використання ПП
дозволило знизити даний показник в умовах МПБ з 5,1% при загальноприйнятому веденні до 1,9% – при ПП. В ЦРЛ відмічена аналогічна тенденція – зменшення частоти аномалій пологової діяльності з 2,4 до 1,3%
відповідно. Безпосередньо по роках досліджень в МПБ найвищий показник відмічено в 2011 році (9,8% при загальноприйнятому веденні пологів
і 5,1% – при ПП), а найнижчий – в 2013 році (3,5 і 1,1% відповідно).
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Таблиця 3.11
Частота аномалій пологової діяльності
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

173
5,1%

30
2,3%

11
2,2%

2
1%

2011

343
9,8%

36
2,6%

18
5,1%

3
1,3%

2012

159
4,2%

46
3,1%

8
1,9%

8
1,6%

2013

122
3,5%

36
2,4%

6
1,1%

6
1,2%

2014

167
3,9%

32
1,9%

14
1,8%

6
1,1%

2010-2014

964
5,1%

180
2,4%

5,1
1,9%

25
1,3%

За результатами ЦРЛ, найвище значення мало місце в 2012 році
(3,1% і 1,6%), а найнижче – в 2014 році (1,9% і 1,1% відповідно), що
відображено у наших наукових роботах [52].
В порівнянні з попередніми показниками, частота тазового передлежання не залежала від тактики розродження жінок (табл. 3.12).
Таблиця 3.12
Частота тазового передлежання
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

115
3,4%

60
4,6%

16
3,2%

8
4%

2011

80
2,3%

86
6,2%

7
2%

13
5,9%
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Продовження табл. 3.12

Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2012

80
2,1%

73
4,9%

8
1,9%

23
4,7%

2013

45
1,3%

82
5,5%

6
1,1%

25
5,2%

2014

90
2,1%

78
4,6%

14
1,8%

24
4,4%

2010-2014

410
2,2%

379
5%

51
1,9%

93
4,7%

За весь період (2010-2014 рр.), що вивчається, цей показник
коливався в умовах МПБ від 2,2% при загальноприйнятому веденні
пологів до 1,9% – при ПП. На відміну від цього, в ЦРЛ дане значення
було значно вище – 5,0% при загальноприйнятому веденні і 4,7% – при
ПП. На нашу думку, такі суттєві відмінності між МПБ і ЦРЛ можна
пояснити різним рівнем своєчасної діагностики і проведення відповідних лікувально-профілактичних заходів в міській і сільській місцевості.
Залежно від місця проведення досліджень найвищі значення мали місце
в МПБ в 2010 році (3,4% при загальноприйнятому веденні пологів і
3,2% – при ПП), а найнижчі – в 2013 році (1,3 і 1,1% відповідно). У ЦРЛ
найвищі значення відмічені в 2011 році (6,2 і 5,9%), а найбільш значимі –
в 2014 році (4,6 і 4,4% відповідно).
У структурі свідчень до операції КР особливе місце займає клінічно вузький таз, причини якого є вельми всілякими і добре вивчені на
сучасному етапі [158, 215]. Виходячи з отриманих нами результатів
(табл. 3.13) можна констатувати лише тенденцію до зниження даного
показника за період (2010-2014 рр.), що вивчається, в умовах як МПБ
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(з 3,0% при загальноприйнятому веденні пологів до 2,1% – при ПП), так
і в ЦРЛ (з 5,2 до 4,6% відповідно).
Таблиця 3.13
Частота клінічно вузького тазу
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

68
2,0%

91
7,0%

6
1,6%

13
6,5%

2011

206
5,9%

28
2,0%

19
5,4%

2
2,1%

2012

117
3,1%

93
6,2%

12
2,8%

26
5,3%

2013

87
2,5%

102
6,8%

9
1,7%

27
57%

2014

82
1,9%

83
4,9%

9
1,1%

23
4,3%

2010-2014

560
3,0%

397
5,2%

55
2,1%

91
4,6%

По роках досліджень в МПБ найвищі значення мали місце в 2011
році (5,9% при загальноприйнятому веденні пологів і 5,4% – при ПП), а
найнижчі – в 2014 році (1,9 і 1,1% відповідно). В умовах ЦРЛ найгірша
тенденція констатована в 2010 році (7,0 і 6,5%), а найкраща – в 2011
році (2,0 і 2,1% відповідно). Виявлені відмінності частоти діагностики
клінічно вузького тазу в умовах МПБ і ЦРЛ, на нашу думку, можна
пояснити різним рівнем професійної підготовки лікарів пологових
відділень.
Одним з найбільш грізних ускладнень в акушерстві є передчасне
відшарування нормально розташованої плаценти [75, 93]. Дані таблиці
3.14 вказують на незначну частоту цього ускладнення в цілому, але
в той же час, можна констатувати тенденцію незначного зниження
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даного значення за період (2010-2014 рр.), що вивчається, як в умовах
МПБ (з 0,7% при загальноприйнятому веденні про 0,3% – при ПП), так і
в ЦРЛ (з 1,0% до 0,8% відповідно).
Таблиця 3.14
Частота передчасного відшарування нормально розташованої
плаценти
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

34
1,0%

13
1,0%

2
0,5%

2
1,0%

2011

17
0,5%

14
1,0%

1
0,2%

2
0,9%

2012

19
0,5%

38
2,5%

2
0,5%

9
1,9%

2013

35
1,0%

8
0,5%

3
0,6%

2
0,5%

2014

21
0,5%

8
0,5%

1
0,1%

1
0,1%

2010-2014

126
0,7%

81
1,0%

9
0,3%

16
0,8%

Найнижчі відмінності в МПБ мали місце в 2012 році (по 0,5%
незалежно від тактики ведення пологів), а найвищі в 2014 році (0,5%
при загальноприйнятому веденні пологів і 0,1% – при ПП). У ЦРЛ
найвищі значення констатовані в 2010 році (по 1,0% незалежно від
тактики ведення пологів) і найнижчі – в 2014 році (0,5 і 0,1% відповідно).
Кількість жінок з рубцем на матці постійно зростає, що вказує на
необхідність пошуку рішень для можливості розродження таких пацієнток через природні пологові шляхи [137, 202]. Одним з інтегральних
показників даної проблеми є частота неспроможності рубця на матці,
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особливості якої показані нами в таблиці 3.15. При цьому ми відзначили
відсутність тенденції до зміни даного значення залежно від тактики
ведення пологів, причому не лише в умовах МПБ (3,9% при загальноприйнятому веденні і 3,7% – при ПП), але і в ЦРЛ (8,2 і 8,1% відповідно).
Таблиця 3.15
Частота неспроможності рубця на матці
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

204
6,0%

83
6,4%

29
5,8%

12
6%

2011

98
2,8%

105
7,5%

9
2,6%

16
7,2%

2012

194
5,1%

151
10,1%

21
4,9%

48
9,9%

2013

91
2,6%

135
9%

13
2,5%

42
8,5%

2014

142
3,3%

134
7,9%

24
3,1%

42
7,7%

2010-2014

729
3,9%

608
8,2%

96
3,7%

160
8,1%

Суттєві коливання даного ускладнення залежно від місця розродження, на нашу думку, можна пояснити різним рівнем оснащеності
пологових відділень для своєчасної діагностики даного ускладнення
(наявність якісної апаратури для ехографічних досліджень). Крім того,
не можна не враховувати і факт гіпердіагностики неспроможності рубця
на матці, яка є одним з компонентів акушерської агресії, що відображено у наших наукових роботах [44, 53]. По роках досліджень в МПБ
найвища частота мала місце в 2010 році (6,0% при загальноприйнятому
веденні пологів і 5,8% – при ПП), а найнижча – в 2013 році (2,6 і 2,5%

116

відповідно). В порівнянні з цим, в умовах ЦРЛ найвища частота констатована в 2012 році (10,1% при загальноприйнятому веденні пологів і
9,9% – при ПП), а найменша – в 2010 році (6,4 і 6,0% відповідно).
Одним з компонентів ведення ПП є регіонарна анестезія, частота
якої показана в таблиці 3.16.
Таблиця 3.16
Частота реґіонарної анестезії
Роки

Пологи

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

1377
40,5%

131
10,1%

225
45,4%

25
12,5%

2011

1302
37,2%

156
11,2%

149
42,6%

29
13,1%

2012

1368
36%

157
10,5%

194
45,1%

58
12,2%

2013

1253
35,8%

165
11%

232
44,4%

63
12,8%

2014

1543
35,9%

171
10,1%

343
44,5%

71
12,9%

2010-2014

6843
36,6%

780
10,3%

1143
44,6%

246
12,5%

В першу чергу, слід зазначити суттєву різницю загальної частоти
використання цього методу знеболення пологів залежно від місця
розродження при загальноприйнятому веденні пологів за період (20102014 рр.), що вивчається, МПБ – 36,6% і ЦРЛ – 10,3% відповідно.
Безумовно, основним поясненням таких відмінностей є рівень кваліфікації лікарів анестезіологів в аспекті володіння методом регіонарної
анестезії. Окрім цього, нами констатовано збільшення рівня використання регіонарної анестезії при використанні ПП як в умовах МКБ
(з 36,6 до 44,6%), так і в ЦРЛ (з 10,3 до 12,5% відповідно). По різних
роках досліджень з 2010 до 2014 рр. ми не спостерігали суттєвих відмін-

117

ностей в частоті використання регіонарної анестезії жінок як в МПБ, так
і в ЦРЛ.
Ми вважали за доцільне проаналізувати і частоту крововтрати при
розродженні більше 1,0% від маси тіла. Отримані результати (табл. 3.17)
вказують на незначну тенденцію зниження показника, що вивчається, як
в умовах МПБ (з 6,8% при загальноприйнятому веденні пологів до 5,9 –
при ПП), так і в ЦРЛ (з 7,6 до 6,7% відповідно).
Таблиця 3.17
Частота крововтрати більше 1% від маси тіла
Пологи

Роки

Партнерські пологи

МПБ

ЦРЛ

МПБ

ЦРЛ

2010

370
10,9%

144
11,1%

51
10,3%

21
10,5%

2011

287
8,2%

88
6,3%

25
7,1%

12
5,4%

2012

243
6,4%

168
11,2%

24
5,6%

51
10,4%

2013

164
4,7%

88
5,9%

19
3,6%

25
5,1%

2014

228
5,3%

93
5,5%

33
4,2%

24
4,4%

2010-2014

1292
6,8%

581
7,6%

152
5,9%

133
6,7%

Найвищі показники мали місце в МПБ в 2010 році (10,9% при
загальноприйнятому веденні пологів і 10,3% – при ПП), а найнижчі – в
2013 році (4,7% і 3,6% відповідно). За даними ЦРЛ найгірші значення
відмічені в 2012 році (11,2% при загальноприйнятому веденні пологів і
10,4% – при ПП), а найкращі – в 2014 році (5,5% і 4,4% відповідно).
На

завершальному

етапі

ретроспективних

досліджень

ми

розглянули динаміку показників, що вивчалися, залежно від їх змін при
використанні ПП.
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Дані рис. 3.1 свідчать, що до групи показників, які не змінюються
при використанні ПП як в МПБ, так і в умовах ЦРЛ, відносяться наступні: ПРПО, тазове передлежання, клінічно вузький таз, передчасне
відшарування нормально розташованої плаценти (ПВНРП) і неспроможність рубця на матці.
При загальноприйнятому веденні
неспроможність
рубця на матці

8,2
3,9
1
0,7

ПВНРП
клінічний вузький
таз

ЦРЛ

5,2
3

тазове
передлежання

МПБ

5

2,2

10,1

ПРПО

6,4
0

2

4

% 6

8

10

12

При партнерських пологах
неспроможність
рубця на матці

8,1

3,7
0,8
0,3

ПВНРП
клінічно вузький
таз

2,1

тазове
передлежання

ЦРЛ

4,6

МПБ

4,7

1,9

ПРПО

9,8

6,3
0

2

4

%

6

8

10

12

Рис. 3.1. Показники, що не відрізняються в залежності від методики
ведення пологів (2010-2014 рр.) (%).
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До показників, які суттєво змінюються при проведенні ПП, можна
віднести фізіологічні пологи, ускладнені пологи, КР, народження дітей з
оцінкою за шкалою Апгар менше і більше 7 балів, травматизм м’яких
тканин пологових шляхів, дистрес плода, аномалії пологової діяльності,
регіонарна анестезія і крововтрата більше 1% від маси тіла (рис. 3.2 і 3.3).
При загальноприйнятому веденні
10,3

регіонарна анестезія

36,6

народження дітей з оцінкою за
шкалою Апгар > 7 бал.

87,7
82,3
22,7
20,3

кесарів розтин

ЦРЛ
МПБ

15,7
21,6

ускладнені пологи

56,9
61,6

фізіологічні пологи
0

20

40 % 60

80

100

При партерських пологах
12,5

регіонарна анестезія

44,6

народження дітей з оцінкою за
шкалою Апгар > 7 бал.

97,9
96,7
29,6

кесарів розтин

ЦРЛ
МПБ

15
9,1
13

ускладнені пологи

78,2
72,6

фізіологічні пологи
0

20

40

60

80

100

120

%

Рис. 3.2. Показники, що відрізняються в залежності від методики
ведення пологів (2010-2014 рр.).
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При загальноприйнятому веденні
крововтрата більше 10% від маси
тіла

7,6
6,8
2,4
6,1

аномалії пологової діяльності

14
15,2

дистрес плода

ЦРЛ
МПБ
28,4

епізіотомія і травми промежини

42

9,6
11,8

травматизм шийки матки
народження дітей з оцінкою за
шкалою Апгар <7 бал.

12,3
17,8
10

0

50

40

30

20
%

При партнерських пологах
крововтрата більше 10% від маси
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6,7
5,9
1,3
1,9

аномалії пологової діяльності

ЦРЛ

8,5
10

дистрес плода

МПБ
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епізіотомія і травми промежини
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5,4
6,8
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народження дітей з оцінкою за
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Рис. 3.3. Показники, що відрізняються в залежності від методики
ведення пологів (2010-2014 рр.) (%).
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Таким чином, результати проведеного ретроспективного аналізу
використання ПП в умовах МПБ і ЦРЛ свідчать про позитивний вплив
даної методики на частоту акушерських і перинатальних ускладнень. В
той же час, отримані результати дозволяють удосконалити тактику
використання родинно-орієнтованих технологій не лише при розродженні, але і при веденні вагітності, що, на нашу думку, є досить важливим аспектом вирішення основної проблеми сучасного акушерства –
зниження частоти перинатальної патології.
Матеріали розділу 3 відображено в публікаціях:
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условиях типичного городского родильного дома. Здоровье женщины.
2013;(1):83-4.
2. Вдовиченко ЮП, Вдовиченко СЮ, Жилка НЯ, Шкиряк-Нижник
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3. Вдовиченко СЮ. Роль родинно орієнтованих технологій у клінічному перебігу вагітності у жінок з високим акушерським ризиком.
Здоровье женщины. 2016;(9):64-6.
4. Вдовиченко ЮП, Вдовиченко СЮ. Современные аспекты
партнерских родов. Здоровье женщины. 2013;(3):34-7. (набір клінічного
матеріалу та підготовка статі до друку).
5. Вдовиченко СЮ. Партнерські пологи в умовах типового міського пологового будинку: дискусійні питання. В: Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ; 2012;21(Кн 5 Ч 2). с. 55-9.
6. Вдовиченко СЮ. Акушерские и перинатальные аспекты партнерских родов. В: Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клін.
імунології та мед. генетики. Київ ; Луганськ; 2013;(25). с. 24-31.

122

7. Вдовиченко СЮ. Порівняльні аспекти партнерських пологів в
умовах типового міського пологового будинку і центральної районної
лікарні. В: Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Київ;
2013;22(Кн 5 Ч 2). с. 41-5.
8. Вдовиченко СЮ. Роль родинно-орієнтованих технологій та
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після кесарева розтину. В: Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім.
П.Л. Шупика. Київ; 2016;27(Ч 2). с. 252. Тези матеріалів наук.-практ.
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РОЗДІЛ 4
ПРОФІЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ РОДИННО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
4.1 Клінічна характеристика пацієнтів
Результаті проведених досліджень свідчать, що середній вік жінок,
розроджених з використанням родинно-орієнтованих технологій був
достовірно більше (28,1±2,1 в групі 1 і 24,3± 1,2 років в групі 2; р<0,05)
(рис. 4.1). Такі відмінності були обумовлені переважанням в групі 1
жінок у віці після 26 років (65,0%), а в групі 2 – до 25 років (59,0%).
Окремо хотілося б відзначити, що жінки старше 36 років при загальноприйнятому веденні пологів були лише в 2 випадках (0,7%), а в групі 1 –
в 4,5% відповідно.
Середній вік партнера (рис. 4.2) достовірно не відрізнявся по групах (27,1±2,6 в групі 1 і 24,8±2,3 років в групі 2; р>0,05), хоча і мала
місце тенденція до більш «старших» партнерів в групі 1: старше 26 років
– 65,5%, а в групі 2 – до 25 років – 60,5% відповідно.
При оцінці становлення менструальної функції у пацієнток обох
груп (рис. 4.3) нами не встановлення достовірних відмінностей в середньому віці (12,8±1,2 в групі 1 і 12,7±1,3 років в групі 2; р>0,05).
Незалежно від методики ведення вагітності і пологів в обох групах становлення менструальної функції найчастіше відбувалося у віці 12-14 років (група 1 – 93,0% і 2 – 92,0% відповідно).
Ми вважали за доцільне оцінити сімейний стан обстежених жінок,
результати якого представлені на рис. 4.4. Виходячи з отриманих
результатів і критеріїв включення, в групі 1 82,0% жінок були заміжні, а
18,0% – жили в цивільному шлюбі. У групі 2 лише 6 пацієнток (2,0%)
були самотніми, 77,0% – були заміжніми і 21,0% – знаходилися в
цивільному шлюбі.
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Достовірність *р<0,05 відносно групи 1
Рис. 4.1. Вік жінок (%).
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Рис. 4.2. Вік партнера (батька дитини) (%).

126
1 група n=300
2

5

93
фізіологічне (12-14 років)

раннє (до 12 років)

пізнє (після 14 років)

Середній вік 12,8±1,2 року
2 група n=300
3

5

92

Середній вік 12,7±1,3 року
Достовірність р>0,05
Рис. 4.3. Становлення менструальної функції (%).
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Рис. 4.4. Сімейний стан (%).
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Аналізуючи дані рис. 4.5 можна відзначити, що при оцінці професійної діяльності між групами відмінності відсутні лише у відносної
частоти домогосподарок (група 1 – 22,0% і 2 – 21,0%).
1 група n=300
3
22

57
18

службовці

робітниці

домогосподарки

студентки

2 група n=300

16
31

21

32

Достовірність р>0,05
Рис. 4.5. Професійна діяльність (%).
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В порівнянні з цим при використанні родинно-орієнтованих технологій переважали службовці (група 1 – 57,0% і 2 – 31,0%), а при
загальноприйнятому веденні вагітності і пологів – робітниці (група 1 –
18,0% і група 2 – 32,0%) і студентки (група 1 – 3,0% і 2 – 16,0%
відповідно). Такі відмінності, на нашу думку, можуть бути обумовлені і
економічними чинниками, оскільки ведення ПП передбачає вищі фінансові витрати в порівнянні із загальноприйнятою тактикою.
Серед основних відмінностей репродуктивного анамнезу обстежених пацієнток (табл. 4.1) слід виділити достовірне переважання в групі 1
жінок з позаматковою вагітністю в анамнезі (2,0±0,02% в групі 1 і
1,0±0,01% в групі 2; р<0,05) і порушень репродуктивної функції
(20,0±2,0% в групі 1 і 6,0±0,6% в групі 2; р<0,01), що можна пояснити
«відповідальнішим» відношенням до вагітності і пологів у пацієнток з
безпліддям в анамнезі і перенесеними гінекологічними операціями.
Таблиця 4.1
Репродуктивний анамнез
Показник

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Першороділля

156

52,0±4,8

153

51,0±5,0

Повторнороділля

144

48,0±4,6

147

49,0±4,8

Позаматкова вагітність

6

2,0±0,2

3

1,0±0,1*

Аборт в анамнезі

54

18,0±1,6

81

27,0±2,4*

Безпліддя в анамнезі

60

20,0±2,0

18

6,0±0,6**

Примітка. Достовірність відносно групи 1: * р<0,05; ** р<0,01.
В той же час, основний критерій співвідношення першо- і повторнороділля в обох групах був без достовірних відмінностей (р>0,05), що
підтверджує дотримання принципу рандомінізації при розподілі пацієнток на групи.
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В порівнянні з вище представленими даними частота перенесеної
гінекологічної захворюваності істотно не відрізнялася по групах
(рис. 4.6).

порушення
менструального
циклу

6
5

хронічні
запальні
захворювання

9

2 група n=300
1 група n=300

8

11

патологія шийки
матки

11

0

10

5

15

%

Рис. 4.6. Перенесена генітальна патологія (%).
Так, виходячи з отриманих результатів, найчастіше мала місце
патологія шийки (запальні зміни) – по 11,0% в кожній групі. Хронічні
запальні захворювання (група 1 – 8,0% і 2 – 9,0%) і порушення
менструальної функції (група 1 – 5,0% і 2 – 6,0%) зустрічалися рідше і
без достовірних змін по групах (р>0,05), що також відповідало основним
критеріям розподілу жінок по групах залежно від методики ведення
вагітності і пологів.
У таблиці 4.2 представлені результати перенесеної екстрагенітальної патології у обстежених жінок. Основною особливістю отриманих
результатів є відсутність важких, декомпенсованих форм соматичної

131

захворюваності, а також їх високої частоти, що також відповідає
критеріям включення в групи. Серед отриманих результатів можна
виділити лише наявність надлишкової маси тіла у пацієнток обох груп
(15,0±1,8% в групі 1 і 20,0±2,8 в групі 2; р>0,05).
Таблиця 4.2
Перенесена екстрагенітальна патологія

Показник

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Хронічний тонзиліт

18

6,0±0,6

18

6,0±0,5

Міопія

24

8,0±0,8

27

9,0±0,8

Хронічні захворювання
нирок

15

5,0±0,5

24

8,0±0,8

Патологія ШКТ

15

5,0±0,5

21

7,0±0,8

Патологія серцево-судинної
системи

6

2,0±0,2

12

4,0±0,4

Надлишкова маса тіла

45

15,0±1,8

60

20,0±2,8

Патологія щитовидної залози

12

4,0±0,3

18

6,0±0,6

Варикозна хвороба

3

1,0±0,1

3

1,0±0,1

Примітка. Достовірність відносно групи 1 р>0,05.
Серед особливостей соматичної захворюваності у чоловіка (партнера) (табл. 4.3) слід вказати на відсутність достовірних відмінностей
між групами (р>0,05), а також на незначну частоту серцево-судинних
захворювань (12,0±1,2% в групі 1 і 13,0±1,3% в групі 2; р>0,05) і
патології ШКТ (по 10,0±1,0% в кожній групі).
На завершальному етапі проведеної клінічної характеристики
обстежених жінок та їхніх партнерів ми вважали за доцільне оцінити
частоту основних шкідливих звичок.
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Таблиця 4.3
Особливості захворювання у чоловіка (партнера)
Група 1, n=300

Показник

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Патологія ШКТ

30

10,0±1,0

30

10,0±1,0

Захворювання серцевосудинної системи

36

12,0±0,2

39

13,0±1,3

Захворювання сечостатевої
системи

27

9,0±0,9

30

10,0±,0

Захворювання легень

12

4,0±0,4

15

5,0±0,5

Примітка. Достовірність відносно групи 1 р>0,05.
Як свідчать дані рис. 4.7, у жінок найчастіше мали місце частота
вживання кави ( група 1 – 10,0% і 2 – 11,0%) і табакопаління (група 1 –
9,0% і 2 – 11,0% відповідно).
вживання
кофе більше
5 разів на
день

11
10

вживання
алкоголю 1-2
рази на
тиждень

5

2 група n=300
1 група n=300

3

11

табакопаління

9

0

5

10

15

%

Рис. 4.7. Шкідливі навички жінки (%).
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В чоловіків (партнерів) (рис. 4.8) частота шкідливих звичок була
набагато вищою, але також без достовірних відмінностей по групах:
табакопаління (група 1 – 30,0% і 2 – 32,0%); вживання алкоголю 12 рази на тиждень (по 21,0% в кожній групі) і частота вживання кави
(група 1 – 19,0% і 2 – 20,0% відповідно).
вживання
кофе більше
5 разів на
день

20
19

вживання
алеоголю 1-2
рази на
тиждень

21

2 група т=300

21

1 група n=300

32

табакопаління

30

0

10

20

30

40
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Рис. 4.8. Шкідливі навички у чоловіка (партнера) (%).
Таким чином, результати проведеної клінічної характеристики дозволяють встановити наступні особливості представлених груп:
- жінки групи 1 були старші на 3-4 роки, а їхні чоловіки (партнери)
– на 2-3 роки;
- у групі 1 пацієнтки частіше були такими, що служать, а в 2 –
робітницями і студентками;
- порушення репродуктивної функції частіше зустрічалися у
пацієнток групи 1.
Не дивлячись на встановлені відмінності, розподіл жінок на групи
був з дотриманням принципу рандомінізації, а також повної відповідності меті і завданням наукового дослідження.
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4.2 Клінічний перебіг вагітності і пологів
У даному розділі нашої наукової роботи представлені порівняльні
аспекти клінічного перебігу вагітності, пологів і стан новонароджених у
жінок, проведених під час вагітності і пологів на нашій методиці
(родинно-орієнтовані технології під час вагітності і пологів) і по
загальноприйнятій тактиці ведення гестації і розродження.
Отримані результати в першій половині вагітності (рис. 4.9) свідчать про відсутність достовірних відмінностей між групами, проте при
цьому ми можемо виділити незначну тенденцію до збільшення в групі 2
частоти раннього токсикозу (група 1 – 17,3% і 2 – 18,7%); загрози
переривання вагітності (група 1 – 9,0% і 2 – 11,7%) і наявність ретрохоріальних гематом (група 1 – 3,7% і 2 – 4,3%), при тому, що випадків
мимовільного переривання вагітності ми не спостерігали, що відповідало критеріям підбору груп пацієнток.

4,3
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2 група n=300
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загроза
переривання
вагітності
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9
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ранній токсикоз
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%

Рис. 4.9. Клінічний перебіг першої половини вагітності (%).
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Відмічену тенденцію ми пов’язуємо з позитивним впливом партнера не лише при постановці жінки на облік, але і при відвідинах в
першій половині вагітності, коли тактика ведення і результати обстеження обговорюються не лише з жінкою, але з партнером (чоловіком).
У другій половині вагітності відмінності між групами стали
носити більш виражений характер (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Клінічний перебіг другої половини вагітності
Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Загроза передчасних пологів

21

7,0±0,7

28

9,3±0,9

Прееклампсія

21

7,0±0,7

22

7,3±0,7

Анемія вагітних

50

16,7±1,7

63

21,0±1,2*

Плацентарна дисфункція

53

17,7±1,7

82

27,3±1,3*

Маловоддя

10

3,3±0,3

12

4,0±0,4

Багатоводдя

6

2,0±0,2

8

2,7±0,3

ЗРП

24

8,0±0,8

40

13,3±1,3*

Показники

Примітка. Достовірність відносно групи 1 * р<0,05.
Так, в першу чергу, необхідно відзначити, достовірно вищу частоту
ПД при використанні загальноприйнятої тактики ведення вагітності і
пологів (група 1 – 17,7±1,7% в порівнянні з групою 2 – 27,3±1,3%;
р<0,05), а також ГА (група 1 – 16,7±1,7% в порівнянні з групою 2 –
21,0±1,2%; р<0,05) і відповідно ЗРП (група 1 – 8,0±0,8% в порівнянні з
групою 2 – 13,3±1,3%; р<0,05). Всі інші показники клінічного перебігу
періоду після 20 тижнів були без достовірних відмінностей між групами
(р>0,05).
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Зменшення рівня порушень функціонального стану фетоплацентарного комплексу (ПД і ЗРП) при використанні родинно-орієнтованих технологій під час вагітності ми пов’язуємо із зниженням психоемоційної напруги і корекції психологічного статусу (це обов’язково
входило в комплекс лікувально-профілактичних заходів в групі 1), що
відображається у наших наукових публікаціях [37, 46, 47, 57]. Те, що
стосується нижчої частоти ГА, то, на нашу думку, це пов’язано з профілактичним використанням вітамінних комплексів, препаратів заліза і
фолієвої кислоти не лише під контролем самої пацієнтки, але і її чоловіка
(партнера).
У зв’язку з вищевикладеними особливостями ми вважали за доцільне детальніше розглянути терміни розвитку і структуру ПД при
використанні різної тактики ведення вагітності (рис. 4.10). В першу чергу
необхідно відзначити той факт, що ПД розвинулася в групі 1 в 53 випадках, а в 2 – в 82 спостереженнях, що більше на 29 випадків або 9,7% в
перерахунку на 300 жінок. Відмінності по термінах розвитку ПД, практично, відсутні ( 32-36 тиж. – група 1 – 60,4% і 2 – 57,3%; після 36 тижнів
– 39,6 і 42,7% відповідно). На відміну від цього, декомпенсована ПД була
на 5 випадків (4,1%) частіше при використанні загальноприйнятої тактики ведення вагітності. Отримані результати дозволяють нам відзначити
позитивний ефект родинно-орієнтованих технологій на ступінь порушень
функціонального стану фетоплацентарного комплексу.
У такому ж аспекті нами вивчена і гестаційна анемія (ГА) (рис.
4.11). Відмінності між групами склали 13 (4,3%) спостережень (група 1
– 50 жінок і 2 – 63 відповідно). По термінах розвитку відмінності між
групами полягали в тому, що до 22 тиж. вагітності частота була, практично, однаковою (група 1 – 30,0% і 2 – 27,0%), в 22-32 тиж. зустрічалася частіше в групі 1 (група 1 – 54,0% і 2 – 41,3%), а після 33 тиж.
гестації – навпаки в групі 2 (група 1 – 16,0% і 2 – 31,7%).
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Рис. 4.10. Терміни розвитку і структура плацентарної дисфункції (%).
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Рис. 4.11. Терміни розвитку і структура анемії вагітних (%).
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При оцінці структури ступінь тяжкості ГА нами встановлено
переважання в групі 1 легкого ступеня (група 1 – 68,0% і 2 – 57,1%), а в
групі 2 – важкого ступеня (група 1 – 6,0% і 2 – 9,5% відповідно). Отже,
використання родинно-орієнтованих технологій дозволяє не лише знизити частоту ГА, але і суттєво змінити структуру даної патології у бік
переважання легкого ступеню в порівнянні з важким, що, безумовно,
позначається на клінічному перебігу гестаційного процесу.
Дані рис. 4.12 свідчать, що частота прееклампсії не відрізнялася по
групах (група 1 – 21 випадок і 2 – 22 спостереження відповідно). По термінах розвитку ми також не виявили суттєвих відмінностей – в 22-32 тиж.
(група 1 – 38,1% і 2 – 40,9%) і після 33 тиж. (група 1 – 61,9% і 2 – 58,1%
відповідно). В порівнянні з цим, в структурі ступеню тяжкості прееклампсії в групі 1 переважав легкий ступінь (група 1 – 81,0% і 2 – 68,2%),
а в групі 2 частіше зустрічався середній ступінь тяжкості (група 1 –
19,0% і 2 – 27,3%), а також відмічено і один випадок важкого ступеня
прееклампсії (4,5%) на фоні загальноприйнятої тактики ведення вагітності і пологів.
Особливий інтерес представляють дані щодо клінічного перебігу
загальноприйнятих і партнерських пологів (табл. 4.5). Так, в групі 1
жінок нам удалося достовірно знизити частоту різних аномалій полого вої діяльності (група 1 – 13,7±1,3% в порівнянні з групою 2 – 23,3±2,3%;
р<0,05), дистресу плода (група 1 – 2,0±0,2% в порівнянні з групою 2 –
3,0±0,3%; р<0,05) при одночасному збільшенні частоти використання
регіонарної анестезії (група 1 – 85,7±4,1% в порівнянні з групою 2 –
70,3±3,8%; р<0,05).
В порівнянні з цим, рівень передчасного розриву плодових оболонок (група 1 – 8,3±0,8% в порівнянні з групою 2 – 10,3±1,0%; р>0,05) і
клінічно вузького тазу (група 1 – 3,7±0,4% в порівнянні з групою 2 –
5,0±0,5%; р>0,05) достовірно не відрізнялися по групах.
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Терміни
1 група n=21

розвитку
2 група n=22
40,9

38,1
22-32 тиж.
з 33 тиж.

61,9

58,1

Структура
19

0

2 група n=22

1 група n=21

4,5
27,3

81

прееклампсія
легкого ст.
прееклампсія
середнього ст.
прееклампсія
тяжкого ст.

Рис. 4.12. Терміни розвитку і структура прееклампсії (%).

68,2
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Таблиця 4.5
Клінічний перебіг пологів

Показники

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Аномалії пологової
діяльності

41

13,7±1,3

70

23,3±2,3*

Передчасний розрив
плодових оболонок

25

8,3±0,8

31

10,3±1,0

Дистрес плода

6

2,0±0,2

9

3,0±0,3*

Регіонарна анестезія

257

85,7±4,1

211

70,3±3,8*

Клінічно вузький
таз

11

3,7±0,4

15

5,0±0,5

Примітка. Достовірність відносно групи 1 * р<0,05.
У даному аспекті суттєве значення має структура аномалій пологової діяльності (рис. 4.13).
Як було вже відмічено вище, частота аномалій пологової діяльності при використанні родинно-орієнтованих технологій і ПП була на
29 випадків (9,7%) менше. При цьому в структурі в групі 1 частіше
зустрічалася слабкість пологової діяльності (група 1 – 51,2% і 2 –
41,4%), а в групі 2 – дискоординова пологова діяльність (група 1 – 39,0%
і 2 – 50,0%), а слабкість потуг по групах, практично, не розрізнялася
(група 1 – 9,8% і 2 – 8,6% відповідно).
Отримані результати наочно підтверджують ступінь готовності
жінок до пологів як з клінічної, так і з психологічної точки зору, що
можна пояснити використовуваними родинно-орієнтованими технологіями і ПП, що відображається у наших наукових публікаціях [33, 48,
49]
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1 група n=41
9,8

51,2

39

слабкість пологової діяльності
дискоординація пологової діяльності
слабкість потуг

2 група n=70
8,6
41,4

50

Рис. 4.13. Структура аномалій пологової діяльності (%).
Сумарна частота абдомінального розродження склала в групі 1
40 випадків (13,3%), а в 2 – 58 спостережень (19,3%), що вказує на
той факт, що завдяки вживанню розробленого нами алгоритму удалося
знизити частоту кесарева розтну на 6,0%, що є достатнім підтвердженням ефективності родинно-орієнтованих технологій і ПП
(рис. 4.14). В абсолютних цифрах це склало 18 випадків, з яких 8 –
рубець на матці, 5 – аномалії пологової діяльності, 3 – дистрес плода і
по одному випадку – неправильне положення плода і клінічно вузький
таз.
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1 група n=40
30
45

15

2,5

7,5
рубець на матці

неправильне положення плода
клінічно вузький таз
дистрес плода
аномалії пологової діяльності

Структура частоти 13,3%
2 група n=58
29,4

15,5

44,8

6,9

0,4

Структура частоти 19,3%
Рис. 4.14. Частота і структура свідчень до операції кесарева розтину (%).
В той же час, структура свідчень до абдомінального розродження
була в обох групах однаковою з переважанням рубця на матці (група 1 –
45,0% і 2 – 44,8%) і аномалій пологової діяльності (група 1 – 30,0% і 2 –
29,4%) в порівнянні з дистресом плода (група 1 – 15,0% і 2 – 15,5%);
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клінічно вузьким тазом (група 1 – 7,5% і 2 – 6,9%) і неправильним положенням плода (група 1 – 2,5% і 2 – 3,4% відповідно). Аналіз представлених результатів наочно підтверджує можливості суттєвого зниження
частоти КР при використанні родинно-орієнтованих технологій і ПП.
Дані рис. 4.15 вказують на високу частоту народження дітей в групі 1 з оцінкою за шкалою Апгар понад 7 балів (група 1 – 98,3% і 2 –
92,7%).
1 група n=300
0
1,7

98,3
7 бал. І більше
5-6 бал.
менше 5 бал.
2 група n=300
6,7

0,6

92,7

Рис. 4.15. Стан новонароджених при народженні за шкалою Апгар (%).
Показник «5-6 балів» частіше зустрічався при загальноприйнятій
тактиці ведення вагітності і пологів (група 1 – 1,7% і 2 – 6,7%
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відповідно). Важкий стан новонароджених відмічено лише в групі 2
в 2 спостереженнях (0,6%), які закінчилися перинатальними втратами
(1 випадок інтранатальної асфіксії на фоні декомпенсованої ПД і ЗРП,
1 спостереження – важка внутрішньоутробна пневмонія з поліорганною
недостатністю). Сумарні перинатальні втрати склали в групі 2 – 6,7%, а
в групі 1 ,wkb відсутні.
При оцінці клінічного перебігу післяпологового періоду (табл. 4.6)
нами встановлені достовірні відмінності між групами по ряду показників:
субінволюція матки (група 1 – 5,7± 0,6% в порівнянні з групою 2 –
15,0±1,5%; р<0,01); лохіометра (група 1 – 3,7±0,4% в порівнянні з групою
2 – 9,0±0,9%; р<0,01); гематометра (група 1 – 2,7±0,3% в порівнянні з
групою 2 – 7,0±0,7%; р<0,05) та ранова інфекція (група 1 – 1,3±0,1% в порівнянні з групою 2 – 3,0±0,3%; р<0,01). Післяпологовий ендометрит був
діагностований лише в трьох випадках (1,0±0,1%) при загальноприйнятій
тактиці ведення вагітності і пологів. Отже, використання родинноорієнтованих технологій під час вагітності і при розродженні дозволяє
суттєво знизити частоту післяпологових ускладнень, пов’язаних з інфекційним агентом, так і з скоротливою здатністю матки після пологів.
Таблиця 4.6
Ускладнення післяпологового періоду (%)
Показники

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Субінволюція матки

17

5,7±0,6

45

15,0±1,5**

Лохіометра

11

3,7±0,4

27

9,0±0,9**

Гематометра

8

2,7±0,3

21

7,0±0,7**

Ранова інфекція

4

1,3±0,1

9

3,0±0,3**

Ендометрит

-

-

3

1,0±0,1

Примітка. Достовірність відносно групи 1 ** р<0,01.
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На завершальному етапі проведених клінічних досліджень ми вважали за доцільне провести оцінку стану лактації (рис. 4.16).
1 група n=300
12

0

88
агалактія
гіпогалактія
нормогалактія

2 група n=300
5

18

77

Рис. 4.16. Особливості лактації у породіль (%).
Отримані нами результати свідчать про сприятливу дію родинноорієнтованих технологій під час вагітності і партнерських пологів на
лактаційну функцію жінок, підтвердженням чого є відсутність випадків
агалактії в групі 1 (група 2 – 5,0%), зниження частоти гіпогалактії
(група 1 – 12,0% і 2 – 18,0%), а також зростання рівня нормогалактії
(група 1 – 88,0% і 2 – 77,0% відповідно).
Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що
використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і
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партнерських пологів при розродженні дозволяє поліпшити акушерські і
перинатальні результати розродження, а також клінічний перебіг післяпологового періоду, включаючи і лактаційну функцію жінок, Для глибшого розуміння отриманих результатів ми вважаємо за необхідне проведення додаткових методів дослідження, в першу чергу, оцінку функціонального стану фетоплацентарного комплексу, чому і буде присвячений
наступний розділ наших досліджень.
4.3 Функціональний стан фетоплацентарного компексу
Для оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу
ми обрали наступні терміни вагітності: 28-32, 32-36 і 36-40 тиж. відповідно. Ці терміни були обумовлені попередніми результатами досліджень, які свідчили про те, що ПД у обстежених жінок до 28 тиж.
вагітності, практично, не розвивається, а відмінності між жінками, що
отримували різні алгоритми, були відмічені після 32 тиж. гестації.
Результати проведених досліджень (табл. 4.7) свідчить про відсутність патологічних змін з боку плаценти і плода в контрольній групі.
Таблиця 4.7
Ехографічні показники стану плаценти, плода і ОНВ в 28-32 тиж (%)
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Структура плаценти
Дозрівання випереджає на
одну позицію термін гестації

-

3,0±0,3

4,0±0,4

Патологія міометрія в зоні
плацентації

-

3,0±0,3

4,0±0,4

Поєднання виснаження або
стовщення з випереджанням
дозрівання

-

3,0±0,3

4,0±0,4
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Продовження табл. 4.7
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Об’єм навколоплодових вод
Багатоводдя

-

3,0±0,3

4,0±0,4

Маловоддя

-

3,0±0,3

4,0±0,4

Затримка внутрішньоутробного розвитку
Асиметрична форма

-

4,0±0,4

4,7±0,5

Симетрична форма

-

-

-

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи р>0,05.
Відмінності між даними першої і другої груп не достовірні (р>0,05),
а серед відмічених тенденцій можна виділити рівень асиметричної
форми ЗРП (4,7±0,5%) у жінок, що отримували загальноприйняті діагностичні і лікувально-профілактичні заходи.
Допплеромеричні дослідження, проведені в 28-32 тиж. вагітності
(табл. 4.8) свідчать про відсутність достовірних відмінностей як між
контрольною і основними групами, так і між першою і другою групами
(р>0,05).
Таблиця 4.8
Допплерометричні показники в 28-32 тиж. вагітності
у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

СДВ КШК АП

3,820,34

3,920,40

4,200,34

ІР АП

0,680,14

0,790,12

0,840,14

СДВ КШК СМА

7,120,52

6,670,63

6,770,45
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Продовження табл. 4.8
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

ІР СМА

0,820,07

0,890,06

0,900,07

СДВ КШК МА

1,710,15

1,820,14

1,840,16

ІР МА

0,390,03

0,400,03

0,430,05

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи р>0,05.
Отримані результати вказують про відсутність гемодинамічних
порушень у фетоплацентарному комплексі в дані терміни гестації, що,
практично, збігається з отриманими результатами клінічних досліджень,
які детально описані в попередньому розділі.
Для оцінки функціонального стану в дані терміни вагітності ми
використовували загальнодоступну методику КТГ, результати якої
наведено в таблиці 4.9.
Таблиця 4.9
Середні параметри КТГ в 28-32 тижнів у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Базальна ЧСС (уд/хв)

141,253,11

141,383,27

145,574,18

Варіабельність ЧСС (уд./хв)

12,970,75

12,370,49

13,210,63

Число акцелерацій на одну
год.

12,980,68

12,480,79

12,710,72

Амплітуда акцелерацій
(уд./хв)

22,571,05

22,721,15

21,111,15

Тривалість акцелерацій (хв)

9,730,48

9,560,57

9,680,46

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи р>0,05.
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Отримані

результати

вказують

на

відсутність

достовірних

відмінностей між контрольною і основними групами (р>0,05), а також
між першою і другою групами (р>0,05). В той же час, хотілося б відзначити схильність до брадикардії в плодів пацієнток, що отримували
загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи (145,57±4,18 уд./хв),
що може побічно вказувати на початок порушень гіпоксії в плода.
Серед додаткових лабораторних методів дослідження досить інформативними є ендокринологічні показники, представлені в таблиці 4.10.
Таблиця 4.10
Ендокринологічні показники в 28-32 тиж. у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Е3 (нмоль/л)

596,8342,46

582,2423,07

513,3227,07

ПГ (нмоль/л)

536,2010,27

533,1511,33

550,1613,23

Прл (нмоль/л)

3969,04267,07

3856,34250,18

3819,03230,17

ПЛ (нмоль/л)

2589,64161,37

2529,22146,08

209,6412,05

ХГ (нмоль/л)

209,6413,05

207,5411,63

170,148,76

1577,14100,36

1620,1798,76

1798,1798,06

К (нмоль/л)

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи р>0,05.
Серед отриманих результатів нами не встановлено достовірних
відмінностей між контрольною і основними групами (р>0,05), а також
першою і другою групами (р>0,05). Серед встановлених тенденцій слід
виділити низькі значення вмісту Е3 у жінок, що отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи (513,32±27,07 нмоль/л), хоча
ці зміни носили не достовірний характер (р>0,05).
При оцінці вмісту плацентарних білків (табл. 4.11) можна відзначити відсутність достовірних відмінностей (р>0,05) між всіма групами, з
тенденцій, що аналізувалися, можна виділити більш високі таких показ-
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ників, як α-ФП (80,74±9,16 мкг/л); АМГФ (112,34±9,21 нг/мл) і SSBG
(529,77±29,65 нмоль/л), які є предикторами розвитку дисметаболічних
порушень в плаценті.
Таблиця 4.11
Вміст плацентарних білків у обстежених жінок крові
в 28-32 тиж. вагітності
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

α-ФП (мкг/л)

66,7311,26

72,028,76

80,749,16

ПАМГ (нг/мл)

11,021,06

11,301,01

12,131,14

АМГФ (нг/мл)

104,347,76

105,528,62

112,349,21

SP1 (мкг/мл)

68,1412,34

77,2811,72

80,269,18

SSBG (нмоль/л)

512,3429,16

509,1623,54

529,7729,65

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи р>0,05.
Отже, резюмуючи отримані результати функціонального стану
фетоплацентарного комплексу в 28-32 тиж. вагітності можна відзначити
відсутність достовірних відмінностей не лише між контрольною і
основною групами (р>0,05), але і також між жінками, які отримували
різні лікувально-профілактичні методики. В той же час, хотілося б
виділити ряд тенденцій, що вказують на ризик розвитку ПД при використанні загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів: значний
рівень асиметричної форми ЗРП; схильність до тахікардії; передбачуване зменшення Е3; дисбаланс вмісту білків плацентарних (тенденція до
підвищення α-ФП, АМГФ і SSBG.
В порівнянні з цими результатами, при використанні пропонованого нами алгоритму лікувально-профілактичних заходів, такі тенденції
були відсутні.
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На наступному етапі досліджень, вже в 32-36 тиж. вагітності, нами
були отримані інші результати.
Так, при оцінці ехографічних показників плаценти і ОНВ (табл.
4.12) слід зазначити наявність достовірних відмінностей між основними
групами по наступних параметрах: дозрівання випереджає на 1 позицію
термін гестації (група 1 – 4,3±0,4% і 2 – 8,7±0,8%; р<0,05); поєднання
виснаження або стовщення з випереджанням дозрівання (група 1 –
4,3±0,4% і 2 – 8,7±0,8%; р<0,05) і асиметрична форма ЗРП (група 1 –
4,3±0,4% і 2 – 8,7± 0,8%; р<0,05).
Таблиця 4.12
Ехографічні показники стану плаценти і ОНВ в 32-36 тиж.
вагітності у обстежених жінок (%)
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Структура плаценти
Дозрівання випереджає на одну
позицію термін гестації

-

4,30,4

8,70,8*

Патологія міометрія в зоні
плацентації

-

4,30,4

4,70,4

Поєднання виснаження або
стовщення з випереджанням
дозрівання

-

4,30,4

8,70,8*

Багатоводдя

-

4,30,4

8,70,8*

Маловоддя

-

4,30,4

4,70,4

ОНВ

Затримка внутрішньоутробного розвитку
Асиметрична форма

-

4,30,4

8,70,8*

Симетрична форма

-

-

-

Примітка. Достовірність відносно групи 1 * р<0,05.
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Отримані результати повністю підтверджують вищу частоту ПД у
жінок, що отримували загальноприйняті

лікувально-профілактичні

заходи, що відображається у наших наукових публікаціях [54].
Результати проведених допплерометричних досліджень (табл. 4.13)
дозволяють констатувати наявність гемодинамічних змін у жінок
групи 2, які полягають в достовірному (р<0,05) посиленні кровотоку в
артерії пуповини (АП) і маткових артеріях (МА) при одночасному
уповільненні кровотоку в середньо-мозковій артерії (СМА) плода.
Представлені результати підтверджують наявність вищої частоти ПД з
вираженими гемодинамічними порушеннями у жінок, що отримували
загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи.
Таблиця 4.13
Допплерометричні показники в 32-36 тиж. вагітності
у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

3,7318

3,860,18

4,800,27*

ІР АП

0,660,03

0,670,04

1,180,11*

СДВ КШК СМА

6,760,48

6,710,39

5,260,35*

ІР СМА

0,790,05

0,750,04

0,500,04*

СДВ КШК МА

1,730,13

1,740,14

2,330,15*

ІР МА

0,440,04

0,500,05

0,630,07*

СДВ КШК АП

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
Серед середніх параметрів КТГ в 32-36 тиж. вагітності (табл. 4.14)
можна відзначити відсутність достовірних відмінностей між контрольною і першою групами за всіма показниками (р>0,05).
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Таблиця 4.14
Середні параметри КТГ в 32-36 тижні вагітності у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контр.ольна,
n=50

Базальна ЧСС (уд./хв)

141,642,84

143,163,02 145,163,44

Варіабельність ЧСС (уд./хв)

13,630,66

13,370,60

9,120,26*

Число акцелерацій на годину

13,040,67

13,160,61

13,180,39

Амплітуда акцелерацій (уд./хв)

23,541,06

22,811,11

23,331,17

Тривалість акцелерацій (хв)

9,740,48

9,840,53

9,770,55

Число децелерацій за годину

-

-

-

Глибина децелерацій
за годину

-

-

-

Тривалість децелерацій (с)

-

-

-

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
При використанні загальноприйнятих лікувально-профілак-тичних
заходів достовірні відмінності полягали в зниженні варіабельності ЧСС
(до 9,12±0,26 уд./хв.; р<0,05), що підтверджує розвиток порушень
гіпоксії плода в другій групі.
Дисгормональні порушення в 32-36 тиж. гестації носили більш
виражений характер в порівнянні з попереднім терміном обстеження
(табл. 4.15). Так, ці зміни виявлялися у вигляді достовірного зниження
вмісту Е3 (до 603,05±36,16 нмоль/л; р<0,05); ПГ (до 571,34±11,72
нмоль/л; р<0,05); ПЛ (до 2172,33±161,77 нмоль/л; р<0,05) і ХГ (до
220,06±13,77 нмоль/л; р<0,05) при використанні загальноприйнятих
лікувально-профілактичних заходів. Виходячи з представлених даних
можна констатувати, що дисгормональний компонент вищої частоти ПД
має місце не дивлячись на використання загальноприйнятих лікувальнопрофілактичних заходів.
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Таблиця 4.15
Ендокринологічні показники в 32-36 тиж. у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Е3 (нмоль/л)

795,7252,67

787,6646,18

603,0536,16*

ПГ (нмоль/л)

657,649,23

644,0610,13

571,3411,72*

Прл (нмоль/л)

4434,24218,34

4347,13220,01

4272,05211,33

ПЛ (нмоль/л)

2850,26150,17

2806,04161,06

2172,33161,77*

ХГ (нмоль/л)

291,4420,66

286,3616,25

220,0613,77*

1740,33120,72

1782,06101,74

1826,33101,62

К (нмоль/л)

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
При оцінці рівня дисметаболічних порушень у обстежених пацієнток (табл. 4.16) можна вказати на відсутність достовірних відмінностей
між контрольною і першою групами по всіх параметрах (р>0,05).
Таблиця 4.16
Вміст плацентарних білків в крові в 32-36 тиж. вагітності
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

α-ФП (мкг/л)

58,889,14

61,6210,24

91,668,82*

ПАМГ (нг/мл)

12,541,17

13,141,24

19,631,77*

АМГФ (нг/мл)

82,145,13

83,176,07

127,239,27*

SP1 (мкг/мл)

211,0710,16

209,148,77

138,168,37*

SSBG (нмоль/л)

575,1419,08

581,6521,70

677,7425,66*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
На відміну від цього, при використанні загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів відмічено достовірне зниження рівня
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SP1 (до 138,16±8,37 мкг/мл; р<0,05) при одночасному збільшенні всіх
останніх показників: α-ФП (до 91,66±8,82 мкг/л; р<0,05); ПАМГ (до
19,63±1,77 нг/мл; р<0,05); АМГФ (до 127,23±9,27 нг/мл; р<0,05) і SSBG
(до 677,74±25,66 нг/мл; р<0,05). Ці результати вказують на наявність
виражених дисметаболічних порушень у пацієнток групи 2 при одночасно високій частоті ПД.
Отже, в 32-36 тиж. вагітності відмінності між основними групами
носять вже виражений достовірний характер. Вища частота ПД, характерна для жінок, що отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи, свідчить про наявність комбінованих порушень функціонального стану фетоплацентарного комплексу, які полягають в наявності
гемодинамічних, ендокринологічних і дисметаболічних порушень при
одночасній наявності гіпоксії плода, ЗРП і структурних змін плаценти,
підтверджених ехографічними даними.
На завершальному етапі досліджень в 36-40 тиж. вагітності (табл.
4.17) частота ехографічних порушень стає більше. Особливо наочно це є
видимим при оцінці частоти дозрівання, що випереджає на одну позицію
термін гестації (група 1 – 8,0±0,8% і 2 – 12,0±1,2%; р< 0,05); поєднання
виснаження або стовщення з випереджанням дозрівання (група 1 –
8,0±0,8% і 2 – 12,0±1,2%; р<0,05); багатоводдя (група 1 – 6,0±0,6% і 2 –
9,0±0,9%; р<0,05) і асиметричної форми ЗРП (група 1 – 12,0±1,2% і 2 –
15,0±1,5%; р<0,05). Отримані результати підтверджують ефективність
пропонованих родинно-орієнтованих технологій під час вагітності на
функціональний стан фетоплацентарного комплексу.
У даному аспекті заслуговують на увагу результати допплерометричних досліджень напередодні розродження (табл. 4.18). Отримані
результати свідчать про відсутність достовірних відмінностей між
контрольною і першою групами (р>0,05), що також підтверджує ефективність пропонованого алгоритму ведення вагітності.
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Таблиця 4.17
Ехографічні показники стану плаценти і ОНВ в 36-40 тиж.
вагітності у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Структура плаценти
Дозрівання випереджає на
одну позицію термін гестації

-

8,00,8

12,01,2*

Патологія міометрія в зоні
плацентації

-

8,00,8

10,01,2

Поєднання виснаження або
стовщення з випереджанням
дозрівання

-

8,00,8

12,01,2*

Багатоводдя

-

6,00,6

9,00,9*

Маловоддя

-

6,00,6

6,70,7

ОНВ

Затримка внутрішньоутробного розвитку
Асиметрична форма

6,00,6

12,01,2

15,01,5*

Симетрична форма

-

-

3,00,3

Примітка. Достовірність відносно групи 1 * р<0,05.
Таблиця 4.18
Допплерометричні показники в 36-40 тиж. вагітності
у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

СДВ КШК АП

3,730,18

3,830,25

5,190,31*

ІР АП

0,690,04

0,780,05

1,120,09*

СДВ КШК СМА

6,570,46

6,250,34

4,010,25*

ІР СМА

0,790,02

0,780,01

0,560,01*
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Продовження табл. 4.18
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

СДВ КШК МА

1,650,08

1,730,08

2,140,18*

ІР МА

0,370,02

0,330,04

0,530,05*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
В порівнянні з цим, не дивлячись на використання загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів, нами відмічено достовірне (р<0,05) посилення кровотоку в АП і МА при одночасному
зниженні в СМА плода, що вказує на гемодинамічний компонент ПД у
обстежених жінок.
При оцінці середніх параметрів КТГ в 36-40 тиж. (табл. 4.19) слід
зазначити відсутність достовірних відмінностей між контрольною і
першою групами (р>0,05), що підтверджує ефективність пропонованих
лікувально-профілактичних заходів.
Таблиця 4.19
Середні параметри КТГ в 36-40 тиж. вагітності у обстежених жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Базальна ЧСС (уд./хв)

143,832,76 144,722,55 152,832,60*

Варіабельність ЧСС (уд./хв)

13,730,65

14,120,75

7,340,35*

Число акцелерацій на годину

13,040,65

12,750,61

12,060,78

Амплітуда акцелерацій (уд./хв)

22,531,13

23,121,27

23,01,26

Тривалість акцелерацій (хв)

9,780,57

9,540,58

7,160,35*

Число децелерацій за годину

-

-

0,080,01

Глибина децелерацій за годину

-

-

18,241,16

Тривалість децелерацій (с)

-

-

19,031,33

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р>0,05.
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У групі 2 нами констатовано достовірне збільшення базальної ЧСС
(група 1 – 144,72±2,55 і 2 – 152,83±2,60 уд./хв; р< 0,05) на тлі одночасного зниження варіабельності ЧСС (група 1 – 14,12±0,75 і 2 –
7,34±0,35 уд./хв; р<0,05) і тривалість акцелераций (група 1 – 9,54±0,58 і 2 –
7,16±0,35 хв; р<0,05), що вказує на наявність вираженої гіпоксії плода і
високої частоти дистрес-синдрому плода при розродженні. Крім того,
слід вказати і на появу децелерацій з високою частотою глибини і
тривалості.
Ендокринологічні порушення напередодні розродження (табл. 4.20)
характеризуються відсутністю достовірних відмінностей між контрольною і першою групами (р>0,05), що підтверджує ефективність родинноорієнтованих технологій під час вагітності. Достовірні гормональні порушення, які мали місце в групі 2, збігаються з результатами, отриманими
в попередній термін (32-36 тиж.), і вказують на недостатню ефективність
загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів.
Таблиця 4.20
Ендокринологічні показники в 36-40 тиж. вагітності
у обстежених жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Групи жінок
Група 1,
n=300

Е3 (нмоль/л)

988,1550,62

886,1646,14

606,1326,31*

ПГ (нмоль/л)

600,6412,72

597,1410,01

486,2410,78*

Прл (нмоль/л)

5230,04309,63

5182,14308,54

4931,02308,04

ПЛ (нмоль/л)

2422,04163,82

2508,02158,63

1870,24126,05*

ХГ (нмоль/л)

358,6316,04

354,3414,72

243,1410,02*

1741,33127,48

1804,04129,15

1872,14126,34

К (нмоль/л)

Група 2,
n=300

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
Аналогічні результати отримані нами і при оцінці вмісту плацентарних білків у жінок різних груп напередодні розродження (табл. 4.21).
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Таблиця 4.21
Вміст плацентарних білків в 36-40 тижнів вагітності у обстежених
жінок
Групи жінок
Показник

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

α-ФП (мкг/л)

97,889,14

101,4410,02

153,2413,66*

ПАМГ (нг/мл)

12,071,12

14,121,14

16,251,62*

АМГФ (нг/мл)

68,447,22

69,257,16

99,3411,15*

SP1 (мкг/мл)

171,2412,44

166,2611,74

108,2611,44*

SSBG (нмоль/л)

452,7236,10

473,1234,24

613,1832,24*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
При цьому можна констатувати, що дисметаболічний компонент
ПД повністю зберігається, не дивлячись на використання загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів і полягає в достовірному
зниженні рівня SP1 (до 108,26±11,44 мкг/мл; р<0,05) при одночасному
збільшенні всіх останніх показників: α-ФП (до 153,24±13,66 мкг/л;
р<0,05); ПАМГ (до 16,25±1,62 нг/мл; р<0,05); АМГФ (до 99,34±11,15
нг/мл; р<0,05) і SSBG (до 613,18±32,24 нг/мл; р<0,05).
Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють пояснити встановлені відмінності з боку частоти перинатальних ускладнень у
жінок з різними виявленими закономірностями функціонального стану
фетоплацентарного комплексу. Використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності дозволяє попередити гемодинамічні, ендокринологічні і дисметаболічні порушення, також нормалізувати функціональний стан плода. В той же час, отримані результати, на нашу думку,
вказують на необхідність подальших досліджень в цьому напрямі,
особливо у вивченні психологічного статусу жінок і оцінці вегетативної
нервової системи, що буде детально висвітлено в наступному розділі
нашої роботи.
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4.4 Психологічні особливості та функціональний стан вегетативної нервової системи
У даному розділі нашої наукової роботи представлені основні
особливості психологічного статусу і функціонального стану вегетативної нервової системи у жінок, проведених без і з використанням
родинно-орієнтованих технологій.
Результати проведених досліджень (табл. 4.22) свідчать, що оцінці
результатів досліджень особистої тривожності під час вагітності встановлено, що показник високого рівня був без достовірних відмінностей
по групах (р>0,05). В порівнянні з цим, середнє значення достовірне
частіше зустрічалося при використанні родинно-орієнтованих технологій (група 1 – 13,7±1,3 і 2 – 8,3±0,8 балів; р<0,05), низьке значення
(менше 30 балів) – навпаки – мало місце достовірно рідше (група 1 –
5,6±0,5 і 2 – 10,0±0,9 балів; р<0,05).
Таблиця 4.22
Результати дослідження особистої тривожності під час
вагітності (М±m)
Групи пацієнток
Показники (бали)

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Висока (46 і більше балів)

242

80,7±1,4

245

81,7±2,5

Помірна (30-45 балів)

41

13,7±1,3

25

8,3±0,8*

Низька (до 30 балів)

17

5,6±0,5

30

10,0±0,9*

Примітка. Достовірність відносно групи 1 *р<0,05.
Визначено, що в групі жінок, які пройшли підготовку з використанням родинно-орієнтованих технологій покращали показники особистісної тривожності перед розродженням. Так, пацієнтки групи 1
поводилися більш впевнено і спокійно, використовували активно в
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першому періоді немедикаментозні методи знеболення: розслаблення
між переймами, протидавлення, точковий і звичайний масаж, зміна
положення тіла, саморегуляція дихання. Чоловіки морально підтримували своїх дружин, були дбайливішими по відношенню до них, що
позитивно позначилося на розвитку подружніх стосунків.
В результаті проведеного дослідження визначено (табл. 4.23), що
перед пологами в групі 1 показник високої особової тривожності знизився з 80,7±1,4 до 46,0±1,7 (відмінності високо достовірні, р<0,001).
Таблиця 4.23
Результати дослідження особистої тривожності перед пологами
(М±m)
Групи пацієнток
Показники (бали)

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Висока (46 і більше балів)

138

46,0±1,7

225

75,0±3,1*

Помірна (30-45 балів)

149

49,7±1,7

48

16,0±1,6*

Низька (до 30 балів)

13

4,3±0,3

27

9,0±0,9*

Примітка. Достовірність відносно групи 1 *р<0,05.
Відмінності між групами носили достовірний характер у всіх
випадках: нижчий рівень високої (більше 46 балів) (група 1 – 46,0±1,7 і
2 – 75,0±3,1 балів; р<0,05) і низької (до 30 балів) особистої тривожності
(група 1 – 4,3±0,3 і 2 – 9,0±0,9 балів; р<0,05) при одночасному високому
значенні помірного показника (30-45 балів) (група 1 – 49,7±1,7 і 2 –
16,0±1,6 балів; р<0,05).
При оцінці результатів ситуаційної тривожності під час вагітності
(табл. 4.24) нами встановлено, що використання родинно-орієнтованих
технологій наголошується достовірно вища частота високого (більше
46 балів) (група 1 – 66,0±2,5 і 2 – 53,3±3,2 балів; р<0,05) і помірного
значення (група 1 – 21,0±2,1 і 2 – 15,3±1,3 балів; р<0,05) на фоні
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одночасного зниження низького показника (до 30 балів) (група 1 –
13,0±1,3 і 2 – 31,3±3,1 балів; р<0,05).
Таблиця 4.24
Результати дослідження ситуаційної тривожності під час вагітності
(М±m)
Групи пацієнток
Показники (бали)

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Висока (46 і більше балів)

198

66,0±2,5

160

53,3±3,2*

Помірна (30-45 балів)

63

21,0±2,1

46

15,3±1,3*

Низька (до 30 балів)

39

13,0±1,3

94

31,3±3,3*

Примітка. Достовірність відносно групи 1 * р<0,05.
Надалі, перед розродженням (табл. 4.25), мав місце при використанні родинно-орієнтованих технологій знижений рівень високої (більше
46 балів) (група 1 – 32,7±3,3 і 2 – 58,3±5,8 балів; р<0,05) і низької ситуаційної тривожності (група 1 – 8,0±0,5 і 2 – 13,0±1,3 балів; р<0,05) при
одночасному збільшенні показника помірної ситуаційної тривожності
(група 1 – 59,0±2,7 і 2 – 28,7±2,2 балів; р<0,05).
Таблиця 4.25
Результати дослідження ситуаційної тривожності перед пологами
(М±m)
Групи пацієнток
Показники (бали)

Група 1, n=300

Група 2, n=300

Абс.

%

Абс.

%

Висока (46 і більше балів)

98

32,7±3,3

175

58,3±5,8*

Помірна (30-45 балів)

177

59,0±2,7

86

28,7±2,2*

Низька (до 30 балів)

25

8,0±0,5

39

13,0±1,3*

Примітка Достовірність відносно групи 1 * р<0,05.
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При детальнішому аналізі стану психологічного статусу у жінок
групи 2 були відмічені наступні моменти:
- 50,0% – скаржилися на погіршення пам’яті, кмітливості і уваги;
- 33,3% – наявність фізичного і психічного дискомфорту;
- 30,0% – мали психотравмуючі ситуації до і під час справжньої
вагітності;
- 30,0% – випробовували занепокоєння за стан свого здоров’я;
- 23,3% – побоювалися за результат пологів, здоров’я майбутньої
дитини і труднощів, пов’язаних з доглядом за новонародженим;
- 23,3% – зниження настрою і відчуття пригніченості;
- 23,3% – непокоїли матеріальний і соціальний стан, а також стосунки з родичами;
- 18,0% – прояви напруженості;
- 13,3% опитуваних відзначали різні порушення сну;
- 13,3% – відчували відчуття паніки, страху і відчаю.
Використання родинно-орієнтованих технологій дозволило знизити
частоту основних порушень психологічного статусу (рис. 4.17), що
відображається у наших наукових публікаціях [35, 38, 50, 58] Так, в
групі 1 відмічено зниження частоти наступних показників:
- погіршення пам’яті, кмітливості і уваги з 50,0 до 30,0%;
- наявність фізичного і психічного дискомфорту з 33,3 до 20,0%;
- випробовували занепокоєння за стан свого здоров’я з 30,0 до
20,0%;
- побоювання за результат пологів, здоров’я майбутньої дитини і
труднощів, пов’язаних з доглядом за новонародженим з 23,3 до 13,3%;
- зниження настрою і відчуття пригнічення з 23,3 до 10,0%;
- прояви напруженості з 18,0 до 10,0%;
- різні порушення сну з 13,3 до 6,7%;
- відчуття паніки, страху і відчаю з 13,3 до 6,7%.
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Рис. 4.17. Частота основних порушень психологічного статусу
при використанні родинно-орієнтованих технологій (%).
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Серед різних функціональних методів досліджень вегетативної нервової системи перевага віддається кардіоінтер-валографії. Дані таблиці
4.26 свідчать, що в першій половині вагітності у жінок групи 2 до 20 тиж.
вагітності відмічались підвищення тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи, що виражалось у достовірному зниженні таких
показників, як коефіцієнт варіації (контрольна група – 6,90,58 та
група 2 – 5,310,31; p<0,05); середньоквадратичне відхилення (контрольна група – 0,070,01 та група 2 – 0,040,01; p<0,05) та варіаційний
розмах (контрольна група – 0,300,03 та група 2 – 0,190,01; p<0,05).
Таблиця 4.26
Показники кардіоінтервалографії в першій половині вагітності
Показник

Групи жінок
Група 1, n=300 Група 2, n=300

Частота серцевих скорочень (ЧСС)

68,312,42

69,123,14

Математичне очікування (М)

0,890,05

0,880,04

Середньоквадратичне відхилення ()

0,040,01

0,070,01*

Коефіцієнт варіації (V)

5,310,31

6,810,43*

Мода (Мо)

0,800,01

0,790,01

Амплітуда моди (Амо)

51,242,42

40,423,21*

Варіаційних розмах (Х)

0,190,01

0,300,03*

Індекс вегетативної рівноваги (ІВР)

261,5218,93

212,4118,21*

Показник адекватності процесів
регуляції (ПАПР)

58,722,81

49,042,84*

Вегетативний показник ритму (ВПР)

7,320,61

5,420,38*

Індекс напруги (ІН)

149,7311,52

124,729,73*

Примітка. Достовірність відносно групи 1 *р<0,05.
Крім того, простежується тенденція до домінування симпатичних
впливів на синусовий ритм, що проявлялось більш високими рівнями
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показників активності процесів регуляції (контрольна група – 48,523,81
та група 2 – 58,722,81; p<0,05); вегетативного показника ритму
(контрольна група – 5,380,41 та група 2 – 7,320,61; p<0,05); індексу
вегетативної рівноваги (контрольна група – 210,4122,43 та група 2 –
261,5218,93;

p<0,05)

та

індексу

напруги

(контрольна

група

–

122,8310,84 та група 2 – 149,7311,52; p<0,05).
Порівняно з цим, після 20 тижнів встановлені вище розбіжності
носили менш виражений характер (табл. 4.27). Це підтверджується
достовірно більш високими значеннями індексу вегетативної рівноваги
(контрольна група – 324,3339,72 та група 2 – 418,7818,84; p<0,05);
вегетативного показника ритму (контрольна група – 235,4221,53 та
група 2 – 305,8118,72; p<0,05).
Таблиця 4.27
Показники кардіоінтервалографії в другій половині вагітності
Показник

Групи жінок
Група 1, n=300 Група 2, n=300

Частота серцевих скорочень (ЧСС)

79,213,12

77,142,73

Математичне очікування (М)

0,780,02

0,790,03

Середньоквадратичне відхилення ()

0,060,01

0,090,01*

Коефіцієнт варіації (V)

5,290,41

6,670,41*

Мода (Мо)

0,750,04

0,760,09

Амплітуда моди (Амо)

47,873,38

38,722,14*

Варіаційних розмах (Х)

0,200,03

0,290,02*

Індекс вегетативної рівноваги (ІВР)

418,7818,84

324,1513,24*

Показник адекватності процесів
регуляції (ПАПР)

66,896,21

49,243,07*

Вегетативний показник ритму (ВПР)

11,381,28

8,320,44*

Індекс напруги (ІН)

305,8118,72

241,2421,01*

Примітка. Достовірність відносно групи 1 *р<0,05.
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Одержані дані свідчать про активацію адренергічних механізмів
регуляції серцевої діяльності та переважанні підвищеного тонусу
симпатичної нервової системи. Також, тут можна виділити певну спрямованість адаптаційних реакцій, пов’язаних з підвищенням активності
центрального контуру регуляції серцевої діяльності.
Отже, регуляція серцевого ритму у жінок, проведених по загальноприйнятій методиці, відбувається в умовах автономного контуру, який
контролює нормальну роботу серця та вегетативної нервової системи.
Надалі, виникає виражена напруга регуляторних механізмів, що проявляється централізацією керування серцевої діяльності та різким
підвищенням активності симпатичної нервової системи. На заключному
етапі вплив центрального контуру значно зменшується та знову формується патофункціональна вегетативна рівновага.
Використання родинно-орієнтованих технологій є одним з видів
спеціалізованої медичної допомоги, що враховує індивідуальні особові
особливості вагітної жінки. Зважаючи, що під час гестації у обстежених
жінок виникали нервово-психічні розлади у формі невротичних порушень, психотерапія і психокорекція мали провідне значення в створенні
оптимального психологічного клімату в період перебігу вагітності.
Найважливішими для пацієнток під час ведення стають стосунки з
лікарем, що лікує, з сусідами по палаті; поза лікувальною установою –
це їх взаємини з членами сім’ї і колегами на роботі. Метою психокорекції є створення для пацієнток оптимальної зони комфорту в соціосфері – виявлення і роз’єднання потенційних конфліктерів, формування
«групи соціальної підтримки», коли об’єднуються особи, стимулюючі
створення комфортних умов для виношування вагітності.
Психотерапію здійснювали за допомогою усунення ситуаційних
детермінант; вона була спрямована на створення нових установок
детермінант особи пацієнтки. Домінанта є функціональним об’єднанням
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нервових центрів – рефлекторною системою, що складається з відносно
рухливого кіркового компонента і субкортикальних, вегетативних і
гуморальних компонентів.
Як основні психотерапевтичні методики використовували наступні:
гіпносуггестивна психотерапія, аутогенне тренування (активуючий і
седативний варіанти), прийоми раціонально-когнітивної, поведінкової,
позитивної психотерапії тощо. Особливостями гіпносуггестивної терапії,
використаної нами, як базисної методики для вагітних жінок з’явилися:
пролонгуючий характер навіювання (декілька блоків навіювання за один
сеанс з паузами гіпноз-відпочинок; симптоматична локальна спрямованість кожного блоку навіювання; інтенсивність суггестій протягом
добового біоритму (2-3 сеанси за день).
Методи психоемоційної дії використовували для усунення виявлених межових нервово-психічних розладів з врахуванням їх клінічних
форм, особливостей перебігу і синдромальної структури; психопрофілактики рецидивів і розвитку затяжних невротичних розладів; психопрофілактики конфліктних ситуацій в сім’ї; надання екстреної психотерапевтичної допомоги у момент дії сприяючих чинників при розвитку
вагітності; реалізації індивідуальних психопрофілактичних програм,
складених на основі проведеного дослідження під час вагітності.
Переживання пацієнток та їх соціальне коріння, як родинне, так і
виробниче, нерідко приховані в несвідомій психічній сфері, вони не
усвідомлюються ані самою вагітною жінкою, ані її оточенням. Формується своєрідна «алекситімія» – неможливість висловити і пояснити суть
проблеми. Усвідомлення пацієнткою за допомогою лікаря причини її
переживань є психотерапевтичним методом для усунення ситуаційної
детермінанти. Створення в процесі психотерапії нової психологічної
установки є методом формування і активації «антисистеми», що пригнічує дію патологічної системи, що полягає в основі формування нервовопсихічних порушень під час вагітності.
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Спільна робота з психологом дозволила нам отримати наступні
зміни в психоемоційному статусі вагітних: жінки відзначали поліпшення
настрою, сну, зникнення неприємних сновидінь, нормалізацію психічного тонусу; більшість жінок відмітили відсутність у них фізичного
дискомфорту, дратівливості, плаксивості, поліпшення самопочуття; деякі
з жінок відзначили поліпшення стосунків з родичами, колегами і
сусідками по палаті, майже всі жінки не побоювалися за результат
пологів, знайшли упевненість в собі, не переживали почуття страху
перед пологами. Індивідуальна робота психолога з вагітними жінками
групи 1 усунула виражену опозиційність до медичних працівників, яка
була присутня раніше, що дозволило лікарям, що лікували, знайти
контакт з цими жінками.
Вивчення показників кардіоінтервалографії в першій половині вагітності (див. табл. 4.26) показало суттєву нормалізацію стану вегетативної нервової системи. Це підтвердилось достовірним підвищенням
відносно групи 1 середньоквадратичного відхилення (група 1 – 0,040,01
та група 2 – 0,070,01; p<0,05); коефіцієнта варіації (група 1 – 5,310,31
та група 2 – 6,810,43; p<0,05) та варіаційного розмаху (група 1 –
0,190,01 та група 2 – 0,300,03; p<0,05) на фоні одночасного зниження
амплітуди моди (група 1 – 51,242,42 та група 2 – 40,423,21; p<0,05);
індексу вегетативної рівноваги (група 1 – 261,5218,93 та група 2 –
212,4118,21; p<0,05); показника активності процесів регуляції (група 1 –
58,722,81 та група 2 – 49,042,84; p<0,05) та індексу напруги (група 1 –
149,7311,52 та група 2 – 124,729,73; p<0,05).
Під час другої половини гестаційного періоду вищеописані достовірні відмінності повністю зберігались (див. табл. 4.27). Отже, нормалізація стану психоемоційного статусу і вегетативної нервової системи в
жінок, проведених з використанням родинно-орієнтованих технологій,
позитивно впливає на клінічний перебіг вагітності та пологів в цій групі.
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Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що
використання родинно-орієнтованих технологій дозволяє нормалізувати
стан психологічного статусу і вегетативної нервової системи та дозволяє
поліпшити акушерські і перинатальні результати розродження.
4.5 Стан мікробіоценозу статевих шляхів
При оцінці стану мікробіоценозу статевих шляхів ми оцінювали
основні параметри в третьому триместрі вагітності та перед пологами.
На ранніх термінах гестації ці показники оцінювали тільки за індивідуальними показами при наявності клінічної симптоматики дисбіозу
статевих шляхів.
Як свідчать дані таблиці 4.28, у третьому триместрі вагітності
достовірні відмінності між групами полягали у наступному: при загальноприйнятій тактиці ведення вагітності мало місце достовірне зниження
Lactobacillus sp. (контрольна група – 100,0%; 1 – 90,0% та 2 – 76,7%;
р<0,05) та Bifidobacterium sp. – (контрольна група – 56,0%; 1 – 62,0% та
2– 36,0%; р<0,01) при одночасному збільшенні відносної кількості
Peptococcus niger (контрольна група – 2,0%; 1 – 6,0%; р<0,05 та 2 – 14,0%;
р<0,01); Peptostreptococcus sp. (контрольна група – 4,0%; 1 – 8,0%; р<0,05
та 2 – 24,0%; р<0,01); Staphylococcus sp. (контрольна група – 8,0%; 1 –
12,0%; р<0,05 та 2 – 40,0%; р<0,01); S. Epidermidis (контрольна група –
4,0%; 1 – 6,0%; р<0,05 та 2 – 16,0%; р<0,01) та Candida sp. (контрольна
група – 8,0%; 1 – 16,0%; р<0,05 та 2 – 32,0%; р<0,01). Дуже цікавим є той
факт, що тільки у 1 та група 2х були діагностовані такі мікроорганізми,
як S. Saprophyticus (група 1 – 4,0% та 2 – 12,0%; р<0,01); Streptococcus sp.
(група 1 – 9,0% та 2 – 24,0%; р<0,01); Е. Faecalis (група 1 – 2,0% та 2 –
14,0%; р<0,01); E. Coli (група 1 – 2,0% та 2 – 18,0%; р<0,01);
Enterobaсteriom (група 1 – 4,0% та 2 – 24,0%; р<0,01); Mycoplasma
hominis (група 1 – 2,0% та 2 – 6,0%; р<0,05) та Ureaplasma urealiticum
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(група 1 – 4,0% та 2 – 18,0%; р<0,05). Тільки у пацієнток групи 2 мали
місце Fusobacterium sp. (16,0%); Bacteroides sp. (12,0%); S. Aureus (6,0%);
S. Haemolyticus (8,0%); S. Hominis (6,0%); S. Viridans (8,0%); K. Pneumoniae (4,0%) та Chlamidia thrachomatis (10,0%).
Таблиця 4.28
Видовий склад мікрофлори піхви в третьому триместрі вагітності
(абс.ч., %)
Групи жінок
Показник

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
n=50

Lactobacillus sp.

270 (90,0)

230 (76,7)*

50 (100,0)

Bifidobacterium sp.

186 (62,0)

108 (36,0)**

28 (56,0)

Peptococcus niger

18 (6,0)*

42 (14,0)**

1 (2,0)

Peptostreptococcus sp.

24 (8,0)*

72 (24,0)**

2 (4,0)

Fusobacterium sp.

-

48 (16,0)

-

Bacteroides sp.

-

36 (12,0)

-

Staphylococcus sp.

36 (12,0)*

120 (40,0) **

4 (8,0)

S. epidermidis

18 (6,0)*

48 (16,0)**

2 (4,0)

S. aureus

-

18 (6,0)

-

S. haemolyticus

-

24 (8,0)

-

S. saprophyticus

12 (4,0)

36 (12,0)

-

-

18 (6,0)

2 (4,0)

27 (9,0)

72 (24,0)

-

S. viridans

-

24 (8,0)

-

Е. Faecalis

6 (2,0)

42 (14,0)

-

Enterobaсteriom

12 (4,0)

72 (24,0)

-

E. coli

6 (2,0)

54 (18,0)

-

-

12 (4,0)

-

48 (16,0)*

96 (32,0)**

4 (8,0)

S. hominis
Streptococcus sp.

K. pneumoniae
Candida sp.
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Продовження табл. 4.28
Групи жінок
Показник

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
n=50

Mycoplasma hominis

6 (2,0)

18 (6,0)

-

Ureaplasma urealiticum

12 (4,0)

54 (18,0)

-

Chlamidia thrachomatis

-

30 (10,0)

-

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи: * р< 0,05; ** р< 0,01.
Отримані нами результати свідчать, що використання родинноорієнтованих технологій дозволяє нормалізувати функціо-нальний стан
фетоплацентарного комплексу, корегувати дисгормональні та психологічні порушення. Враховуючи той факт, що в комплекс лікувальнопрофілактичних заходів входить корекція мікробіоценозу статевих
шляхів, запропонована нами методика має позитивний вплив на клінічний перебіг вагітності, що корелює з результатами мікробіологічних
досліджень.
Ми вважали за доцільне провести оцінку кількісних показників
мікробіоценозу піхви у ІІІ триместрі вагітності (табл. 4.29).
Таблиця 4.29
Кількісні показники мікробіоценозу піхви в третьому триместрі
вагітності (M±m КУО/мл)
Групи жінок
Показник

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
n=50

Lactobacillus sp.

5,1±0,5*

2,5±0,2**

7,1±0,4

Bifidobacterium sp.

4,4±0,6

2,3±0,3*

4,7±0,3

Peptococcus niger

2,3±0,1

4,7±0,2

-

Peptostreptococcus sp.

2,6±0,4

4,9±0,3*

2,3±0,3
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Продовження табл. 4.29
Групи жінок
Показник

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
n=50

Fusobacterium sp.

2,0±0,2

4,3±0,5

-

Bacteroides sp.

2,3±0,2

4,5±0,4

-

S. epidermidis

1,6±0,2

5,2±0,6*

2,3±0,2

S. aureus

-

4,5±0,5

-

S. haemolyticus

-

5,0±0,5

-

S. saprophyticus

-

5,3±0,4

-

S. hominis

2,1±0,1

3,8±0,3

-

S. viridans

-

4,5±0,5

-

Е. Faecalis

2,6±0,2

5,6±0,5

-

E. coli

2,1±0,1

5,8±0,6

-

-

4,5±0,5

-

2,3±0,4

5,8±0,3*

2,5±0,5

K. pneumoniae
Candida sp.

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи: * р< 0,05; ** р<0,01.
Отримані нами результати свідчать про достовірне зниження при
проведенні загальноприйнятої тактики ведення вагітності кількісних
показників: Lactobacillus sp. (контрольна група – 7,1±0,4 КУО/мл; 1 –
5,1±0,5 КУО/мл; р<0,05 та 2 – 2,5±0,2 КУО/мл; р<0,01) та Bifidobacterium sp. (контрольнагрупа – 4,7±0,3 КУО/мл; 1 – 4,4±0,3 КУО/мл та 2 –
2,3±0,3 КУО/мл; р<0,05) при одночасному збільшенні кількості Peptostreptococcus sp. (контрольна група – 2,3±0,3 КУО/мл; 1 – 2,6±0,4 КУО/мл
та 2 – 4,9±0,3 КУО/мл; р<0,05); S. epidermidis (контрольна група –
2,3±0,3 КУО/мл; 1 – 1,6±0,2 КУО/мл та 2 – 5,2±0,6 КУО/мл; р<0,05) та
Candida sp. (контрольна група – 2,5±0,5 КУО/мл; 1 – 2,3±0,4 КУО/мл та
2 – 5,8±0,3 КУО/мл; р<0,05).
Отримані результати повністю підтверджують вищеперераховані
особливості змін відносної кількості патогенної та умовно-патогенної
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мікрофлори у жінок, які отримували загальноприйнятий та запропонований алгоритм ведення вагітності.
Достатньо показовою є і сумарна оцінка стану мікробіоценозу
піхви у ІІІ триместрі вагітності (табл. 4.30).
Таблиця 4.30
Стан біоценозу піхви у третьому триместрі вагітності (абс., %)
Групи жінок
Тип дисбіозу

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
n=50

Нормоценоз

174 (58,0)٭

108 (36,0)**

47 (94,0)

Проміжний тип

96 (32,0) ٭

78 (26,0)**

3 (6,0)

Бактеріальний вагіноз

-

30 (10,0)

-

Неспецифічний вагініт

30 (10,0) ٭

84 (28,0)

-

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи: * р< 0,05; ** р<0,01.
Виходячи з отриманих результатів у жінок контрольної групи
переважав нормоценоз (94,0%), а проміжний тип був тільки у 6,0%
відповідно. Порівняно з цим при загальноприйнятій тактиці ведення
вагітності нормоценоз мав місце тільки у 36,0% спостережень (р<0,01) та
проміжний тип – у 26,0% (р<0,01). Крім того, у цій же групі у 28,0% мав
місце неспецифічний вагініт та у 10,0% – бактеріальний вагіноз. Використання родинно-орієнтованих технологій дозволило збільшити показники нормоценозу (58,0%) та проміжного типу (32,0%), а також зменшити відсоток неспецифічного вагініту (10,0%) відповідно. Ці результати
підтверджують ефективність запропонованого нами алгоритму ведення
вагітності в аспекті нормалізації мікробіоценозу статевих шляхів.
Перед пологами (табл. 4.31) достовірні відмінності між групами
зберігались: при загальноприйнятій тактиці ведення вагітності та пологів мало місце достовірне зниження Lactobacillus sp. (контрольна група –
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100,0%; 1 – 100,0% та 2 – 80,0%; р<0,05) та Bifidobacterium sp. –
(контрольна група – 76,0%; 1 – 70,0% та 2 – 50,0%; р<0,01) при
одночасному

збільшенні

відносної

кількості

Peptococcus

niger

(контрольна група – 2,0%; 1 – 5,0%; р<0,05 та 2 – 10,0%; р<0,01);
Peptostreptococcus sp. (контрольна група – 4,0%; 1 – 7,0%; р<0,05 та 2 –
20,0%; р<0,01); Staphylococcus sp. (контрольна група – 8,0%; 1 – 11,0%;
р<0,05 та 2 – 30,0%; р<0,01); S. Epidermidis (контрольна група – 4,0%;
1 – 5,0%; р<0,05 та 2 – 10,0%; р<0,01) та Candida sp. (контрольна група –
8,0%; 1 – 15,0%; р<0,05 та 2 – 20,0%; р<0,01). Дуже цікавим є той факт,
що тільки у 1 та група 2х були діагностовані такі мікроорганізми, як
S. Saprophyticus (група 1 – 3,0% та 2 – 10,0%; р<0,01); Streptococcus sp.
(група 1 – 8,0% та 2 – 20,0%; р<0,01); Е. Faecalis (група 1 – 1,0% та 2 –
10,0%; р<0,01); E. Coli (група 1 – 1,0% та 2 – 15,0%; р<0,01); Enterobaсteriom (група 1 – 3,0% та 2 – 20,0%; р<0,01); Mycoplasma hominis
(група 1 – 2,0% та 2 – 5,0%; р<0,05) та Ureaplasma urealiticum (група 1 –
3,0% та 2 – 12,0%; р<0,05). Тільки у пацієнток групи 2 мали місце
Fusobacterium sp. (10,0%); Bacteroides sp. (9,0%); S. Aureus (5,0%);
S. Haemolyticus (7,0%); S. Hominis (4,0%); S. Viridans (7,0%); K. Pneumoniae (3,0%) та Chlamidia thrachomatis (9,0%).
Таблиця 4.31
Видовий склад мікрофлори піхви перед пологами (абс.ч., %)
Групи жінок
Показник

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
(n=50)

Lactobacillus sp.

300 (100,0)

240 (80,0)*

50 (100,0)

Bifidobacterium sp.

210 (70,0)

150 (50,0)**

38 (76,0)

Peptococcus niger

15 (5,0)*

30 (10,0)**

1 (2,0)

Peptostreptococcus sp.

21 (7,0)*

60 (20,0)**

2 (4,0)

Fusobacterium sp.

-

30 (10,0)

-

Bacteroides sp.

-

27 (9,0)

-
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Продовження табл. 4.31
Групи жінок
Показник

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
(n=50)

33 (11,0)*

90 (30,0) **

4 (8,0)

15 (5,0)

30 (10,0)*

2 (4,0)

S. aureus

-

15 (5,0)

-

S. haemolyticus

-

21 (7,0)

-

S. saprophyticus

9 (3,0)

30 (10,0)

-

-

12 (4,0)

1 (2,0)

24 (8,0)

60 (20,0)

-

S. viridans

-

21 (7,0)

-

Е. Faecalis

3 (1,0)

30 (10,0)

-

Enterobakteriom

9 (3,0)

60 (20,0)

-

E. coli

3 (1,0)

45 (15,0)

-

-

9 (3,0)

-

45 (15,0)*

60 (20,0)**

4 (8,0)

Mycoplasma hominis

6 (2,0)

15 (5,0)

-

Ureaplasma urealiticum

9 (3,0)

36 (12,0)

-

Chlamidia thrachomatis

-

27 (9,0)

-

Staphylococcus sp.
S. epidermidis

S. hominis
Streptococcus sp.

K. pneumoniae
Candida sp.

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи: * р<0,05; ** р< 0,01
Отримані нами результати свідчать, що використання родинноорієнтованих технологій дозволяє нормалізувати функціо-нальний стан
фетоплацентарного комплексу, корегувати дисгормональні та психологічні порушення. Враховуючи той факт, що в комплекс лікувальнопрофілактичних заходів входить корекція мікробіоценозу статевих
шляхів, запропонована нами методика має позитивний вплив на клінічний перебіг вагітності, що корелює з результатами мікробіологічних
досліджень.
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Нами проведена оцінка кількісних показників мікробіоценозу
піхви перед пологами (табл. 4.32).
Таблиця 4.32
Кількісні показники мікробіоценозу піхви перед пологами
(M±m КУО/мл)
Групи жінок
Показник

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
(n=50)

Lactobacillus sp.

4,9±0,4*

2,3±0,2**

7,3±0,4

Bifidobacterium sp.

4,2±0,3

2,3±0,3*

4,4±0,3

Peptococcus niger

2,2±0,2

4,5±0,3

-

Peptostreptococcus sp.

2,5±0,3

4,7±0,3*

2,2±0,2

Fusobacterium sp.

1,8±0,1

4,1±0,3

-

Bacteroides sp.

2,2±0,2

4,3±0,3

-

S. epidermidis

1,5±0,1

5,0±0,5*

S. aureus

-

4,3±0,4

-

S. haemolyticus

-

4,5±0,4

-

S. saprophyticus

-

5,1±0,3

-

S. hominis

2,0±0,1

3,5±0,3

-

S. viridans

-

4,2±0,4

-

Е. faecalis

2,4±0,2

5,3±0,4

-

E. coli

2,0±0,2

5,5±0,5

-

-

4,3±0,3

-

2,1±0,4

5,1±0,4*

2,0±0,2

K. pneumoniae
Candida sp.

2,1±0,2

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи: * р<0,05; ** р< 0,01.
Отримані нами результати свідчать про достовірне зниження при
проведенні загальноприйнятої тактики ведення вагітності кількісних
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показників: Lactobacillus sp. (контрольна група – 7,3±0,4 КУО/мл; 1 –
4,9±0,4 КУО/мл; р<0,05 та 2 – 2,3±0,2 КУО/мл; р<0,01) та Bifidobacterium sp. (контрольна група – 4,4±0,3 КУО/мл; 1 – 4,2±0,3 КУО/мл та
2 – 2,3±0,3 КУО/мл; р<0,05) при одночасному збільшенні кількості
Peptostreptococcus sp. (контрольна група – 2,2±0,2 КУО/мл; 1 – 2,5±0,3
КУО/мл та 2 – 4,7±0,3 КУО/мл; р<0,05); S. epidermidis (контрольна
група – 2,1±0,2 КУО/мл; 1 – 1,5±0,1 КУО/мл та 2 – 5,0±0,5 КУО/мл;
р<0,05) та Candida sp. (контрольна група – 2,0±0,2 КУО/мл; 1 – 2,1±0,4
КУО/мл та 2 – 5,1±0,4 КУО/мл; р<0,05). Отримані результати повністю
підтверджують вищеперераховані особливості змін відносної кількості
патогенної та умовно-патогенної мікрофлори у жінок, які отримували
загально-прийнятий та запропонований алгоритм ведення вагітності.
При сумарній оцінці стану мікробіоценозу піхви перед пологами
(табл.4 .33) нами встановлено, що у жінок контрольної групи переважав
нормоценоз (96,0%), а проміжний тип був тільки у 4,0% відповідно.
Таблиця 4.33
Стан біоценозу піхви перед пологами (абс., %)
Групи жінок
Тип дисбіозу

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

Контрольна,
(n=50)

Нормоценоз

210 (70,0)٭

150 (50,0)**

48 (96,0)

Проміжний тип

90 (30,0) ٭

72 (24,0)**

2 (4,0)

Бактеріальний вагіноз

–

27 (9,0)

–

Неспецифічний вагініт

–

51 (17,0)

–

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи: * р<0,05; ** р< ,01.
Порівняно з цим при загальноприйнятій тактиці ведення вагітності
нормоценоз мав місце тільки у 50,0% спостережень (р<0,01) та проміжний тип – у 24,0% (р<0,01). Крім того, у цій же групі у 17,0% мав місце
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неспецифічний вагініт та у 9,0% – бактеріальний вагіноз. Використання
родинно-орієнтованих технологій дозволило збільшити показники нормоценозу (70,0%) та проміжного типу (30,0%). Ці результати підтверджують ефективність запропонованого нами алгоритму ведення
вагітності та пологів в аспекті нормалізації мікробіоценозу статевих
шляхів.
Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що при
використанні родинно-орієнтованих технологій відбувається нормалізація стану мікробіоценозу статевих шляхів, що позитивно відображається на клінічному перебігу вагітності та пологів.
4.6 Особливості стану лактації
В даному розділі нашої наукової роботи представлені дані про
особливості стану лактації у жінок, проведених під час вагітності та пологів з використанням родинно-орієнтованих технологій та за загальноприйнятою методикою.
Отримані результати свідчать про наявність достовірних відмінностей між контрольною та основними групами впродовж всього досліджуваного періоду (табл. 4.34).
Таблиця 4.34
Зміни об’єму грудного молока (мл)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

83,4±6,2

60,4±3,2*

40,4±2,8**

3

242,6±10,1

201,8±8,3*

141,7±9,4**

5-7

461,8±18,2

324,7±14,3*

241,7±19,5**

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р< 0,05; ** р<0,01.
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Разом з тим, ступінь зменшення об’єму грудного молока була
більш вираженою у жінок групи 2. Така тенденція мала місце як на
першу добу (контрольна група – 83,4±6,2 мл; 1 – 60,4±3,2 мл; р< 0,05 та
2 – 40,4±2,8 мл; р< 0,01), так і на 5-7-й дні після розродження
(контрольна група – 461,8±18,2 мл; 1 – 324,7±14,3 мл; р< 0,05 та 2 –
241,7±19,5 мл; р< 0,01).
Отримані результати свідчать про позитивний вплив родинноорієнтованих технологій на кількісний стан лактації жінок. Серед
основних показників якості грудного молока ми звернули увагу на
найбільш інформативні параметри, які використовуються як з наукової,
так із практичної точки зору.
Одним з таких показників є вміст лактози у грудному молоці,
зміни якого представлені в таблиці 4.35.
Таблиця 4.35
Зміни рівня лактози грудного молока (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

63,4±2,3

43,1±2,3*

42,2±2,2*

3

63,6±2,3

43,4±2,3*

42,1±2,2*

5-7

68,5±2,3

46,2±2,3*

42,1±2,2*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р< 0,05.
У порівнянні з попередніми даними, ступінь зменшення рівня
лактози не залежав від алгоритму ведення вагітності та пологів на
протязі всього періоду, що вивчається (р< 0,05).
Наступним показником якісних змін був вміст лактоферрину (табл.
4.36). Нами встановлено аналогічну тенденцію, як і при оцінці попереднього показника (р< 0,05).
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Таблиця 4.36
Зміни вмісту лактоферрину в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

3,2±0,3

2,1±0,2*

2,0±0,2*

3

3,7±0,3

2,2±0,2*

2,1±0,2*

5-7

3,6±0,3

2,2±0,2*

2,1±0,2*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
На відміну від попередніх даних, вміст церулоплазміну у грудному
молоці (табл. 4.37) достовірно не змінювався у порівнянні між контрольною та першою групами. При загальноприйнятій тактиці ведення
вагітності

ми

констатували

достовірне

зниження

вмісту

даного

параметра як у першу добу (до 0,1±0,01 г/л; р<0,05), так і на 5-7 добу (до
0,1±0,01 г/л; р<0,05).
Таблиця 4.37
Зміни вмісту церулоплазміну в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

0,3±0,03

0,3±0,03

0,1±0,01*

3

0,4±0,03

0,3±0,03

0,1±0,01*

5-7

0,3±0,03

0,4±0,02

0,1±0,01*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р< 0,05.
Аналогічну закономірність ми спостерігали і при оцінці вмісту
трансферрину у грудному молоці (табл. 4.38) – достовірне зменшення
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тільки у групі 2 впродовж всього досліджуваного періоду (до 1,4±0,1 г/л;
р<0,05).
Таблиця 4.38
Зміни вмісту трансферрину в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

3,0±0,3

2,9±0,2

1,4±0,1*

3

2,8±0,2

3,0±0,3

1,3±0,1*

5-7

3,2±0,3

2,7±0,2

1,4±0,1*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
Достатньо інформативним показником якісного стану грудного
молока є рівень загального білка (табл. 4.39). Так, у обох основних групах було відмічено достовірне зниження цього параметра, однак з різним ступенем достовірності – 1 доба (контрольна група – 25,2±2,1 г/л;
1 – 17,3±1,6 г/л; р< 0,05 та 2 – 12,1±1,0 г/л; р< 0,01) та 5-7 добу (контрольна група – 14,3±1,2 г/л; 1 – 9,1±0,8 г/л; р< 0,05 та 2 – 6,4±0,5 г/л;
р<0,01)
Таблиця 4.39
Зміни рівня загального білка в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

25,2±2,1

17,3±1,6*

12,1±1,0**

3

22,7±1,8

16,2±1,4*

10,2±0,8**

5-7

14,3±1,2

9,1±0,8*

6,4±0,5**

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05; ** р<0,01.
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Рівень казеїну у грудному молоці достовірно не відрізнявся в
залежності від тактики ведення вагітності та пологів (р>0,05) (табл.
4.40). Однак, вже з третьої доби мало місце достовірне зниження цього
параметра тільки при загальноприйнятій тактиці ведення вагітності (до
1,4±0,1 г/л; р<0,05).
Таблиця 4.40
Зміни рівня казеїну в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

1,1±0,1

1,0±0,1

1,0±0,1

3

1,6±0,1

1,5±0,1

1,0±0,1*

5-7

1,8±0,1

1,6±0,1

1,0±0,1*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
Безумовно, одним з найбільш інформативних показників якості
грудного молока є вміст ліпідів, зміни якого наочно показано у таблиці
4.41.
Таблиця 4.41
Зміни вмісту ліпідів в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

33,2±3,0

20,4±1,2*

15,2±1,4**

3

34,2±2,8

21,2±1,4*

17,1±1,6**

5-7

37,1±3,2

23,8±2,1*

16,8±1,5**

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05; ** р<0,01.
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При цьому слід констатувати достовірне зменшення параметру, що
вивчається, у обох основних групах, тільки з різним ступенем достовірності – 1 доба (контрольна група – 33,2±3,0 г/л; 1 – 20,4±1,2 г/л;
р<0,05 та 2 – 15,2±1,4 г/л; р< 0,01), а також 5-7 доба (контрольна група –
37,1±3,2 г/л; 1 – 23,8±2,1 г/л; р<0,05 та 2 – 16,8±1,5 г/л; р<0,01).
При оцінці вмісту вітаміну С у грудному молоці (табл. 4.42) на
першу добу можна відмітити відсутність достовірних змін між групами
в залежності від тактики ведення вагітності та пологів (р>0,05). Надалі,
вже з третьої доби, мало місце достовірне зниження цього важливого
параметру, але з різним ступенем достовірності (контрольна група –
98,6±6,4 мкмоль/л; 1 – 72,4±5,4 мкмоль/л; р<0,05 та 2 – 50,4±4,1 мкмоль/л;
р< 0,01), а також 5-7 доба – (контрольна група – 82,4±7,4 мкмоль/л; 1 –
68,4±4,1 мкмоль/л; р< 0,05 та 2 – 49,5±3,2 мкмоль/л; р<0,01).
Таблиця 4.42
Зміни вмісту вітаміну С в грудному молоці (мкмоль/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

20,2±1,2

19,2±1,6

20,8±1,4

3

98,6±6,4

72,4±5,4*

50,4±4,1**

5-7

82,4±7,4

68,4±4,1*

49,5±3,2**

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05; ** р<0,01.
При оцінці вмісту вітаміну Е в грудному молоці (табл. 4.43) нами
встановлено відсутність достовірних змін між контрольною та групою 1
на протязі всього періоду, що вивчається (р>0,05), а також у групі 2
тільки на першу добу (р>0,05). З третьої доби цей параметр був достовірно знижено тільки при загальноприйнятій методиці ведення вагіт-
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ності та пологів (до 1,7±0,1 г/л; р<0,05), що також збереглось і на 5 7 добу (до 1,8±0,1 г/л; р<0,05).
Таблиця 4.43
Зміни вмісту вітаміну Е в грудному молоці (мкмоль/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

1,6±0,1

1,5±0,1

1,6±0,1

3

2,5±0,2

2,4±0,2

1,7±0,1*

5-7

3,0±0,3

2,8±0,2

1,8±0,1*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.

У наступній частині нашої роботи ми вважали за доцільне вивчити
вміст IgG у грудному молоці (табл. 4.44).
Таблиця 4.44
Зміни вмісту IgG в грудному молоці (г/л)
Дата
дослідження
(доба)

Групи жінок
Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

0,7±0,02

0,6±0,03

0,3±0,01*

3

0,3±0,01

0,3±0,01

0,1±0,01*

5-7

0,3±0,01

0,4±0,01

0,1±0,01*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р< 0,05.
Отримані нами результати свідчать про відсутність достовірних
змін між контрольною та першою групою впродовж всього періоду, що
вивчається (р>0,05). На відміну від цього, у другій групі мало місце
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достовірне зниження даного важливого параметру з першої доби (до
0,3±0,01 г/л; р<0,05) і на 5-7 добу після розродження (до 0,1±0,01 г/л;
р<0,05).
Дані таблиці 4.45 свідчать про більш виражені зміни вмісту IgА у
грудному молоці. Так, на першу добу у групі 2 ми констатували
достовірне зменшення цього показника (до 2,1±0,2 г/л; р<0,05). З третьої
доби післяпологового періоду достовірні зміни мали місце уже в обох
основних групах, тільки з різним ступенем – третя доба (контрольна
група – 1,6±0,1 г/л; 1 – 0,8±0,05 г/л; р<0,05 та 2 – 0,5±0,04 г/л; р<0,01), а
також 5-7 доба (контрольна група – 2,3±0,1 г/л; 1 – 1,2±0,1 г/л; р<0,05 та
2 – 0,7±0,05 г/л; р<0,01).
Таблиця 4.45
Зміни вмісту IgА в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

3,3±0,2

3,2±0,2

2,1±0,2*

3

1,6±0,1

0,8±0,05*

0,5±0,04**

5-7

2,3±0,1

1,2±0,1*

0,7±0,05**

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05; ** р<0,01.
Ми вважали за доцільне також оцінити вміст IgМ у грудному
молоці (табл. 4.46).
Отримані нами результати свідчать про відсутність достовірних
змін між контрольною та першою групами на протязі всього періоду, що
вивчається (р>0,05). У порівнянні з цим, у групі 2 слід відмітити достовірне зниження цього параметру на протязі всього періоду, що вивчається (до 0,2±0,01 г/л; р<0,05).

188

Таблиця 4.46
Зміни вмісту IgМ в грудному молоці (г/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

0,4±0,01

0,4±0,01

0,2±0,01*

3

0,5±0,01

0,4±0,01

0,2±0,01*

5-7

0,4±0,01

0,3±0,01

0,2±0,01*

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05.
На заключному етапі ми проаналізували зміни вмісту Прл в
сироватці крові обстежених жінок (табл. 4.47). При аналізі отриманих
результатів звертає на себе увагу достовірне зниження даного параметру
у основних групах, однак з різним ступенем достовірності – перша доба
(контрольна група – 3841,4±124,5 нмоль/л; 1 – 3073,1±120,8 нмоль/л;
р<0,05 та 2 – 2271,4±108,6 нмоль/л; р<0,01), а також 5-7 доба – (контрольна група – 4901,6±138,7 нмоль/л; 1 – 4075,6±128,6 нмоль/л; р<0,05
та 2 – 3218,6±120,5 нмоль/л; р<0,01).
Таблиця 4.47
Зміни вмісту Прл в сироватці крові (нмоль/л)
Групи жінок

Дата
дослідження
(доба)

Контрольна,
n=50

Група 1,
n=300

Група 2,
n=300

1

3841,4±124,5

3073,1±120,8*

2271,4±108,6**

3

4827,8±129,6

4049,5±134,7*

3514,5±112,8**

5-7

4901,6±138,7

4075,6±128,6*

3218,6±120,5**

Примітка. Достовірність відносно контрольної групи * р<0,05; ** р<0,01.
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Тобто, результати проведених досліджень свідчать про позитивний
вплив родинно-орієнтованих технологій на кількісні та якості зміни
лактації у жінок, що є дуже важливим для перебігу постнатальної
адаптації новонароджених.
Таким чином, запроваджений нам алгоритм ведення вагітності та
пологів з широким використанням родинно-орієнтованих технологій не
тільки при розродженні, але і під час ведення вагітності, дозволяє
виконати поставлену мету – знизити частоту перинатальної патології та
покращити результати постнатальної адаптації новонароджених. Разом з
тим, на наш погляд, є дуже важливим вивчення медико-соціальних
аспектів використання родинно-орієнтованих технологій не тільки з
позицій подружньої пари, але і лікарів акушер-гінекологів з різним
досвідом роботи, чому і буде присвячений наступний розділ нашої
наукової роботи.
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РОЗДІЛ 5
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОДИННО-ОРІЄНТОВАНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
5.1 Партнерські пологи як медична послуга
Одним з багаточисельних питань, які встають при вивченні партнерських пологів – це як їх розглядати – як медичну допомогу або як медичну послугу?
При схожості цих понять ("медична допомога" і "медичні послуги"),
слід мати на увазі, що медична допомога адресована пацієнту, а медичні
послуги – клієнту (хоча в останньому випадку і виникає небезпека витискання власно-медичного сенсу даного процесу, проте, ігнорувати
вплив ринкових стосунків на систему медичного забезпечення населення не можна).
У спеціальній літературі поняття "Медична послуга" трактується
по-різному. Так, медична послуга, з точки зору ряду авторів [5, 158],
представляє собою "сукупність необхідних, достатніх, добросовісних,
доцільних і професійних дій медичного працівника (виконавця, виробника послуг).
На думку інших авторів [15, 72], медична послуга – "це сукупність
професійних відшкодувальних доцільно необхідних дій виконавця, в
окремих випадках – зустрічних з боку пацієнта (замовника, споживача),
направлених на задоволення потреб останнього у формі певного стану
здоров’я".
Деякі дослідники [78, 92] пропонують під медичною послугою
розуміти підприємницьку діяльність, здійснювану на професійній основі,
сенс якої полягає у виконанні на користь конкретного громадянина
комплексу медичних заходів, направлених на профілактику захворювань,
їх діагностику і лікування, мають самостійне значення і певну вартість.
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Вважається, що медична послуга є такою медичною діяльністю,
яка реалізується в рамках цивільно-правового договору, і є діями
(діяльність) медичної установи (індивідуального підприємця), що має
відповідний дозвіл (ліцензію), направлену на дослідження, зміцнення,
збереження, відновлення організму і його органів і тканин.
В цілому, слід погодитися з наявною в літературі точкою зору [6,
158], що медична допомога ширше поняття, ніж медична послуга, хоча,
як можна переконатися, поняття медичної послуги не є однозначним.
При цьому, відзначаючи як ключові складові медичної послуги
"зустрічні з боку пацієнта професійні дії виконавця", "виконання на
користь конкретного громадянина комплексу медичних заходів, що
мають самостійне значення і певну вартість", видається правомірним
розглядати ПП саме як медичні послуги, оскільки, в першу чергу,
присутність / участь чоловіка в пологах (і, тим більше, здійснення
зйомки всього, що відбувається на фото- або кінокамеру або символічне
перерізання батьком пуповини і розпивання у цей момент шампанського), має "самостійне" значення, абсолютно не обумовлене якісним
медичним (акушерським) забезпеченням пологів.
Відносно такого критерію медичної послуги як "певна вартість",
то він має, в кращому разі, додаткове, допоміжне значення, оскільки
медична допомога завжди має "відшкодувальний" характер (інша
справа, що для конкретної пацієнтки вона може бути безкоштовною).
Стосовно ПП емпірично склалася практика розглядати присутність/
участь чоловіка як складову частину "сервісних" пологів, при цьому всі
договірні зобов’язання між пологовим будинком і споживачами даної
медичної послуги (породіллею/породіллею та її чоловіком) зводяться, в
кращому разі, до офіційної оплати даних сум без оформлення юридично
дієвої угоди про взаємні права і обов’язки сторін. Зокрема, чи має право
медичний персонал при певних ситуаціях змусити чоловіка покинути
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пологовий зал і, якщо так, то при яких саме; як повинен поводитися
чоловік під час пологів і що він може робити, а що – ні (окрім
невизначеності медико-правового регулювання самої можливості ПП –
тобто в яких випадках взагалі можливі ПП, а коли – ні, і наскільки
обов’язкове проходження психопрофілактичної підготовки до таких
пологів як вагітною жінкою, так і її чоловіком).
У даному контексті варто також відзначити, що оскільки йдеться
про послугу, то не можуть автоматично використовуватися форми
документів, що відносяться до медичної допомоги (наприклад, відомчі
або форми інформованої згоди закладу, оскільки вони адресовані
виключно вагітній/ породіллі).
Таким чином, віднесення ПП до "медичних послуг" робить необхідною їх правову регламентацію, хоч би на відомчому рівні.
5.2 Оцінка родинно-орієнтованих технологій їх учасниками
Думки жінок, в яких були ПП, видається особливо значимими для
оцінки доцільності подальшого розвитку (або, напроти, мінімізації або,
взагалі, відміни) практики подібних пологів в нашій країні. У таблиці 5.1
наведено дані про те, хто був присутній на пологах у опитаних жінок,
хто приймав рішення про бажаність проведення таких пологів і наскільки вірним, на погляд респондентів, було це рішення.
Таблиця 5.1
Хто і чому був присутній на партнерських пологах?

Показники

На пологах присутні:
- тільки чоловік
- чоловік та інші родичі

Учасниці ПП,
n=100
Абс.

%

98
2

97,2
2,8
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Продовження табл. 5.1
Учасниці ПП,
n=100

Показники

Абс.

%

Рішення щодо присутності чоловіка
на пологах було прийнято за:
- ініціативою жінки
- ініціативою чоловіка
- порадили лікарі
- важко відповісти

54
12
32
2

47,9
16,9
2,8
32,4

Рішення щодо присутності чоловіка
на пологах було:
- повністю вірним
- частково вірним
- невірним
- важко відповісти

92
3
3
2

84,5
4,2
4,2
7,1

З наведених даних видно, що у переважної більшості опитаних
жінок (98,0%) на пологах був присутній лише чоловік і лише в
поодиноких випадках (2,0%), окрім чоловіка була присутня її мати (цим
жінкам на момент пологів було менше 20 років).
Більш ніж в половині випадків (54,0%) рішення про присутність
чоловіка на пологах було прийняте за ініціативою дружини; чоловік
виступав ініціатором значно рідше – в 12,0% випадків. У кожному
третьому випадку "порадили" лікарі (32,0%). Звертає на себе увагу, що
лише в 2,0% спостережень опитаним жінкам важко відповісти на
питання, хто був ініціатором присутності чоловіка на пологах, найчастіше в таких випадках кажучи, що "разом вирішили", проте і в подібних
ситуаціях ("разом вирішили") хтось повинен подати ініціативу, зокрема,
першим завести розмову на цю тему.
Відносно вирішення про присутність чоловіка на пологах вирішення опитаних жінок було досить одностайним: переважна більшість
(92,0%) вважали дане рішення повністю вірним, ще 3,0% – частково
вірним і лише 3,0% – невірним (ще 2,0% респондентам важко відповісти).
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Особливий інтерес представляють думки жінок відносно того, чи
створила присутність чоловіка на пологах спокійнішу, "домашню"
обстановку і чи домогла їм його присутність на пологах. Розподіл відповідей приведений на рисунках 5.1-5.2.
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Рис. 5.1. Чи створила присутність чоловіка на пологах більш спокійну,
«домашню» обстановку (%)?
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Рис. 5.2. Чи допомогла присутність чоловіка на пологах (%) ?
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Як видно з рис. 5.1, на погляд 45,0% опитаних жінок присутність
чоловіка на пологах створила спокійнішу, "домашню" обстановку, ще
28,0% відповіли, що створило таку обстановку "частково", тобто 73,0%
відзначили, що присутність чоловіка зробило пологи психогенно ще
менш травмуючими. При цьому слід відмітити, що позитивно відповідаючи на питання про те чи створило присутність чоловіка на пологах
спокійнішу, "домашню" обстановку, майже половина з них підкреслила,
що присутність чоловіка створила спокійнішу, але не "домашню" обстановку. Подібне представляється сповна зрозумілим, враховуючи, що
ПП у всіх опитаних жінок проходили в звичайному пологовому залі,
тобто не було бажаної для ПП спеціальної пологової кімнати, подібної до
домашньої, яка б імітувала (у тій або іншій мірі) домашній спокій для
породіллі. Для четвертої частини опитаних жінок (25,0%) присутність чоловіка на пологах (див. рис. 5.2) не створила спокійнішу, "домашню" обстановку (у поодинокому випадку – 1,3% респондентів важко відповісти).
Відповіді опитаних жінок відносно самопочуття чоловіка і перебігу пологів приведені в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
Самопочуття присутніх на пологах чоловіків
Показники

Учасниці ПП, n=100
Абс.

%

Чоловік на пологах був присутнім
- до закінчення
- не до закінчення

77
23

77,0
23,0

Присутність на пологах:
- чоловік переніс нормально
- йому було некомфортно
- важко відповісти

85
12
3

85,0
12,0
3,0

Перебіг пологів:
- без ускладнень
- з ускладненнями

75
25

75,0
25,0
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В більшості випадків (у 77,0% опитаних жінок) чоловік був присутній на пологах до закінчення, в останніх випадках (23,0%) – залишав,
не діждавшись їх закінчення. Практично однаково частими були
ситуації, коли чоловік був присутній лише в першому періоді пологів
(15,0%) і коли він залишав в другому періоді (8,0%).
У 85,0% випадків, із слів опитаних жінок, присутність на пологах
її чоловік переніс добре, в 12,0% під час пологів чоловікові було погано,
а в 3,0% – жінкам важко відповісти. Представляється, що порушення, які
розвиваються у чоловіка, могли трактуватися як "гостра реакція на
стрес". При цьому в половині випадків, коли чоловікові ставало погано,
він, проте, до кінця був присутнім на пологах. Також можна відзначити,
що навіть в тих випадках, коли чоловік погано переносив присутність на
пологах ("йому було дуже погано, він був в шоці"), зустрічалися думки
про те, що рішення про його присутність на пологах було "вірним".
Визнання помилковості вирішення про присутність чоловіка на пологах
звучало, як правило, у випадках розвитку у нього еректильної
дисфункції або трансформованого відношення до дитини ("через тебе
мама так страждала").
У 75,0% випадків пологи проходили без ускладнень, в останніх
25,0% випадках опитані виділили ті або інші ускладнення. Це можна
пояснити, напевно, не лише тим, що на ПП йшли переважно благополучніші в акушерському плані жінки.
Також безперечний інтерес представляють відповіді опитаних
жінок відносно психопрофілактичної підготовки до пологів (табл. 5.3).
Не проходили психопрофілактичну підготовку до пологів в поодиноких
випадках (3,0%). Більш ніж в половині випадків (57,0%) вагітна жінка
проходила психопрофілактичну підготовку разом з чоловіком – в 40,0%
спостережень.
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Таблиця 5.3
Психопрофілактична підготовка до пологів в оцінках учасниць
партнерських пологів
Показники

Учасниці ПП, n=100
Абс.

%

Психопрофілактичну підготовку до
пологів Ви:
- не проходили
- проходила одна
- проходили разом з чоловіком

3
40
57

3,0
40,0
57,0

При партнерських (сімейних) пологах
психопрофілактична підготовка
- обов’язкова
- бажана
- не потрібна
- важко відповісти

53
40
2
5

53,0
40,0
2,0
5,0

55
38
2

55,0
38,0
2,0

5

5,0

Якщо планується участь чоловіка в пологах, то психопрофілактичну підготовку:
- він обов’язково повинен пройти
- бажано, що б пройшов
- чоловіку психопрофілактична
- підготовка не потрібна- важко відповісти

Більше половини опитаних жінок (53,0%) вважала, що при ПП
психопрофілактична підготовка обов’язкова, ще 40,0% – що така
підготовка бажана. Лише 2,0% пацієнток відзначали, що така підготовка
недоцільна, а 5,0% важко відповісти на це питання. Схожим чином
розподілилися відповіді і на питання про те, чи повинен чоловік проходити психопрофілактичну підготовку до пологів: 55,0% вважали, що
він обов’язково повинен її пройти, 38,0% – її проходження бажане, 5,0%
ні змогли відповісти і лише 2,0% вважали, що чоловікові психопрофілактична підготовка не потрібна. У даному контексті представляється,
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що при ПП психопрофілактичну підготовку повинні проходити, як
правило, і жінка, і чоловік. В той же час серед опитаних жінок, в яких
були ПП, лише половина (53,0-55,0%) вважала психопрофілактичну
підготовку обов’язковою, у тому числі і для чоловіка, а менше половини
(38,0-40,0%) – бажаною (тобто не обов’язковою). Вочевидь, що подібні
оцінки жінок – учасниць ПП значною мірою визначалися достатньо
формальним характером використаної психопрофілактичною підготовки
до пологів, складається з 5-7-ми занять переважно загального плану
(рекомендації відносно поведінки під час вагітності і пологів, правил
догляду за новонародженою дитиною), які були явно недостатніми для
підготовки родинних пар до ПП.
Тому представляється доцільним організація спеціальних занять
щодо

психопрофілактичної

підготовки

родинних

пар

до

ПП

з

включенням, у тому числі, і відеоматеріалів про протікання пологів і
акцентом на поведінці чоловіка під час пологів (зокрема, що йому
доцільно робити, а що – ні). Оскільки відносно великий контингент
вагітних жінок налаштований виключно на ПП, то подібна підготовка
може бути реалізована в одному, максимум двох пологових будинках
(зрозуміло, що організація подібних "якісних" психопрофілактичних
курсів у всіх 5-7 пологових будинках практично мало реальна). У цьому
одному пологовому будинку можливо і обладнати одну спеціальну
пологову кімнату, подібної домашньої, яка імітувала б домашній спокій
для породіллі (нереальність створення таких кімнат у всіх пологових
будинках також зрозуміла).
Аналізуючи отримані результати, варто відзначити наступне: серед
жінок, в яких були ПП, 76,0% були у віці 20-29 років і 21,0% – у віці
30 років і старше (до 20 років – 3,0%).
У той же час серед вагітних жінок наголошувалося бажання, що б
у них були ПП, частіше висловлювали жінки 30 років і старше (28,0%
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проти 22,0% серед 20-29 – літніх), проте враховуючи переважання серед
жінок, які народжували у віці 20-29 років, отримані результати не
заперечують один одному (як і невелике число осіб у віці до 20 років, в
яких були ПП).
Серед опитаних жінок – учасниць ПП, непропорційно велике число
було осіб з вищою освітою – 90,0%, тоді як середня і середньо-спеціальну
мали всього 10,0%. Враховуючи, що хоча вагітні жінки з вищою освітою і
дещо частіше мають середню і середньо спеціальну освіту висловлювали
бажання аби у них були ПП (23,0% і 20,0% відповідно), вочевидь, що
майже десятиразове преваліювання в досліджуваній когорті жінок з
вищою освітою свідчить, що саме вони (в порівнянні з тими, що мають
менш високий освітній рівень) перш за все орієнтовані на пологи у
присутності чоловіка, більш послідовно реалізують дану ідею.
На момент анкетування було розлучено всього 7,0% жінок, хоча на
пологах яких був присутній їх чоловік. Але такий низький відсоток
розлучень в даній соціальній групі (серед учасників ПП) не дозволяє
доказово говорити про те, що ПП сприяють зміцненню подружніх
стосунків (як і про прямо протилежну тенденцію), оскільки найбільш
критичними періодами для розлучень традиційно вважаються 1, 3 і 5 років і після 15-17 років спільного життя [72]. Проте серед опитаних
жінок, в яких були ПП, давність пологів (що дозволяє, в цілому, оцінити
і стаж родинного життя) була в 52,0% до 1 року. До того ж можна
відзначити, що з 7 розведених жінок в 4 стаж родинного життя був
більше п’яти років і в цій групі (що мали родинний стаж більше п’яти
років) число розлучень склало більше 50%. В цілому, напевно, питання
про те, чи сприяють ПП укріпленню сім’ї чи ні, в даний час аргументовано не може бути вирішено, оскільки початок подібної практиці в
Україні відноситься до кінця 1990-х рр. і немає необхідних тривалих
катамнестичних спостережень.
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Певна питома частка лікарів, причому серед опитаних жінок було
8,0% лікарів, ще в 3,0% спостережень лікарями були не лише жінка, але
і її чоловік і в 3,0% лікарем був лише чоловік. Вочевидь, що
представлена вибірка не дає переконливих підстав для вирішення
питання про те, чи дають ПП більш "переваги" лікарям відносно інших
професійних груп і, відповідно, надалі доцільні спеціальні дослідження
у даному контексті.
Резюмуючи ж результати анкетування жінок, в яких були ПП,
можна констатувати, що більшість з них вважає вирішення про присутність чоловіка на пологах за правильне і задоволена цим рішенням,
оскільки його присутність допомогла їм, навіть якщо у чоловіка і спостерігалися виражені негативні психогенні ефекти. Стриманіше жінки оцінювали створення при пологах "домашньої" обстановки і ефективність
психопрофілактичної підготовки, що проводилася з ними (та їх чоловіком), до пологів. Ці оцінки жінок – споживачів відповідного виду медичних послуг доцільно враховувати при оптимізації організації і проведенні
ПП, що відображається у наших наукових публікаціях [36, 41, 56, 241].
5.3 Родинно-орієнтовані технології з позицій акушер-гінекологів
Для вивчення особливостей відношення акушер-гінекологів до
практики ПП з врахуванням прийнятих до анкетування в соціології
вимог була складена і використана анкета, що включала 20 закритих
альтернативних питань / тверджень. На рисунках 5.3-5.5 приведений
розподіл відповідей респондентів на питання про те, позитивною або
негативною є практика ПП і що вона означає в контексті ліберальнодемократичних змін, що відбуваються, в акушерстві.
Так, серед всіх лікарів акушер-гінекологів 72,0% мали позитивне
відношення, 24,0% – негативне і лише 4,0% важко відповісти.
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Рис. 5.3. Відношення всіх опитаних лікарів до сімейно-орієнтованих
технологій (n=100) (%).
В порівнянні з цим, серед лікарів із стажем до 10 років, ми
установили, що частота позитивного відношення склала 92,0%, а
негативного – 4,0%, при тому, що 4,0% було важко відповісти.
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Рис. 5.4. Відношення лікарів зі стажем до 10 років до сімейноорієнтованих технологій (n=50) (%).
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Рис. 5.5. Відношення лікарів зі стажем більше 10 років
до сімейно-орієнтованих технологій (n=50) (%).
Дещо іншу картину ми спостерігали серед лікарів із стажем більше
10 років. Так, в даній когорті позитивне відношення було нижчим –
52,0%, а негативне, навпаки, вищим – 40,0%, а 8,0% було важко
відповісти.
На рис. 5.6-5.8 показані основні мотиваційні причини, по яких
лікарі акушер-гінекологи погоджуються на проведення партнерських
пологів.
Так, якщо серед всіх акушер-гінекологів основними причинами є
економічні (40,0%) і впровадження нових технологій (40,0%), а лише
20,0% вважає це «данню моді», то серед лікарів із стажем до 10 років
економічний чинник зростає до 60,0%, «дань моді» складає 30,0%, а
впровадження нових технологій – лише 10,0%.
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Рис. 5.6. Основні мотиваційні причини серед всіх лікарів акушергінекологів (n=100) (%).
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Рис. 5.7. Основні мотиваційні причини серед лікарів зі стажем
до 10 років (n=50) (%).
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Рис. 5.8. Основні мотиваційні причини серед лікарів зі стажем
більше 10 років (n=50) (%).
Більше половини всіх лікарів акушер-гінекологів (60,0%) вважала,
що присутній на пологах чоловік або інші родичі створюють спокійнішу, "сімейну" обстановку для породіллі, зменшуючи тим самим її
тривогу і страх пологів (рис. 5.9-5.11).
Проте, якщо серед лікарів із стажем до 10 років так вважали 64,0%,
то їх більш досвідчені колеги висловлювали подібну точку зору значно
рідше – серед них так вважали 40,0%. 30,0% всіх опитаних лікарів
дотримувалися прямо протилежної точки зору – на їх погляд присутні на
пологах чоловік або інші родичі не створюють спокійнішу, "родинну"
обстановку для породіллі, і не зменшують її тривогу і страх пологів
(серед лікарів із стажем до 10 років таких було 24,0%, серед тих, що
пропрацювали 10 років і більше – 40,0%). Останнім 10,0% респондентам
було важко відповісти на дане питання, причому серед лікарів із стажем
10 років, тих, хто більш чітко конкретизував свою думку було 20,0%,
тобто майже кожен п’ятий фахівець.
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Рис. 5.9. Думка серед всіх лікарів акушер-гінекологів
«Чи створюють присутні на пологах чоловік або інші родичі
спокійнішу, "сімейну" обстановку для породіллі»? (%)
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24

64
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ні

важко відповісти

Рис. 5.10. Думка серед лікарів акушер-гінекологів зі стажем
до 10 років «Чи створюють присутні на пологах чоловік або інші родичі
спокійнішу, "сімейну" обстановку для породіллі»? (%)
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Рис. 5.11. Думка серед лікарів акушер-гінекологів зі стажем більше
10 років «Чи створюють присутні на пологах чоловік або інші родичі
спокійнішу, "сімейну" обстановку для породіллі»? (%)
Уява лікарів з різним стажем по таких питаннях як і де повинні /
можуть проводитися ПП, хто може бути присутнім на них і чи повинні
чоловік або інші родичі проходить курс підготовчих занять були досить
схожими (табл. 5.4).
Так, переважна більшість респондентів (84,0%) вважали, що ПП
повинні проводитися лише в лікарні (серед лікарів із стажем до 10 років
так висловилися 86,0%; серед тих, що пропрацювали 10 і більше років –
82,0%). На погляд 14,0% акушер-гінекологів, ПП можуть проводитися
як в лікарні, так і вдома, і всього 2,0% респондентам важко відповісти
на дане питання.
На погляд 60,0% респондентів, за наявності бажання породіллі
присутнім на пологах може лише чоловік (серед лікарів із стажем до
10 років цю позицію розділили 64,0%; серед їх більш досвідчених колег –
56,0%). 16,0% опитаних допускали можливість присутності на пологах,
окрім чоловіка, та інших рідних за винятком дітей до 16 років.
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Таблиця 5.4
Уявлення акушер-гінекологів відносно того де можуть проводитись партнерські пологи, хто може бути
присутній на них і чи повинні чоловік або інші родичі проходити курс підготовчих занять
Акушер-гінекологи
Питання

Партнерські пологи
- повинні проводитись тільки в лікарні
- можуть проводитись як в лікарні, так і на дому
- важко відповісти
Бути присутнім на пологах за бажанням породіллі:
- може тільки чоловік
- може не тільки чоловік, але і родичі
(за винятком дітей до 16 років)
- можуть, крім чоловіка і рідних
(або замість них), інші близькі люди
- важко відповісти
Якщо родичі або члени захочуть бути присутніми
на пологах, то вони:
- обов’язково повинні пройти курс підготовчих
занять

Всі,
n=100

Стаж до 10 років, Стаж понад 10 років,
n=50
n=50
Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

43
6
1

86,0
12,0
2,0

41
8
1

82,0
16,0
2,0

84
14
2

84,6
14,1
1,3

32

64,0

28

56,0

60

5,0

7

14,0

10

20,0

17

16,7

2
4

4,0
8,0

4
8

8,0
16,0

2
8

2,6
7,7

31

62,0

35

70,0

66

65,4
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Продовження табл. 5.4
Акушер-гінекологи
Питання

- бажано, щоб вони пройшли курс підготовчих
занять
- проходження курсу підготовчих занять
не потрібне
- важко відповісти
Партнерські пологи можуть проводитись:
- тільки у жінок з нармальним перебігом
вагітності, і соматично здорових
- практично у всіх бажаючих
- важко відповісти

Стаж до 10 років,
n=50

Всі,
n=100

Стаж понад 10 років,
n=50

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

14

28,0

14

28,0

28

28,2

2
3

4,0
6,0

1

2,0

2
4

2,6
3,8

39
8
3

78,0
16,0
6,0

38
12
-

76,0
24,0
-

77
20
2

76,9
20,5
2,6
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Можливість присутності не лише чоловіка та інших рідних, але і
дітей до 16 років, допускали 2,0% акушер-гінекологів. Ще 8,0% вважали
за можливе присутність на пологах, окрім чоловіка і рідних, інших
близьких людей. Решті 14,0% акушер-гінекологам важко відповісти на
дане питання.
На наш погляд, дві третини (66,0%) опитаних лікарів, якщо родичі
або члени сім’ї висловлюють бажання бути присутніми на пологах, то
вони обов’язково повинні пройти курс підготовчих занять (серед лікарів
із стажем до 10 років так думали 62,0%, серед тих, що пропрацювали
10 років і більше – 70,0%). 28,0% спеціалістів вважали, що проходження
подібного підготовчого курсу бажане, але не обов’язково і всього 2,0%
відповіли, що проходження такого курсу взагалі не потрібне (4,0% важко
висловити свою точку зору з даного питання).
Три з чотирьох опитаних акушер-гінекологів (78,0% серед тих, що
пропрацювали менше 10 років і 74,0% серед тих, що мали стаж 10 років і
більше) вважали, що ПП можуть проводитися лише у жінок з вагітністю,
що нормально протікає, і соматично здорових. У середньому, 20,0%
респондентів (16,0 і 24,0% відповідно до стажу роботи) допустили
можливість проведення родинних пологів практично у всіх бажаючих;
2,0% важко відповісти.
Порівняння думки акушер-гінекологів відносно ведення партнерських і "звичайних" (тобто тих, на яких не присутні члени сім’ї) пологів
наведено в таблиці 5.5. Аналіз відповідей вияви відсутність достовірних
відмінностей у відповідях респондентів різного стажу роботи відносно
відмінностей у веденні партнерських і "звичних" пологів: 33,0% (30,0%
лікарів із стажем до 10 років і 36,0% їх більш за досвідчених колег),
вважали, що жодних відмінностей у веденні пологів немає; 44,0% (46,0 і
42,0% відповідно) вважали, що є певні відмінності і 14,0% акушергінекологів (10,0 і 18,0% відповідно) відзначили принципові відмінності
(важко відповісти на питання про відмінності 10,0%).
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Таблиця 5.5
Ведення партнерських і «звичайних» пологів: порівняння акушер-гінекологів
Акушер-гінекологи
Питання

Ведення ПП відрізняється від ведення «звичайних»
пологів (на яких не присутні члени сім’ї):
- не відрізняється
- є певні відмінності
- принципові відмінності
- важко відповісти
Ведення ПП відрізняється від ведення «звичайних»
пологів (на яких не присутні члени сім’ї) тим, що:
- від медперсоналу вимагається велика обережність
у висловлюваннях під час пологів
- від медперсоналу вимагається більше часу і сил
приділяти породіллі
- інше

Стаж до 10 років,
n=50

Всі,
n=100

Стаж понад 10 років,
n=50

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

15
23
5
7

30,0
46,0
10,0
14,0

18
21
9
2

36,0
42,0
18,0
4,0

33
44
14
9

33,0
44,0
14,0
9,0

17

34,0

25

50,0

42

42,0

9
24

18,0
48,0

13
11

26,0
22,0

22
35

22,0
35,0
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Найбільш частими відмінностями у веденні партнерських і
"звичайних" пологів називалося те, що від медичного персоналу потрібна велика обережність у висловах під час пологів (цю особливість
виділили 42,0% акушер-гінекологів; 34,0% серед тих, що пропрацювали
до 10 років і 50,0% серед тих, що мають стаж 10 років і більше) і те, що
від медперсоналу вимагається більше часу, знань і вмінь сил приділяти
жінці, яка народжує (22,0; 18,0 і 26,0% відповідно).
Відповіді опитаних акушер-гінекологів стосовно того, як присутні
на пологах члени сім’ї їх переносять приведені в таблиці 5.6.
На погляд 45,0% опитаних акушер-гінекологів, присутність на
пологах членів сім’ї і рідних є для тих сильною психогенною дією;
частіше так вважали лікарі із стажем 10 років і більше відносно своїх
менш досвідчених колег (50,0% проти 40,0% відповідно). 15,0%
респондентів (12,0% і 18,0% відповідно) оцінили присутність на пологах
як помірну або слабку психогенну дію для присутніх, а також відповіли,
що відмінності (незначні або принципові) є, але при цьому можна було
виділити декілька відмінностей. Так, 22,0% опитаних акушери-гінекологів вважали, що присутність на пологах не несе негативних емоційних
дій для членів сім’ї і рідних. Проте звертає на себе увагу те, що таку
думку (присутність на пологах не несе негативних емоційних дій)
лікарів із стажем до 10 років висловлювали майже в 3 рази частіше за
своїх більш досвідчених колег (32,0% проти 12,0%) відповідно). 16,0%
респондентам важко відповісти на дане питання.
На думку третини респондентів (36,0%), чоловік або родичі, присутні на пологах, найчастіше, не чекаючи їх закінчення, залишають
пологовий зал, тому що їм стає погано або вони дуже сильно переживають. При цьому такі негативні прояви в присутніх на партнерських
пологах акушер-гінекологи із стажем 10 років і більше відзначили вдвічі
частіше, ніж лікарі із стажем до 10 років (48,0% проти 24,0%).
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Таблиця 5.6
Як присутні на пологах члени сім’ї їх переносять
Акушер-гінекологи
Питання

Присутність на пологах членів сім’ї і родичів є
для них:
- сильною психогенно травмуючою дією
- помірним або слабим психогенно травмуючим
впливом
- це не несе негативного емоційного впливу
- важко відповісти
Чоловік або родичі, присутні на пологах, частіше
за все:
- не дочекавшись закінчення, уходять, оскільки їм
стає погано або вони дуже сильно переживають
- як правило, присутні до закінчення пологів
- приблизно «50 на 50» (із наведеного вище)
- важко відповісти

Стаж до 10 років,
n=50

Всі,
n=100

Стаж понад 10 років,
n=50

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

20

40,0

25

50,0

45

45,0

6
16
8

12,0
2,0
16,0

10
6
10

20,0
12,0
20,0

16
22
18

16,0
22,0
18,0

12
11
23
5

24,0
22,0
46,0
10,0

24
7
18
1

48,0
14,0
36,0
2,0

36
18
41
6

36,0
18,0
41,0
6,0
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На погляд 18,0% опитаних фахівців, чоловік або інші родичі, як
правило, присутні до закінчення пологів (так вважали 22,0% лікарів із
стажем до 10 років і 14,0% їх більш досвідчених колег). Ще 41,0%
опитаних лікарів (46,0 і 36,0% відповідно) вважали, що ці, прямо протилежні ситуації (коли присутні на пологах залишають їх до закінчення,
оскільки їм стає погано і коли присутні на пологах від початку і до
кінця), зустрічаються однаково часто. Ще 6,0% респондентам важко
відповісти на це питання.
Таким чином, на погляд третини опитаних акушер-гінекологів із
стажем до 10 років і половини лікарів із стажем 10 років та більшості
присутніх на пологах членів сім’ї є для останніх сильною негативною
психогенною дією, яка погано переноситься. В той же час, дуже
важливо, аби в присутнього, а вірніше, в приймаючого участь в пологах
чоловіка залишилися позитивні емоції і не було негативних [12, 307].
Одним з ключових аргументів прибічників партнерських пологів є
те, що присутність чоловіка на пологах сприяє зміцненню сім’ї [69, 72].
На рис. 5.12-5.14 представлений розподіл відповідей опитаних акушерів
гінекологів на питання про те, чи сприяє присутність на пологах
чоловіка зміцненню сім’ї.
44,0% респондентів вважали, що присутність чоловіка на пологах
сприяє зміцненню сім’ї, а 37,0% – заперечували це (ще 19,0% – важко
відповісти). Проте в порівнянні зі своїми менш досвідченими колегами
акушер-гінекологи із стажем 10 років і більше були і скептичніше
налагоджені відносно того, що присутність на пологах чоловіка сприяє
зміцненню сім’ї: якщо серед фахівців із стажем роботи до 10 років дали
позитивну відповідь на це питання 54,0%, то серед лікарів із стажем
10 років і більше – 30,0% (серед всіх опитаних акушер-гінекологів
44,0% вважали, що присутність на пологах чоловіка сприяє зміцненню
сім’ї). Кожен п’ятий респондент (20,0%) заперечував, що присутність
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чоловіка на пологах сприяє зміцненню сім’ї (так однаково часто думали
фахівці з різним стажем роботи – по 20,0%). Третині респондентів
(36,0%) важче відповісти на це питання, причому серед лікарів із стажем
10 років і більше за таких була половина (50,0%).

20
44

36

так

ні

важко відповісти

Рис. 5.12. Чи сприяє присутність чоловіка на пологах зміцненню сім’ї
(думка акушер-гінекологів) (%).

26
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ні

важко відповісти

Рис. 5.13. Чи сприяє присутність чоловіка на пологах зміцненню сім’ї
(думка акушер-гінекологів зі стажем до 10 років) (%).
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Рис. 5.14. Чи сприяє присутність чоловіка на пологах зміцненню сім’ї
(думка акушер-гінекологів зі стажем більше 10 років) (%).
Думки акушер-гінекологів по ряду етико-правових аспектів партнерських пологів представлені в таблиці 5.7.
На думку половини опитаних акушер-гінекологів (53,0%), присутні на пологах члени сім’ї не можуть фотографувати все, що відбувається, на кіно- і фотоплівку; 30,0% респондентів висловили прямо протилежну точку зору (про можливість знімати на відео і фотографування
пологів); кожному п’ятому лікареві (17,0%) важко відповісти (вплив
стажу роботи в акушерстві і гінекології на позицію спеціалістів з даного
питання не був виявлений).
Досить одностайними були відповіді опитаних лікарів з різним
стажем і відносно того, чи мають вони право відмовляти тим або іншим
особам бути присутнім на пологах, навіть якщо роділля дає згоду на їх
присутність (наприклад, у цих людей виражена невротизація, відомо про
наявність у них серйозних соматичних захворювань і тому подібне):
чотири з п’яти опитаних акушер-гінекологів (80,0%; 86,0% серед тих,
що пропрацювали менше 10 років і 74,0% серед тих, що мають більший
професійний стаж) визнали за лікарем таке право.
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Таблиця 5.7
Думка акушер-гінекологів по етико-правовим аспектам партнерських пологів
Акушер-гінекологи
Питання

Стаж до 10 років,
n=50

Стаж понад 10 років,
n=50

Всі,
n=100

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Чи можуть присутні на пологах члени сім’ї знімати
пологи на кіно- і фотоплівку:
- так
- ні
- важко відповісти

13
25
12

26,0
50,0
24,0

17
8
5

34,0
56,0
10,0

30
53
17

30,0
53,0
17,0

Чи мають право лікарі відмовляти тим або іншим особам бути присутніми на пологах, навіть якщо породіль
дає змогу на їх присутність (наприклад, у цих людей
виражена невротизація, відомо про наявність у них
серйозних соматичних захворювань тощо):
- так
- ні
- важко відповісти

43
5
2

86,0
10,0
4,0

38
10
2

76,0
20,0
4,0

81
15
4

81,0
15,0
4,0

Чи може лікар відмовити в присутності на пологах чоловіку (і/або іншим родичам), якщо є висока імовірність тих або інших ускладнень в процесі пологів:
- так
- ні
- важко відповісти

43
4
3

86,0
8,0
6,0

39
4
7

78,0
8,0
14,0

82
8
10

82,0
8,0
10,0
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Те, що у лікаря немає права відмовити в присутності на пологах
членам сім’ї, яких хоче бачити породілля, відзначили 14,0% опитаних
лікарів (10,0 і 18,0% відповідно). 6,0% респондентів не змогли конкретно висловити свою позицію з даного питання.
Схожі результати були отримані і при вивченні питання про те, чи
може лікар відмовити в присутності на пологах чоловікові (та іншим
родичам), якщо є висока вірогідність тих або інших ускладнень у жінки в
процесі пологів: 82,0% акушери-гінекологів (86,0% серед тих, хто
пропрацював менше 10 років і 78,0% серед тих, що мають більший
професійний стаж) вирішили, що може; 8,0% – що не може і 10,0% важко
було відповісти на дане питання. Таким чином, незалежно від стажу
роботи (до 10 років або більш) чотири з п’яти опитаних акушер-гінекологів визнають за собою право відмовляти в проведенні ПП чоловікові
(та іншим родичам) за медичними показаннями (хоча в існуючих методичних вказівках або рекомендаціях ці медичні свідчення не прописані.
Можливі дії присутнього на пологах чоловіка наведено в таблиці
5.8. На думку 40,0% респондентів чоловік (або інші родичі) можуть бути
лише присутніми на пологах; 54,0% вважають, що чоловік може бути не
лише присутнім, але і брати участь в пологах і 6,0% висловилися за те,
що чоловік повинен брати участь в пологах, виконуючи, разом з дружиною, певні процедури. В той же час концепція партнерських пологів
має на увазі не просто присутність чоловіка, а його безпосередню участь
в пологах [12, 307], відповідно, правильне розуміння даного дуже важного аспекту партнерських пологів продемонстрували всього 6,0% опитаних акушер-гінекологів. Відносно того, що чоловік (або інші родичі)
можуть або повинні робити під час пологів були висловлені наступні
думки: дихати разом з жінкою 92,0%, масажувати їй спину – 81,0%,
перерізувати пуповину – 38,0%, прийняти дитину – 6,0%, інше – 4,0%.
На нашу думку, на особливу увагу заслуговують уяви акушергінекологів відносно позитивних і негативних сторін ПП, а також про
доцільність розвитку практики ПП в країні (табл. 5.9).
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Таблиця 5.8
Можливі дії присутнього на пологах чоловіка (на погляд акушер-гінекологів)
Акушер-гінекологи
Питання

Чоловік (або інші родичі)
- можуть тільки бути присутніми на пологах
- можуть не тільки бути присутніми, але і брати
участь в пологах
- повинні приймати участь в пологах
Чоловік може/повинний робити (можливо декілька
відповідей)
- дихати разом з жінкою
- робити масаж спину
- перерізати пуповину
- приймати дитину
- інше

Стаж до 10 років,
n=50

Стаж понад 10 років,
n=50

Всі,
n=100

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

21

42,0

18

36,0

39

39,0

29

58,0

25
7

50,0
14,0

54
7

54,0
7,0

44
42
27
2
2

88,0
84,0
54,0
4,0
4,0

48
39
11
4
2

96,0
78,0
22,0
8,0
4,0

92
81
3
6
4

92,0
81,0
3,0
6,0
4,0
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Таблиця 5.9
Думка акушерів гінекологів про позитивні і негативні сторони партнерських пологів
Акушер-гінекологи
Питання

Позитивні сторони ПП (можливо декілька відповідей)
- створення більш спокійної «домашньої» обстановки
- додаткові матеріальні надходження у лікарню
- додаткова платня для медперсоналу
- виконання бажання породіллі, яке законно
сприяє психологічному зміцненню сім’ї, оскільки
чоловік краще розуміє які муки випробовує його
жінка при пологах
- інше
- позитивних сторін немає
Негативні сторони ПП:
- зайві стресові впливи на чоловіка або інших рідних
- додаткове психологічні навантаження на медперсонал

Стаж до 10 років, Стаж понад 10 років,
n=50
n=50

Всі,
n=100

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

31
12
7

62,0
24,0
14,0

19
14
8

38,0
28,0
16,0

50
26
15

50,0
26,0
15,0

25
23
8

50,0
46,0
16,0

13
18
4

26,0
36,0
8,0

38
41
8

38,0
41,0
8,0

23
18

46,0
36,0

21
22

42,0
44,0

44
40

44,0
40,0
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Серед позитивних сторін ПП найчастіше наголошувалося те, що
при подібних пологах створюється спокійніша, "домашня" обстановка,
хоча цю точку зору висловили половина респондентів – 50,0%. При
цьому якщо серед акушер-гінекологів із стажем до 10 років так вважали
62,0%, то серед їх колег, що пропрацювали 10 років і більше – вже 38,0%.
Наступною за частотою зустрічанні, позитивною стороною ПП на
погляд респондентів, було те, що такі пологи сприяють психологічному
зміцненню сім’ї, оскільки чоловік краще розуміє, які муки випробовує
його дружина при пологах (на що вона йде ради дитини) – про це сказали
42,0% лікарів (46,0% серед тих, що мають стаж до 10 років і 36,0% –
серед більш досвідчених колег).
Далі називалося те, що проведення ПП є виконання законного
бажання породіллі (38,0%; при цьому лікарі із стажем до 10 років вдвічі
частіше за своїх більш досвідчених колег висловили таку точку зору –
50,0% проти 26,0% відповідно). Далі, до позитивних сторін ПП респонденти віднесли те, що вони дають додаткові матеріальні надходження
в лікарню (26,0%) і додатковий заробіток для медичного персоналу
(16,0% – вплив стажу роботи на висновки респондентів відносно матеріального чинника не виявлено).
Оскільки практично всі ПП проводяться на платній основі, то
представляється, що така досить невелика кількість респондентів, що
виділили матеріальний чинник, пояснюється тим, що ПП складають
відносно невеликий відсоток від всіх пологів і, відповідно, не дають
значимих матеріальних надходжень як в пологові будинки, так і
безпосередньо медичному персоналу. 10,0% респондентів відзначили
інші позитивні сторони ПП і на погляд всього 4,0% акушери-гінекологів
позитивних сторін в таких пологах взагалі немає (відносно як
позитивних, так і негативних сторін ПП респонденти могли виділити по
декілька чинників).
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Серед негативних сторін ПП опитані акушери – гінекологи
найчастіше відзначали зайві стресові дії на чоловіка або інших рідних –
44,0% (так однаково часто вважали лікарі із стажем до 10 років та їх
більш дослідні колеги – 46,0 і 42,0% відповідно).
Далі серед негативних сторін родинних пологів практично однаково часто називались наступні: додаткове психологічне навантаження
на медичний персонал (40,0%), недостатня етико-правова "відпрацьованість" проблеми (38,0%), непідготовленість більшості пологових
відділень до подібної практики (наприклад, відсутність спеціальної
пологової кімнати, яка імітує домашній спокій для породіллі – 38,0%).
Інші негативні сторони всього один акушер-гінеколог (1,0%), і про відсутність негативних сторін в практиці в ПП висловилися 2 респонденти
(2,0%).
Думки акушер-гінекологів відносно подальших перспектив практики ПП наведена на рис. 5.15-5.17.
За те, аби практика ПП в нашій країні набула ширшого поширення,
висловилися 40,0% опитаних акушер-гінекологів. Проте, якщо серед
тих, що мають професійний стаж до десяти років, так вважала половина
(50,0%) лікарів, то серед тих, хто пропрацював 10 і більше років –
майже в 2 рази менше лікарів (28,0%).
Прямо протилежну точку зору («краще, якщо практика партнерських пологів буде мінімізована або взагалі скасована») висловили
16,0% акушери-гінекологів, причому серед лікарів зі стажем подібної
позиції дотримувалося майже в 4 рази більше фахівців (28,0% проти
8,0% відповідно). За те, щоб ширше, ніж в даний час, практику ПП
не варто розвивати, висловилися 28,0% опитаних акушер-гінекологів
(вплив тривалості професійного стажу на дану позицію не був
виявлений). Останні 16,0% респондентам важко відповісти на дане
питання.
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28
повинні отримати більш широке розповсюдження
ширше, ніж зараз, її розвивати не потрібно
краще мінімізувати або відмінити
важко відповісти

Рис. 5.15. Думка акушер-гінекологів щодо подальших перспектив
практики партнерських пологів (думка всіх акушер-гінекологів) (%).

16
8

50
26

повинні отримати більш широке розповсюдження
ширше, ніж зараз, її розвивати не потрібно
краще мінімузувати або відмінити
важко відповісти

Рис. 5.16. Думка акушер-гінекологів щодо подальших перспектив
практики партнерських пологів (думка акушер-гінекологів
зі стажем до 10 років) (%).
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повинні отримати більш широке розповсюдження
ширше, ніж зараз, її розвивати не потрібно
краще мініміувати або відінити
важко відповісти

Рис. 5.17. Думка акушер-гінекологів щодо подальших перспектив
практики партнерських пологів (думка акушер-гінекологів
зі стажем більше 10 років) (%).
Таким чином, проведене анкетування показало скептично – насторожене відношення акушер-гінекологів, особливо більш досвідчених, до
ПП, а також неоднозначне розуміння і не сформовані уявлення відносно
багатьох аспектів подібних пологів. Отримані результати передбачають,
разом з подальшими дослідженням проблеми, можливе ширше впровадження ПП в акушерську практику та навчання лікарів, що відображається у наших наукових публікаціях [39, 40].
5.4 Відношення до родинно-орієнтованих технологій їх учасників
ПП мають на увазі, в першу чергу, згоду породіллі на присутність
на них її чоловіка (та інших близьких її людей), відповідно, украй
важливі оцінки відношення до ПП вагітних жінок і їхніх чоловіків. У
даному контексті за допомогою спеціально складених анкет були опитані 100 вагітних жінок і їх чоловіки.
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На рис. 5.18. показано ставлення вагітних жінок до присутності на
пологах чоловіка або інших рідних.

12

22

66

не бажають

бажають

важко відповісти

Рис. 5.18. Відношення вагітних жінок до присутності на пологах
чоловіка або інших рідних (%).
Як видно з рис. 5.18, при дослідженні відношення вагітних жінок до
ПП, бажання, аби у них були ПП, висловили 66,0% з опитаних жінок
(66,0%). Противників таких пологів було в 3 рази менше – 22,0%. Ще
12,0% вагітних не змогли ясно висловитися, хочуть вони чи ні, аби у них
були ПП. Порівнюючи отримані результати з літературними даними [5,
102], можна констатувати, що кількість вагітних, налаштованих на ПП,
практично одне і те ж (66,0% в даному дослідженні і (68,0%) вагітних, в
яких планувалися пологи через природні пологові шляхи, і 65% у кого
планувалася операція кесарева розтину, згідно даним ряду авторів [133].
В той же час кількість вагітних жінок, що висловилися за присутність на
їх пологах чоловіка або близьких рідних, була вдвічі більшеою (66,0% в
нашому дослідженні проти 31,7-35,0% в дослідженнях ряду авторів) [142,
172]. Представляється, що подібні розбіжності можна пояснити більшою
інформованістю і популярністю ПП у містах, особливо там, де є приватні
акушерські стаціонари.
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На рис. 5.19 показано, кого вагітні жінки, що позитивно відносяться до ПП, хочуть бачити присутніми на пологах.
18

2

80
бажали бачити тільки чоловіка
бажали бачити не тільки чоловіка, але і деяких інших
рідних або близьких (але не дітей)
присутність на пологах не тільки чоловіка, деяких
рідних і близьких людей, а також дітей

Рис. 5.19. Кого вагітні, які позитивно відносяться до ПП, бажають
бачити присутніми на їх пологах (%).
Серед позитивно налаштованих на ПП вагітних 80,0% хотіли
бачити на них лише чоловіка, 18,0% – не лише чоловіка, але і деяких
інших рідних і близьких людей (але не дітей) і 2,0% допустили
можливість присутності на пологах не лише чоловіка, деяких рідних і
близьких людей, а також дітей. Примітно, що нікому з респондентів не
важко відповісти на це питання. Отримані результати по даній позиції
(кого вагітні жінки хотіли б бачити на пологах) збігаються з даними
літератури [174, 297] і представляються досить зрозумілими і з’ясовними – переважна більшість жінок, що позитивно відносяться до ПП
вагітних жінок вважають за краще бачити на пологах свого чоловіка
(80% в цьому дослідженні; 89% – за даними авторів [178, 218].
Причини, по яких вагітні жінки, що позитивно відносяться до ПП
вагітні хочуть бачити на них чоловіка або близьку людину представлені
на рис. 5.20 (можливо було декілька відповідей).
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Рис. 5.20. Причини, по яких вагітні, які позитивно відносяться до ПП,
бажають бачити на них чоловіка або близьку людину (%).
Найчастіше бажання присутності чоловіка та інших осіб при пологах мотивувалося тим, що в цей важливий момент потрібна підтримка
близької людини (72,0%). Далі називалося те, що при ПП створюється
більш спокійна, "домашня" обстановка (40,0%). Практично однаково
часто як мотивом присутність чоловіка і інші близькі особи називалося
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те, що це дозволить чоловікові краще зрозуміти як важко протікають
пологи (22,0%) і що це допоможе зміцнити сім’ю (20,0%). Рідше всього
називалось те, що ПП були у їх знайомих і опитуваним жінкам
сподобалась ця ідея (6,0%), а також інші мотиви (2,0%).
Розподіл відповідей жінок, що позитивно відносяться до ПП, щодо
можливості обговорення з чоловіком питання про його присутність на
пологах, показано на рис. 5.21. Як видно, переважна більшість жінок з
подібним відношенням (80,0%) планують обговорити з чоловіком
питання про його присутність на пологах, але представляється, що
навряд чи у всіх з них чоловік погодиться і, відповідно, навряд чи у всіх
з них реально будуть ПП.

14
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80

так

ні

важко відповісти

Рис. 5.21. Розподіл відповідей жінок, які позитивно відносяться до ПП,
щодо можливості обговорення з чоловіком питання щодо його
присутності на пологах (%).
Причини, по яких вагітні, які негативно відносяться до ПП, проти
присутності на них чоловіка або інших близьких ним людей показані на
рис. 5.22.
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інші

12

чоловік не захоче бути
присутнім на пологах
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присутність на пологах буде
сильним стресом для чоловіка
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Рис. 5.22. Причини, по яких вагітні, які негативно відносяться до ПП,
проти присутності на них чоловіка або інших близьких ним людей (%).
У опитаних жінок що найбільше негативно відносяться до ПП,
частими мотивами небажання присутності чоловіка або інших осіб були
наступні: неприємні відчуття і переживання, якщо чоловік бачитиме
процес пологів (46,0%), присутність на пологах буде дуже сильним
стресом для чоловіка (38,0%). Значно рідше називалися інші причини:
чоловік не захоче бути присутнім при пологах (14,0%), «так просто не
прийнято» (12,0%) та інші (12,0%).
Розподіл відповідей жінок, що негативно відносяться до ПП,
відносно можливості обговорення з чоловіком питання про його присутність на пологах, наведено на рис. 5.23.
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Рис. 5.23. Розподіл відповідей жінок, які позитивно відносяться до ПП,
щодо можливості обговорення з чоловіком питання про його
присутність на пологах (%).
Серед жінок, що негативно відносяться до ПП, переважна
більшість – три з чотирьох (73,0%) думали обов’язково обговорювати з
чоловіком питання про його присутність на пологах і лише кожна
восьма (15,0%) не планувала це зробити (останні 12,0% важко
відповісти на це питання). Таким чином, в даній групі (що позитивно
відносяться до ПП) в кращому разі можна чекати зміни позиції лише в
поодиноких випадках, оскільки переважна більшість не має наміру
надалі піднімати це питання.
Проте разом з узагальненими даними безперечний інтерес
представляє порівняння позиції вагітних жінок відносно ПП з такими
чинниками, як вік, освіта, термін вагітності, які по рахунку пологи і
рівень стресу.
У таблиці 5.10 показано відношення вагітних жінок до присутності
на пологах чоловіка або інших рідних залежно від віку, освіти, числа
пологів в анамнезі.
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Таблиця 5.10
Відношення вагітних до присутності на пологах чоловіка або інших родичів
(залежно від віку, освіти, числа пологів в анамнезі)
Вік
Присутність на
пологах чоловіка
або інших родичів
Ви:

До 20 р.,
n=20

Освіта

20-29 рр.,
n=50

30 р. і
більше,
n=30

Середня,
середньоспеціальна,
n=60

Які за рахунком пологи
Вища,
n=40

Перші,
n=60

2 або 3,
n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Не бажаю

3

15,0

11

22,0

8

6,7

12

20,0

9

22,5

12

20,

10

25,0

Бажаю

12

6,0

35

70,0

17

76,7

40

66,7

26

65,0

40

66,7

26

65,0

Важко відповісти

5

25,0

4

8,0

5

16,7

8

13,3

5

12,5

8

13,3

4

10,0
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Як видно з отриманих даних, з віком число налаштованих на ПП
вагітних жінок збільшується з 60,0% у віці до 20 років до 70,0% серед
20-29-річних і 76,7% у віці 30 років і старше. Представляється, що
подібну тенденцію можна пояснити наростаючою з

віком диф-

еренціацією соціокультурних уявлень і ускладненням психологічних
взаємин з оточуючими. Найчастіше важко відповісти на питання, про те
хочуть вони чи ні присутності на пологах чоловіка або інших рідних
опитані у віці до 20 років (у даній віковій групі так відповіла четверта
частина респондентів – 25%), що можна пояснити їх меншим життєвим
досвідом і скрутою в ухваленні рішень в нових життєвих ситуаціях.
Число жінок, що негативно відносяться до ПП було найбільш низьким
(6,7%) у жінок старше 30 років.
Вплив освітнього чинника і якими по рахунку (першими або повторними) будуть майбутні пологи на позитивне або негативне
відношення до ПП не було виявлено: серед опитаних вагітних жінок з
середньою або середньо спеціальною освітою хотіли, аби чоловік або
інші родичі були присутні на пологах 66,7%, не хотіли – 20,0% і важко
висловитися "за" або "проти" 13,3%. Серед тих, що мають вищу освіту
ці показники були 65,0%, 22,5% і 12,5% відповідно. Серед тих, у кого
планувалися перші пологи позитивне відношення було в 66,7%,
негативне – в 20,0% і невизначене – в 13,3%; а серед повторнородящих –
65,0; 25,0 і 10,0% відповідно (табл. 5.11).
Вплив терміну вагітності на позитивне відношення до ПП був наступним: бажання присутності на пологах чоловіка або іншихі родичів
56,7% серед опитаних жінок з терміном вагітності до 20 тижнів, 70,0% –
серед тих, що мають вагітність 20-29 тижнів і 70,0% – серед вагітних з
терміном 30 тижнів і більше. Ймовірно, якщо позитивне рішення
відносно ПП приймається вагітною жінкою, то приймається досить
рано, на ранніх стадіях вагітності, а в деяких випадках може змінитися
на пізніших термінах вагітності.
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Таблиця 5.11
Відношення вагітних до присутності на пологах чоловіка або інших родичів
(залежно від терміну вагітності і рівня стресу)
Присутність
на пологах
чоловіка або
інших родичів Ви:

Термін вагітності

Рівень стресу

До 20 тиж.,
n=30

20-29 тиж.,
n=30

30 тиж. і
більше, n=40

Високий,
n=30

Середній,
n=40

Низький,
n=30

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Не бажаю

7

23,3

7

23,3

8

20,0

7

23,3

7

17,5

9

30,0

Бажаю

17

56,7

21

70,0

28

70,0

19

63,3

29

72,5

17

56,7

Важко відповісти

6

20,0

2

6,7

4

10,0

4

13,3

4

10,0

4

13,3
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Про іншу закономірність можна говорити відносно негативного і
невизнаного відношення до ПП: із збільшенням терміну вагітності
частота таких пацієнток не зміниться (23,3; 23,3 і 20,0% відповідно).
Важко відповісти найчастіше в більш ранні терміни (20,0%) в порівнянні з пізнішими – 6,7 і 10,0% відповідно.
Вплив рівня стресу на позицію опитаних вагітних жінок відносно
присутності на пологах чоловіка або інших рідних був таким: жінки з
середнім рівнем стресу найчастіше позитивно відносилися до ПП
(72,5%), негативно – набагато рідше (17,5%) і найбільш низький показник
– невизначене відношення (10,0%). Серед вагітних з високим рівнем
стресу позитивне відношення було в 63,3% і негативне – в 23,3% (13,3%
важко відповісти). Вагітні з низьким рівнем стресу рідше висловлювали
позитивне відношення до ПП (56,7%) і частіше негативне (30,0%); що не
визначилися серед них було 13,3%. Представляється, що у даному
контексті (взаємозв’язок рівня стресу і бажання бачити на пологах
близької людини) на особливу увагу заслуговує позиція вагітних жінок з
високим рівнем стресу – з одного боку, досить часте серед них бажання
бачити на пологах чоловіка зрозуміло, якщо, на їх думку, його присутність їх підтримує і створює психологічно спокійнішу, "домашню"
обстановку, але, з іншого боку, поведінка під час пологів вагітної жінки з
високим рівнем стресу (вираженою невротизацією) менш передбачена і
може створити додаткові проблеми для медичного персоналу і, відповідно, для благополучного розродження.
Аналізуючи вплив ряду чинників на те, кого вагітні жінки, що
позитивно відносяться до ПП, хочуть бачити на пологах (табл. 5.12-5.13)
можна відзначити, що рівень освіти, число пологів в анамнезі, термін
вагітності і рівень стресу мало впливали на це: переважна більшість
стратифікованих по даних чинниках опитаних (60,0-86,7%) хотіли
бачити лише чоловіка (бачити не лише чоловіка, але і деяких рідних і
близьких людей хотіли 7,5-40,0%).
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Таблиця 5.12
Кого вагітні хочуть бачити на їх пологах
(залежно від віку, освіти і кількості пологів в анамнезі)
Вік

Показник

До 20 р.,
n=30

Освіта

20-29 рр.,
n=30

30 р. і
більше,
n=40

Які за рахунком пологи

Середня,
середньоспеціальна,
n=60

Вища, n=40

Перші,
n=60

2 або 3,
n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Тільки чоловіка

18

60,0

26

86,7

30

75,0

48

73,3

35

87,5

48

80,0

32

80,0

Не тільки
чоловіка, але і
деяких рідних і
близьких людей
(але не дітей)

12

40,0

3

10,

9

22,0

12

26,7

3

7,5

12

20,0

6

15,0

1

3,3

1

2,5

2

5,0

2

5,0

Важко відповісти
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Таблиця 5.13
Кого вагітні бажають бачити присутніми на їх пологах
(залежно від терміну вагітності і рівня стресу)
Термін вагітності

Рівень стресу

До 20 тиж.,
n=30

20-29 тиж.,
n=30

30 тиж. і
більше, n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Тільки чоловіка

28

93,3

24

80,0

28

70,0

24

80,0

29

72,5

26

86,7

Не тільки
чоловіка, але і
деяких рідних і
близьких людей
(але не дітей)

2

6,7

4

13,3

12

30,0

6

20,0

9

22,5

4

13,3

2

6,7

2

5,0

Показник

Важко відповісти

Високий,
n=30

Середній,
n=40

Низький,
n=30
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Проте, якщо серед вагітних у віці 20 років і старше хотіли бачити
присутнім на пологах лише чоловіка також переважна більшість
опитаних (86,7%), то серед вагітних у віці до 20 років бачити лише
чоловіка хотіли 60,0%, а не лише чоловіка, але і деяких рідних і близьких
людей – 40,0%. Представляється, що вагітні жінки даної вікової групи (до
20 років) окрім чоловіка хочуть бачити, в першу чергу, своїх матерів, які
для них особливо значимі, в той же час ряд авторів [69, 72] відзначає, що
присутня при пологах мати не завжди може адекватно оцінити стан
дочки, що створює різні проблемні ситуації.
Вплив аналізованих чинників (віку, освіти, кількості пологів в
анамнезі, терміну вагітності, рівня стресу) на причини, по яких позитивно вагітні жінки, що відносяться до ПП, хотіли б бачити на них чоловіка
або близьку ним людину показало наступне (табл. 5.14-5.15):
- необхідність підтримки близької людини частіше відмічали вагітні віці
до 20 років (80,0% проти 70,0% серед опитаних у віці 20 років і більше);
що мають вищу освіту (80,0% проти 63,3% серед тих, що мають середню
або середньо спеціальну освіту); вагітні з високим і середнім рівнем
стресу (відповідно, 86,7% і 82,5% проти 46,7% серед опитаних з
низьким рівнем стресу); у перших 20 тижнів вагітності і після 30 тижнів
(відповідно, 93,3% і 75,0% проти 50,0% при терміні вагітності 20-29
тижнів). Які по рахунку будуть наступні пологи (першими або
повторними) не впливало на частоту згадки даної причини.
- те, що присутність чоловіка або близької людини створить спокійнішу,
"домашню" обстановку, частіше вважали вагітні жінки у віці до 30 років
(43,3% проти 30,0% у віці 30 років і більше); мають вищу освіту (47,5%
проти 33,3% серед тих, що мали середню або середньоспеціальну освіту);
з терміном вагітності 20 тижнів і більше (46,7% проти 23,3% серед опитаних з терміном вагітності до 20 тиж.); жінки з високим і низьким рівнем
стресу (відповідно, 46,7% і 43,3% проти 32,5% при середньому рівні);
кількість попередніх пологів не впливала на частоту згадки даної причини;
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Таблиця 5.14
Причини, за якими вагітні бажають бачити на них чоловіка або близьку їм людину
(залежно від віку, освіти і числа пологів в анамнезі)
Бажано, щоб
чоловік або
близька людина
була присутньою
на пологах тому,
що (можливо декілька відповідей)

Вік
До 20 р.,
n=30

20-29 рр.,
(n=30)

Освіта
30 р. і
більше,
n=40

Середня,
середньоспеціальна,.
n=60

Які за рахунком пологи
Вища,
n=40

Перші,
n=60

2 або 3
n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Це створить
психологічно
більш спокійнішу,
«домашню» обстановку

12

40,0

13

43,3

12

30,0

20

33,3

17

47,5

24

40,0

16

40,0

В цей важкий
момент потрібна
підтримка
близької людини

24

80,0

23

73,3

28

70,0

38

63,3

32

80,0

44

73,3

28

70,0

8

26,7

3

7,5

14

23,3

7

17,5

8

16,7

10

25,0

Це допоможе
зміцнити сім’ю
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Продовження табл. 5.14
Бажано, щоб
чоловік або
близька людина
була присутньою
на пологах тому,
що (можливо декілька відповідей)

Вік
До 20 р.,
n=30
Абс.

20-29 рр.,
(n=30)

Освіта
30 р. і
більше,
n=40

Середня,
середньоспеціальна,.
n=60

Які за рахунком пологи
Вища,
n=40

Перші,
n=60

2 або 3
n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Це дасть змогу
чоловіку краще
зрозуміти як важко
протіка-ють
пологи

7

23,3

12

30,0

20

33,3

5

12,5

8

13,3

14

35,0

Знайомі народжували таким
чином і їм ця ідея
сподобалась

2

6,7

3

7,5

2

3,3

3

7,5

4

6,7

2

5,0

Інше

1

3,3

2

5,0

1

3,3

%
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Таблиця 5.15
Причини, за якими вагітні бажають бачити на них чоловіка або близьку їх людину
(залежно від терміну вагітності і рівня стресу)
Бажано, щоб
чоловік або
близька людина
була присутньою
на пологах тому,
що (можливо декілька відповідей)

Термін вагітності

Рівень стресу

До 20 тиж.,
n=30

20-29 тиж.,
n=30

30 тиж. і
більше, n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Це створить
психологічно
більш спокійнішу,
«домашню»
обстановку

7

23,3

13

43,3

20

50,0

14

46,7

13

32,5

13

43,3

В цей важкий
момент потрібна
підтримка
близької людини

28

93,3

15

50,0

30

75,0

26

86,7

33

82,5

4

46,7

11

36,7

8

20,

6

20,0

2

5,0

14

36,7

Це допоможе
зміцнити сім’ю

Високий,
n=30

Середній,
n=40

Низький,
n=30
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Продовження табл. 5.15
Бажано, щоб
чоловік або
близька людина
була присутньою
на пологах тому,
що (можливо декілька відповідей)
Це дозволить
чоловіку краще
зрозуміти як
важко протікають
пологи

Термін вагітності
До 20 тиж.,
n=30

20-29 тиж.,
n=30

30 тиж. і
більше, n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

4

13,3

10

33,3

8

20,0

8

26,7

6

15,0

8

23,3

4

13,3

2

5,0

2

6,7

2

5,0

2

6,7

2

5,0

Знайомі народжували таким
чином і їм сподобалась ця ідея
Інше

Рівень стресу

2

6,7

Високий,
n=30

Середній,
n=40

Низький,
n=30
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- те, що присутність на пологах чоловіка дозволить йому краще
зрозуміти як важко вони протікають частіше виділяли жінки 30 років і
старше (30,0%, тоді як серед 20-29-річних таких було 23,3% і не було
серед жінок молодше 20 років); що мають середню або середньо
спеціальну освіту (32,5% проти 13,3% серед тих, що мають вищу
освіту); повторнородящих (35,0%) проти 13,3% в яких майбутні пологи
будуть першими); при терміні вагітності 20-29 тижнів (30,0% проти
20,0% серед вагітних з терміном 30 тижнів і більше і 13,3% серед тих,
що мають вагітність менше 20 тижнів); жінки з високим і низьким
рівнем стресу (відповідно 26,7 і 23,5% проти 17,5% серед тих, що мають
середній рівень стресу);
- те, що присутність чоловіка на пологах допоможе укріпити сім’ї
частіше вважали жінки у віці 20-29 років (30,0%; у віці 30 років і старше
– 7,5% і не було, що розділяють таку позицію серед прихильниць ПП у
віці до 20 років); що мають середню або середньо спеціальну освіту
(24,0% проти 16,7% серед опитаних вагітних з вищою освітою); жінки, в
яких майбутні пологи будуть повторними (25,0% проти 16,7% серед
перших пологів); з терміном вагітності 20-29 тижнів (36,7% проти 20,0%
серед жінок з терміном вагітності до 30 тижнів і розділяють таку точку
зору серед опитаних з терміном вагітності до 20 тижнів); жінки з
низьким рівнем стресу (36,7% проти 20,0% серед опитаних з високим і
6,7% – з низьким рівнем стресу).
Вплив віку, освіти, кількості пологів в анамнезі, терміну вагітності
і рівня стресу на можливість обговорення з чоловіком бажаності його
присутності на пологах показало (табл. 5.16-5.17), що найчастіше це
питання планують підняти жінки з терміном вагітності 30 тижнів і
більше (95,0%), аби, швидше за все, у них дійсно реалізувалася їх ідея
про ПП, а важко відповісти найчастіше жінки у віці до 20 років (40,0%).
На думку жінок, «буде неприємно, якщо чоловік буде це бачити»
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як причина, по якій вагітні жінки, що негативно відносяться до ПП, не
хотіли присутності на пологах чоловіка або інших близьких людей практично однаково часто називалося у виділених вікових групах (43,353,3%), а також в групах, диференційованих по рівню освіти (43,350,0%), числа пологів в анамнезі (43,3-50,0%) і рівню стресу (40,053,3%). В той же час якщо серед вагітних з відносно недовгим терміном
(до 20 тиж.) так вважали 30,0%, то на пізніших стадіях вагітності –
52,5%.
Те, що присутність чоловіка на пологах буде для нього дуже
сильними стресом найрідше вважали жінки з високим рівнем стресу
(26,7%) і частіше всього – жінки з низьким рівнем стресу (50,0%). Дану
причину (дуже сильний стрес для чоловіка) також частіше називали
раніше народжуючі жінки (47,5% проти 33,3% серед тих, у кого майбутні пологи будуть першими) і вагітності, що знаходяться на пізніших
термінах (42,5% проти 33,3% серед жінок з терміном вагітності менше
30 тижнів). Інші аналізовані чинники (віковий, рівень освіти) не впливали на частоту згадки даної причини, по якій опитані жінки не хотіли
бачити на пологах чоловіка або інших близьких ним людей.
Відносно такої причини, як "чоловік не захоче бути присутнім при
пологах" можна відзначити наступні тенденції:
- у вікових групах її частіше всього називали жінки 20-29 років (16,7%
тоді як жінки 30 років і старше – в 7,5%, а молодше 20 років – 3,3%);
- першороділля частіше таких, хто народжував раніше (16,7% і 2,5%
відповідно);
- її частота зменшувалася у міру збільшення терміну вагітності (і
приближення пологів) – з 23,3% у вагітних з терміном вагітності до
20 тижнів до 13,3% при вагітності 20-29 тижнів і 10,0% при терміні
вагітності 30 тижнів і більше;
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Таблиця 5.16
Можливості обговорення з чоловіком питання про його присутність на пологах
(залежно від віку, освіти і числа пологів в анамнезі)
Чи планується
обговорити з
чоловіком питання До 20 р.,
про його
n=30
присутність
на пологах
Абс.
%
Так

Вік

Освіта

20-29 рр.,
n=30

30 р. і
більше,
n=40

Середня,
середньоспец., n=60

Які за рахунком пологи
Вища,
n=40

Перші,
n=60

2 або 3,
n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

26

86,7

28

70,0

44

73,3

35

87,5

50

83,3

30

75,0

Ні

18

60,0

2

6,7

3

7,5

2

3,3

3

7,5

2

3,3

4

10,0

Важко відповісти

12

40,0

2

6,7

9

22,5

14

23,3

2

5,0

8

13,3

6

15,0
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Таблиця 5.17
Можливість обговорення з чоловіком питання про його присутність га пологах
(залежно від терміну вагітності і рівня стресу)
Чи планується
обговорити з
чоловіком питання
про його
присутність на
пологах

Термін вагітності
До 20 тиж.,
n=30

20-29 тиж.,
n=30

30 тиж. і
більше, n=40

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Так

23

76,7

19

63,3

38

95,0

26

86,7

27

67,5

26

86,7

4

16,7

2

6,7

3

10,0

6

20,0

2

6,7

10

25,0

4

13,3

Ні
Важко відповісти

7

23,3

Рівень стресу

2

5,0

Високий,
n=30

Середній,
n=40

Низький,
n=30
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- її частота збільшувалася по мірі зменшення стресу у жінок – з 10,0% у
вагітних з високим рівнем стресу до 12,5% в тих, що мають середній
рівень і 16,7% при низькому рівні стресу;
- рівень освіти не впливав на частоту згадки даної причини.
Відносно такої причини, як "так просто не прийнято", що характеризує морально-психологічні уявлення у даному контексті опитаних
жінок, виявилися наступні тенденції:
- частота цієї причини збільшувалася з віком опитаних (з 3,3% серед
жінок до 20 років до 10,0% серед 20-29 річних і 22,5% серед жінок
30 років і старше);
- її частіше називали ті, що мають середню або середню спеціальну
освіту (13,3% проти 7,5% серед жінок з вищою освітою);
- її частіше називали жінки, що народжували раніше (20,0% проти 6,7%
серед тих, для кого майбутні пологи будуть першими);
- її частіше відзначали жінки з низьким рівнем стресу (16,7% проти
10,0% жінок з середнім рівнем стресу і 10,0% – з високим);
- її частіше також називали вагітні з терміном вагітності 20-29 тижнів
(16,7% при 7,5% вагітних з терміном 30 тижнів і більше і 10,0% при
вагітності до 20 тижнів).
Інші причини, окрім вказаних, найчастіше вказували жінки з низьким рівнем стресу (16,7%), що раніше не народжували (13,3%) і мають
вищу освіту (15,0%).
Аналізуючи відповіді жінок, що негативно відносяться до ПП,
відносно можливості обговорення з чоловіком питання про його
присутність на пологах, можна відзначити, що планують обговорювати з
чоловіком це питання лише вагітні жінки 20 років і старше;
- у міру збільшення терміну вагітності зменшується число бажаючих
обговорювати це питання (з 23,3% у вагітних із строком до 20 тижнів до
13,3% в тих, що мають вагітність 20-29 тижнів і 7,5% при терміні
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вагітності 30 тижнів і більше); причому це зменшення негативно
налагоджених жінок йде за рахунок зростання числа що не визначилися
з даного питання (з 6,7% до 13,3% і 20,0% відповідно);
- найчастіше відзначали можливість обговорення цього питання жінки з
середнім рівнем стресу (17,5% проти 6,7% жінок з високим рівнем
стресу і 6,7% з низьким рівнем стресу).
Відношення чоловіків до присутності на майбутніх пологах
показано на рис. 5.24.
10

30
60

бажають

не бажають

важко відповісти

Рис. 5.24. Відношення чоловіків до своєї присутності на майбутніх
пологах (%).
Як видно з приведених даних, бажали бути присутнім на пологах
своїх дружин 60,0% опитаних чоловіків, хоча їх було більше, ніж
налаштованих на ПП жінок. Число чоловіків, що негативно віднеслись
до можливості своєї присутності на пологах, склало 30,0%.
Найчастішою причиною, якою позитивно налаштований на ПП
чоловік аргументував своє бажання бути присутнім на пологах, називалось те, що в цей важкий момент дружині потрібна підтримка
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близької людини (80,0%). Можна відзначити, що серед налаштованих на
ПП жінок дана причина зустрілася практично так само часто (у 72,0%).
Те, що присутність чоловіка на пологах створить психологічно
спокійнішу, "домашні" обстановку вважали 40,0% опитаних чоловіків (і
така сама кількість опитаних – 60% і було схожим з числом жінок (66%),
які не хотіли, щоб чоловік був присутнім на пологах. Число таких, кому
важко було відповісти «за» або «проти» чоловіка (10%) також було
схожим з числом жінок, які не визначились з цього питання (12,0%).
Найчастішою причиною, якою негативно налаштований на ПП
чоловік аргументував своє небажання бути присутнім на пологах,
називалося те, що це буде дуже сильним стресом для них (50,0%;
противниці ПП дещо рідше називали дану причину – 38,0%). Для 21,0%
що негативно відносяться до ПП причиною небажання бути присутнім
на пологах було те, що їх присутність буде неприємна дружині, для
17,0% – те, що "так просто не прийнято" (серед противників ПП даний
аргумент висунули 12,0%). Інші причини небажання бути на пологах
назвали 21,0% опитаних чоловіків.
В цілому, можна констатувати, що відношення вагітних жінок і їх
чоловіків до ПП, в цілому, досить схоже, схожі причини бажання і
небажання подібного способу розродження.
Аналіз відношення чоловіків до бажання (або не бажання) бути
присутнім на майбутніх пологах залежно від їх віку, освіти і рівня
стресу не виявив достовірного впливу даних чинників, проте ряд
тенденцій представляється можливим відзначити:
- чоловіки з вищою освітою частіше хотіли бути присутнім на пологах в
порівнянні з тими, що мають середню або середньо- спеціальну освіту
(33,3% проти 26,7%) і, відповідно, що мають вищу освіту рідше
відзначали небажання бути присутнім на пологах (50,0% проти 66,7%
серед чоловіків з середньою або середньо спеціальною освітою);
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- чоловіки з низьким або середнім рівнем стресу частіше в порівнянні з
високостресованими чоловіками відзначали бажання бути присутнім на
пологах (30,0 і 23,3% відповідно) і, навпаки, при високому рівні стресу
частіше наголошувалося небажання бути присутнім на них (68,0% проти
58,0%). Відносно впливу віку, освіти і рівня стресу на причини, по яких
позитивно налаштовані на ПП чоловіки хочуть бути присутніми на
пологах, то були виявлені наступні тенденції:
- те, що їх присутність на пологах створить психологічно спокійнішу "
домашню" обстановку частіше вважали чоловіки у віці 30 років і старше
(53,3% проти 33,3% серед молодших респондентів) і з високим рівнем
стресу (60,0% проти 36,0% чоловіків з низьким або середнім рівнем
стресу);
- те, що в цей важкий момент дружині потрібна підтримка близької
людини частіше відзначали чоловіки у віці до 30 років (90,0% проти
63,3% серед чоловіків 30 років і старше) і що мають вищу освіту (93,3%
проти 70,0% серед чоловіків з середньою або середньо спеціальною
освітою).
Щодо впливу віку, освіти і рівня стресу на причини, по яких
негативно налаштований на ПП чоловік не хоче на них бути присутнім,
то можна відзначити тенденцію до того, що таку причину, як ("це буде
дуже сильним стресом для мене") частіше відзначають чоловіки у віці
30 років і старше (59,1% проти 45,0% в молодших респондентів) і особи
з вищим рівнем стресу (60,0% серед тих, що мають високий рівень
стресу і 46,7% серед осіб з низьким і середнім рівнем).
Таким чином, проведені соціологічні дослідження показали, що
відношення вагітних жінок і їх чоловіків до ПП, в цілому, досить схоже
і хоча їх прибічників більшість, але, проте досить багато ("проти"
подібних пологів висловилися 23,3-30,0%, "за" – 60,0-66,7%), "важко
відповісти" – 16,7-13,3%); у вагітних жінок та їхніх чоловіків схожі
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причини бажання і небажання подібного способу розродження, проте
при схожості узагальнених "групових" показників, природно, зберігається можливість конфліктних сімейних ситуацій, коли, наприклад,
дружина налагоджена "за", а чоловік – "проти" або навпаки. Отримані
результати необхідно враховувати при розробці алгоритму використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і при розродженні, а також при навчання лікарів акушер-гінекологів на етапах
післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку.
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РОЗДІЛ 6
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
І етап досліджень
Результати проведених досліджень на 1 етапі свідчать, що сумарна
частота ПП склала по МПБ 13,7% (2566 пологів), а по ЦРЛ – 25,9%
(1961 пологів). Розглядаючи цей показник по роках, необхідно відзначити, що в МПБ він спочатку знизився з 14,3% в 2010 році до 9,8% – в
2011 році, а після цього – постійно зростав – до 11,2% – в 2012 році,
потім до 18,9% – в 2013 році і до 17,7% – в 2014 році. По ЦРЛ відмічена
постійно зростаюча тенденція зростання – до 15,8% в 2011 році, потім
до 32,0% – в 2012 і до 31,0% – в 2013 році.
Встановлені особливості, на нашу думку, обумовлені початком
проведення науково-практичних семінарів «Актуальні питання здоров’я
матері і дитини» за наказом МОЗ України з 2010 року, на яких розглядалася проблема ПП в аспекті зниження частоти акушерської і перинатальної патології з використанням родинно-орієнтованих технологій
під час вагітності і при розродженні, а також з появою наукових
публікацій з даної проблеми [5, 15].
Аналізуючи встановлену різницю в частоті ПП (показник вище в
ЦРЛ в порівнянні з МПБ) слід зазначити той факт, що сільське населення більше довіряє санітарно-роз’яснювальній роботі лікарів, починаючи з етапу жіночої консультації і закінчуючи акушерським стаціонаром в аспекті доцільності ПП з позитивної точки зору, що, безумовно,
позначається і величиною показника, що вивчається.
Наступним показником, який був нами вивчений, була частота
фізіологічних пологів в загальному аспекті і при ПП, що широко
обговорюється у сучасній літературі [82, 137]. Так, за нашими даними,
різниця в сумарній частоті фізіологічних пологів по МПБ за період
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2010-2014 рр. склала 11,0%, а по ЦРЛ – 21,3% відповідно. По роках ці
відмінності по МПБ коливались від 5,1% в 2010 році до 11,2% –
в 2014 році. По ЦРЛ коливання носили більш виражений характер – від
5,7% в 2010 році і до 7,6% – в 2014 році. Встановлені відмінності, на
нашу думку, збігаються з вищою частотою ПП за даними ЦРЛ і є
хорошим резервом підвищення частоти фізіологічних пологів на сучасному етапі [93, 158].
Зворотна тенденція була відмічена при оцінці частоти патологічних пологів. Так, сумарно по МПБ за період 2010-2014 рр. частота
патологічних ПП була нижча на 8,6%, а за даними ЦРЛ – на 6,6%, що
відображає загальну тенденцію зменшення рівня патологічних пологів
при використанні родинно-орієнтованих технологій при розродженні.
Цікаві закономірності відмічені нами і по роках. Якщо в 2010 році
різниця, що вивчається, по МПБ складала 7,4%, а по ЦРЛ – 8,7%, то в
2014 році ці значення становили відповідно 9,2 і 7,1%. Отримані результати наочно підтверджують доцільність використання ПП при розродженні жінок як в ЦРЛ, так і в МПБ.
Особливий інтерес представляють дані щодо частоти кесарева
розтину (КР) при традиційному веденні пологів і при використанні ПП.
Згідно даним сучасної літератури [82, 137] на сьогоднішній день висока
частота абдомінального розродження свідчить про не завжди раціональне ведення пологів, а також про значний рівень акушерської агресії,
особливо серед лікарів з невеликим стажем і досвідом роботи. Одним з
основних завдань широкого впровадження ПП є збільшення частоти
фізіологічного розродження жінок різних груп ризику. Аналізуючи
сумарні показники за 2010-2014 рр. нами встановлені абсолютно
протилежні результати. Так, за даними МПБ частота КР при ПП нижче
на 5,3%, то за даними ЦРЛ, навпаки, – вище на 5,9%. По роках дана
закономірність повністю зберігалася. Найнаочніше це було видимим в
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2012 році – за даними МПБ – 6,2%, за результатами ЦРЛ – +11,6%
відповідно. Отримані результати, на нашу думку, можна пояснити різним
рівнем професійної підготовки лікарів ЦРЛ і МПБ, що відобразилося і
на частоті КР по даних лікувальних установ.
Одному з основних завдань широкого вживання ПП в акушерських
стаціонарах є поліпшення перинатальних результатів розродження [88].
Згідно з отриманими нами результатами, за даними МПБ частота
народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар більше 7 балів склала при
ПП +14,4%, а за результатами ЦРЛ – +10,2%. По роках ці відмінності
коливалися в аналогічних межах – в 2010 році – +12,7% і +8,6%; у
2014 році – +13,6% і +9,3% відповідно. Аналіз представлених даних
підтверджує доцільність широкого використання ПП для поліпшення
перинатальних результатів розродження.
Абсолютно протилежні результати отримані нами при аналізі
частоти народження дітей з оцінкою менше 7 балів, тобто при наявності
інтранатальної асфіксії. При цьому сумарно за 2010-2014 рр., за даними
МПБ різниця склала 15,7% знижень при використанні ПП, а за даними
ЦРЛ – 10,2% відповідно. Найбільш суттєві відмінності мали місце в
2013 році – 16,0% і 14,2% в МПБ і ЦРЛ. Отримані результати повністю
корелюють з представленими вище результатами народження дітей з
оцінкою за шкалою Апгар більше 7 балів і підтверджують доцільність
використання ПП для поліпшення перинатальних результатів розродження, що також відмічають сучасні дослідники [75, 102].
Одним з найчастіших ускладнень при розродженні є передчасний
розрив плодових оболонок (ПРПО) [153]. Отримані нами результати
свідчать, що частота даної патології не залежить від тактики ведення
пологів і коливалась за весь період досліджень (2010-2014 рр.) в умовах
МПБ 6,4% при загальноприйнятих пологах і 6,3% – при ПП. В ЦРЛ ці
показники були дещо вище – 10,1 і 9,8%, що можна пояснити тим
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фактом, що від одного до двох місяців протягом року ця лікувальна
установа виконує функції обласного перинатального центру з розродженням жінок зі всієї Київської області з високим перинатальним
ризиком і екстрагенітальною патологією. При аналізі даного показника
безпосередньо по роках досліджень звертає на себе увагу найнижче
значення в МПБ в 2013 році (2,9 і 2,7%) і найвище в 2014 (10,5 і 10,1%),
що можна пояснити високим рівнем стресового стану населення Києва у
зв’язку зі зміною політичної і економічної ситуації в країні.
Ми вважали за доцільне проаналізувати окремим пунктом частоту
травматизму шийки матки при розродженні. Отримані результати вказують на досить високу частоту даного ускладнення за весь досліджуваний
період (2010-2014 рр.), причому як в умовах МПБ (11,8%), так і ЦРЛ
(9,6%). У жінок, розроджених шляхом ПП, дані значення були нижчі:
МПБ – 6,8% і ЦРЛ – 5,4% відповідно. Розглядаючи даний показник по
роках, можна констатувати, що найбільш низький рівень мав місце в 2010
році (МПБ – 7,2 і 4,4%; ЦРЛ – 9,4 і 5,5% відповідно), а найбільш високий
– в 2012 році (МПБ – 14,0 і 8,4%; ЦРЛ – 9,7 і 5,1% відповідно).
В аналогічному аспекті заслуговує на увагу також частота епізіотомій і травматизму промежини, доцільність використання яких широко
обговорюється останнім часом [82, 116]. Виходячи з представлених
даних, частота даного оперативного посібника (епізіотомія) і ускладнення (мимовільні розриви піхви і промежини) за період (2010-2014 рр.),
що вивчається, була досить високою не лише в умовах МПБ (42,0%), але
і в ЦРЛ (28,4%). Використання ПП дозволило знизити даний показник в
МПБ до 35,0%, а в ЦРЛ – до 21,1% відповідно. По роках найбільш
низькі значення в МПБ мали місце в 2010 році (34,2% при загальноприйнятому веденні і 25,8% – при ПП), а в ЦРЛ – в 2012 році (24,4 і
16,5%). Найбільш високий показник ми констатували в МПБ в 2012 році
(46,3% і 38,0%), а в ЦРЛ – в 2010 (33,7% і 26,5% відповідно).
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Одним з основних показань до операції КР на сучасному етапі
розглядається розвиток дистресу плода [153, 218]. Ми вважали за
доцільне прослідити динаміку даного ускладнення за період, що
вивчався (2010-2014 рр.). При загальноприйнятому веденні пологів
частота дистресу плода склала в умовах МПБ – 15,2%, а в ЦРЛ – 14,0%
відповідно. Розродження із застосуванням методики ПП дозволило
знизити рівень даної патології до 10,0% в МПБ і до 8,5% – в ЦРЛ.
Аналізуючи величину, що вивчається, по роках можна відзначити
найвищі значення в МПБ в 2010 році (19,8% при загальноприйнятому
веденні і 4,9% – при ПП), а найнижчі в 2012 році (12,8 і 7,2% відповідно). У ЦРЛ найвищі показники мали місце в 2011 році (20,1 і 15,9%),
а найнижчі в 2013 році (11,2 і 7,8%відповідно).
Окрім вищеописаних особливостей ми вважали за доцільне
вивчити частоту різних аномалій пологової діяльності, які є також
одним з показів до абдомінального розродження [75, 93]. Отримані дані
свідчать, що за період (2010-2014 рр.), що вивчається, використання ПП
дозволило знизити даний показник в умовах МПБ з 5,1% при загальноприйнятому веденні до 1,9% – при ПП. В ЦРЛ відмічена аналогічна
тенденція – зменшення частоти аномалій пологової діяльності з 2,4% до
1,3% відповідно. Безпосередньо по роках досліджень в МПБ найвищий
показник відмічено в 2011 році (9,8% при загальноприйнятому веденні
пологів і 5,1% – при ПП), а найнижчий – в 2013 році (3,5 і 1,1% відповідно). За результатами ЦРЛ найвище значення мало місце в 2012 році
(3,1 і 1,6%), а найнижче – в 2014 році (1,9 і 1,1% відповідно).
У структурі свідчень до операції КР особливе місце займає
клінічно вузький таз, причини якого є вельми всілякими і добре вивчені
на сучасному етапі [215, 259]. Виходячи з отриманих нами результатів
можна констатувати лише тенденцію до зниження даного показника за
період (2010-2014 рр.), що вивчається, в умовах як МПБ (з 3,0% при
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загальноприйнятому веденні пологів до 2,1% – при ПП), так і в ЦРЛ (з
5,2% до 4,6% відповідно). По роках досліджень в МПБ найвищі
значення мали місце в 2011 році (5,9% при загальноприйнятому веденні
пологів і 5,4% – при ПП), а найнижчі – в 2014 році (1,9 і 1,1% відповідно). В умовах ЦРЛ найгірша тенденція констатована в 2010 році (7,0 і
6,5%), а найкраща – в 2011 році (2,0 і 2,1% відповідно). Виявлені відмінності частоти діагностики клінічно вузького тазу в умовах МПБ і
ЦРЛ, на нашу думку, можна пояснити різним рівнем професійної підготовки лікарів пологових відділень.
Число жінок з рубцем на матці постійно зростає, що вказує на
необхідність пошуку рішень для можливості розродження таких
пацієнток через природні пологові шляхи [158, 259]. Одним з
інтегральних показників даної проблеми є частота неспроможності
рубця на матці. При цьому, ми відзначили відсутність тенденції до зміни
даного значення залежно від тактики ведення пологів, причому не лише
в умовах МПБ (3,9% при загальноприйнятому веденні і 3,7% – при ПП),
але і в ЦРЛ (8,2 і 8,1% відповідно). Суттєві коливання даного ускладнення залежно від місця розродження, на нашу думку, можна пояснити
різним рівнем оснащеності пологових відділень для своєчасної діагностики даного ускладнення (наявність якісної апаратури для ехографічних
досліджень). Крім того, не можна не враховувати і факт гіпердіагностики неспроможності рубця на матці, яка є одним з компонентів
акушерської агресії [75].
По роках досліджень в МПБ найвища частота мала місце в 2010
році (6,0% при загальноприйнятому веденні пологів і 5,8% – при ПП),
а найнижча – в 2013 році (2,6 і 2,5% відповідно). В порівнянні з цим,
в умовах ЦРЛ найвища частота констатована в 2012 році (10,1% при
загальноприйнятому веденні пологів і 9,9% – при ПП), а найменша –
в 2010 році (6,4 і 6,0% відповідно).
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Одним з компонентів ведення ПП є регіонарна анестезія [6]. При
аналізі частоти цього показника, в першу чергу, слід зазначити суттєву
різницю загальної частоти використання цього методу знеболення
пологів залежно від місця розродження при загальноприйнятому веденні
пологів за період (2010-2014 рр.), що вивчається, МПБ – 36,6% і ЦРЛ –
10,3% відповідно. Безумовно, основним поясненням таких відмінностей
є рівень кваліфікації лікарів анестезіологів в аспекті володіння методом
регіонарної анестезії. Окрім цього, нами констатовано збільшення рівня
використання регіонарної анестезії при використанні ПП як в умовах
МКБ (з 36,6 до 44,6%), так і в ЦРЛ (з 10,3 до 12,5% відповідно). По
різних роках досліджень з 2010 до 2014 рр. ми не спостерігали суттєвих
відмінностей в частоті використання регіонарної анестезії жінок як в
МПБ, так і в ЦРЛ. Ми вважали за доцільне проаналізувати і частоту
крововтрати при розродженні більше 1,0% від маси тіла, особливо в
аспекті запровадження сучасних методів профілактики. Отримані
результати вказують на незначну тенденцію зниження показника, що
вивчається, як в умовах МПБ (з 6,8% при загальноприйнятому веденні
пологів до 5,9% – при ПП), так і в ЦРЛ (з 7,6 до 6,7% відповідно).
Найвищі показники мали місце в МПБ в 2010 році (10,9% при загальноприйнятому веденні пологів і 10,3% – при ПП), а найнижчі – в 2013 році
(4,7 і 3,6% відповідно). За даними ЦРЛ найгірші значення відмічені в
2012 році (11,2% при загальноприйнятому веденні пологів і 10,4% – при
ПП), а найкращі – в 2014 році (5,5 і 4,4% відповідно).
На завершальному етапі ретроспективних досліджень ми розглянули динаміку показників, що вивчалися, залежно від їх змін при
використанні ПП.
Так, при зростанні частоти партнерських пологів в умовах акушерських стаціонарів любого рівня (до 30,0%) відбуваються вірогідні зміни
(р<0,05) наступних показників:
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- збільшення рівня фізіологічних пологів (9,10,9%); народження
дітей з оцінкою по шкалі Апгар більше 7 балів (11,31,2%) та регіонарної анестезії (12,11,2%);
- зменшення частоти ускладнених пологів (9,00,8%); народження
дітей с оцінкою по шкалі Апгар менше 7 балів (10,91,1%); дистресу
плода (4,80,4%); кесарських розтинів (4,30,4%); травматизації м’яких
тканин пологових шляхів (6,80,4%); аномалій пологової діяльності
(2,80,2%) та крововтрати більш 1% от маси тіла (1,10,1%).
Незалежно від частоти використання партнерських пологів вірогідно не змінюється (р>0,05) частота передчасного розриву плодових
оболонок, тазового передлежання, клінічно вузького тазу та передчасне
відшарування нормально розташованої плаценти.
Таким чином, результати проведеного ретроспективного аналізу
використання ПП в умовах МПБ і ЦРЛ свідчать про позитивний вплив
даної методики на частоту акушерських і перинатальних ускладнень. В
той же час, отримані результати дозволяють удосконалити тактику
використання родинно-орієнтованих технологій не лише при розродженні, але і при веденні вагітності, що, на нашу думку, є досить важливим аспектом вирішення основної проблеми сучасного акушерства –
зниження частоти перинатальної патології.
ІІ етап досліджень
Результаті проведених досліджень свідчать, що середній вік жінок,
розроджених з використанням родинно-орієнтованих технологій був
достовірно більше (28,1±2,1 в групі 1 і 24,3± 1,2 років в групі 2; р<0,05).
Такі відмінності були обумовлені переважанням в групі 1 жінок у віці
після 26 років (65,0%), а в групі 2 – до 25 років (59,0%). Окремо
хотілося б відзначити, що жінки старше 36 років при загальноприйнятому веденні пологів були лише в 2 випадках (0,7%), а в групі 1 в
4,5% відповідно.
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Середній вік партнера достовірно не відрізнявся по групах
(27,1±2,6 в групі 1 і 24,8±2,3 років в групі 2; р>0,05), хоча і мала місце
тенденція до більш «старших» партнерів в групі 1: старше 26 років –
65,5%, а в групі 2 – до 25 років – 60,5% відповідно.
Отримані дані мають суттєве значення для розробки тактики
використання родинно-орієнтованих технологій, особливо у жінок з
обтяженим репродуктивним анамнезом, що також відмічають деякі
автори [69, 78].
Ми вважали за доцільне оцінити сімейний стан обстежених жінок,
що, безумовно впливає та економічні можливості використання ПП.
Виходячи з отриманих результатів і критеріїв включення, в групі 1
82,0% жінок були заміжній, а 18,0% – жили в цивільному шлюбі. У
групі 2 лише 6 пацієнток (2,0%) були самотніми, 77,0% – були заміжніми і 21,0% – знаходилися в цивільному шлюбі.
Аналізуючи дані професійної діяльності жінок можна відзначити,
що між групами відмінності відсутні лише у відносної частоти домогосподарок (група 1 – 22,0% і 2 – 21,0%). В порівнянні з цим при
використанні родинно-орієнтованих технологій переважали службовці
(група 1 – 57,0% і 2 – 31,0%), а при загальноприйнятому веденні
вагітності і пологів – робітниці (група 1 – 18,0% і група 2 – 32,0%) і
студентки (група 1 – 3,0% і 2 – 16,0% відповідно). Такі відмінності, на
нашу думку, можуть бути обумовлені і економічними чинниками,
оскільки ведення ПП передбачає вищі фінансові витрати в порівнянні із
загальноприйнятою тактикою.
Серед основних відмінностей репродуктивного анамнезу обстежених пацієнток слід виділити достовірне переважання в групі 1 жінок з
позаматковою вагітністю в анамнезі (2,0±0,02% в групі 1 і 1,0±0,01% в
групі 2; р<0,05) і порушень репродуктивної функції (20,0±2,0% в групі 1
і 6,0±0,6% в групі 2; р<0,01), що можна пояснити «відповідальнішим»
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відношенням до вагітності і пологів у пацієнток з безпліддям в анамнезі
і перенесеними гінекологічними операціями [116, 119]. В той же час,
основний критерій співвідношення першо- і повторнороділля в обох
групах був без достовірних відмінностей (р>0,05), що підтверджує дотримання принципу рандомізації при розподілі пацієнток на групи.
Тобто, результати проведеної клінічної характеристики дозволяють встановити наступні особливості представлених груп:
- жінки групи 1 були старші на 3-4 роки, а їх чоловіки (партнери) –
на 2-3 роки;
- у групі 1 пацієнтки частіше були службовцями, а в 2 – робітницями і студентками;
- порушення репродуктивної функції частіше зустрічалися у пацієнток групи 1.
Не дивлячись на встановлені відмінності, розподіл жінок на групи
був з дотриманням принципу рандомізації, а також повної відповідності
меті і завданням наукового дослідження.
У сучасній літературі [172, 174] широко дискутуються порівняльні
аспекти клінічного перебігу вагітності, пологів і стан новонароджених у
жінок, проведених під час вагітності і пологів на нашій методиці (родинно-орієнтовані технології під час вагітності і пологів) і по загальноприйнятій тактиці ведення гестації і розродження.
Так, за нашими даними, у першій половині вагітності відсутні
достовірні відмінності між групами, проте при цьому ми можемо виділити незначну тенденцію до збільшення в групі 2 частоти раннього
токсикозу (група 1 – 17,3% і 2 – 18,7%); загрози переривання вагітності
(група 1 – 9,0% і 2 – 11,7%) і наявність ретрохоріальних гематом (група 1
– 3,7% і 2 – 4,3%), при тому, що випадків мимовільного переривання
вагітності ми не спостерігали, що відповідало критеріям підбору груп
пацієнток. Відмічену тенденцію ми пов’язуємо з позитивним впливом
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партнера не лише при постановці жінки на облік, але і при відвідинах в
першій половині вагітності, коли тактика ведення і результати обстеження обговорюються не лише з жінкою, але з партнером (чоловіком).
У другій половині вагітності відмінності між групами носили
більш виражений характер. Так, в першу чергу, необхідно відзначити,
достовірно вищу частоту ПД при використанні загальноприйнятої
тактики ведення вагітності і пологів (група 1 – 17,7±1,7% в порівнянні з
групою 2 – 27,3±1,3%; р<0,05), а також ГА (група 1 – 16,7±1,7% в
порівнянні з групою 2 – 21,0±1,2%; р<0,05) і відповідно ЗРП (група 1 –
8,0±0,8% в порівнянні з групою 2 – 13,3±1,3%; р<0,05). Решта показників
клінічного перебігу періоду після 20 тижнів були без достовірних відмінностей між групами (р>0,05). Зменшення рівня порушень функціонального стану фетоплацентарного комплексу (ПД і ЗРП) при використанні родинно-орієнтованих технологій під час вагітності ми пов’язуємо
із зниженням психо-емоційної напруги і корекції психологічного статусу (це обов’язково входило в комплекс лікувально-профілактичних
заходів в групі 1). То, що стосується нижчої частоти ГА, то, на нашу
думку, це пов’язано з профілактичним використанням вітамінних комплексів, препаратів заліза і фолієвої кислоти не лише під контролем самої
пацієнтки, але і її чоловіка (партнера).
Особливий інтерес представляють дані про клінічний перебіг
загальноприйнятих і партнерських пологів. Так, в групі 1 жінок нам
удалося достовірно знизити частоту різних аномалій пологової діяльності (група 1 – 13,7±1,3% у порівнянні з групою 2 – 23,3±2,3%; р<0,05),
дистресу плода (група 1 – 2,0±0,2% в порівнянні з групою 2 – 3,0±0,3%;
р<0,05) при одночасному збільшенні частоти використання регіонарної
анестезії (група 1 – 85,7±4,1% в порівнянні з групою 2 – 70,3±3,8%;
р<0,05). В порівнянні з цим, рівень передчасного розриву плодових
оболонок (група 1 – 8,3±0,8% в порівнянні з групою 2 – 10,3±1,0%;
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р>0,05) і клінічно вузького тазу (група 1 – 3,7±0,4% в порівнянні з групою 2 – 5,0±0,5%; р>0,05) достовірно не відрізнялися по групах.
Одною з головних проблем сучасного акушерства є висока частота
кесарських розтинів при відсутності одночасного зниження рівня перинатальної патології [88, 93]. Так, за нашими даними, сумарна частота
абдомінального розродження склала в групі 1 40 випадків (13,3%),
а в 2 – 58 спостережень (19,3%), що вказує на той факт, що завдяки
вживанню розробленого нами алгоритму удалося знизити частоту кесарева розтину на 6,0%, що є достатнім підтвердженням ефективності
родинно-орієнтованих технологій і партнерських пологів. В абсолютних
цифрах це склало 18 випадків, з яких 8 – це рубець на матці, 5 – аномалії
пологової діяльності, 3 – дистрес плода і по одному випадку – неправильне положення плода і клінічно вузький таз.
В той же час, структура свідчень до абдомінального розродження
була в обох групах однаковою з переважанням рубця на матці (група 1 –
45,0% і 2 – 44,8%) і аномалій пологової діяльності (група 1 – 30,0% і 2 –
29,4%) в порівнянні з дистресом плода (група 1 – 15,0% і 2 – 15,5%);
клінічно вузьким тазом (група 1 – 7,5% і 2 – 6,9%) і неправильним положенням плода (група 1 – 2,5% і 2 – 3,4% відповідно). Аналіз представлених результатів наочно підтверджує можливості суттєвого зниження
частоти кесарева розтину при використанні родинно-орієнтованих
технологій і партнерських пологів.
У сучасній літературі широко обговорюються перинатальні наслідки родинно-орієнтованих технологій та ПП [15, 178]. Отримані нами
дані вказують на високу частоту народження дітей в групі 1 з оцінкою за
шкалою Апгар більше 7 балів (група 1 – 98,3% і 2 – 92,7%). Показник
«5-6 балів» частіше зустрічався при загальноприйнятій тактиці ведення
вагітності і пологів (група 1 – 1,7% і 2 – 6,7% відповідно). Важкий стан
новонароджених відмічено лише в групі 2 в двох спостереженнях (0,6%),
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які закінчилися перинатальними втратами (один випадок інтранатальної
асфіксії на фоні декомпенсованої ПД і ЗРП, одне спостереження – важка
внутрішньоутробна пневмонія з поліорганною недостатністю). Сумарні
перинатальні втрати склали в групі 2 – 6,7%, а в групі 1 були відсутні.
При оцінці клінічного перебігу післяпологового періоду нами
встановлені достовірні відмінності між групами по ряду показників:
субінволюція матки (група 1 – 5,7± 0,6% в порівнянні з групою 2 –
15,0±1,5%; р<0,01); лохіометра (група 1 – 3,7±0,4% в порівнянні з групою 2 – 9,0±0,9%; р<0,01); гематометра (група 1 – 2,7±0,3% в порівнянні
з групою 2 – 7,0±0,7%; р<0,05) та ранова інфекція (група 1 – 1,3±0,1%
в порівнянні з групою 2 – 3,0±0,3%; р<0,01). Післяпологовий ендометрит
був діагностований лише в 3 випадках (1,0±0,1%) при загальноприйнятій
тактиці ведення вагітності і пологів.
Отже, використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і при розродженні дозволяє суттєво знизити частоту післяпологових ускладнень, пов’язаних з інфекційним агентом, так і з
скоротливою здатністю матки після пологів.
На завершальному етапі проведених клінічних досліджень ми
вважали за доцільне провести оцінку стану лактації, що є має суттєве
значення для постнатальної адаптації новонароджених [88]. Отримані
нами результати свідчать про сприятливу дію родинно-орієнтованих
технологій під час вагітності і партнерських пологів на лактаційну
функцію жінок, підтвердженням чого є відсутність випадків агалактії в
групі 1 (група 2 – 5,0%), зниження частоти гіпогалактії (група 1 – 12,0%
і 2 – 18,0%), а також зростання рівня нормогалактії (група 1 – 88,0% і 2
– 77,0% відповідно).
Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що
використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і
партнерських пологів при розродженні дозволяє поліпшити акушерські і
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перинатальні результати розродження, а також клінічний перебіг післяродового періоду, включаючи і лактаційну функцію жінок. Для глибшого розуміння отриманих результатів ми вважаємо за необхідне
проведення додаткових методів дослідження.
Для оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу
ми обрали наступні терміни вагітності: 28-32 тиж., 32-36 тиж. і 36-40
тиж. відповідно. Ці терміни були обумовлені рекомендаціями сучасної
літератури [125], а також попередніми результатами наших досліджень,
які свідчили про те, що ПД у обстежених жінок до 28 тиж. вагітності,
практично, не розвивається, а відмінності між жінками, що отримували
різні алгоритми, були відмічені після 32 тиж. гестації.
Резюмуючи отримані результати функціонального стану фетоплацентарного комплексу в 28-32 тиж. вагітності можна відзначити відсутність достовірних відмінностей не лише між контрольною і основною групами (р>0,05), але і також між жінками, що отримували різні
лікувально-профілактичні методики. В той же час, хотілося б виділити
ряд тенденцій, що вказують на ризик розвитку ПД при використанні
загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів:
- значний рівень асиметричної форми ЗРП;
- схильність до тахікардії;
- передбачуване зменшення Е3;
- дисбаланс вмісту білків плацентарних (тенденція до підвищення
α-ФП, АМГФ і SSBG.
В порівнянні з цими результатами, при використанні пропонованого нами алгоритму лікувально-профілактичних заходів, такі тенденції були відсутні.
В подальшому, в 32-36 тиж. вагітності відмінності між основними
групами носять вже виражений достовірний характер. Так, вища частота
ПД, характерна для жінок, що отримували загальноприйняті лікувально-
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профілактичні заходи, свідчить про наявність комбінованих порушень
функціонального стану фетоплацентарного комплексу, які полягають в
наявності гемодинамічних, ендокринологічних і дисметаболічних порушень при одночасній наявності гіпоксії плода, ЗРП і структурних змін
плаценти, підтверджених ехографічними даними.
На завершальному етапі досліджень в 36-40 тиж. вагітності частота
ехографічних порушень стає більше. Особливо наочно це є видимим при
оцінці частоти дозрівання, що випереджає на 1 позицію термін гестації
(група 1 – 8,0±0,8% і 2 – 12,0±1,2%; р< 0,05); поєднання виснаження
або стовщення з випереджанням дозрівання (група 1 – 8,0±0,8% і 2 –
12,0±1,2%; р<0,05); багатоводдя (група 1 – 6,0±0,6% і 2 – 9,0±0,9%;
р<0,05) і асиметричної форми ЗРП (група 1 – 12,0±1,2% і 2 – 15,0±1,5%;
р<0,05). Отримані результати підтверджують ефективність пропонованих
родинно-орієнтованих технологій під час вагітності на функціональний
стан фетоплацентарного комплексу.
В цьому аспекті заслуговують на увагу результати допплерометричних досліджень напередодні розродження, які вважаються достатньо
інформативними [7]. Отримані результати свідчать про відсутності
достовірних відмінностей між контрольною і першою групами (р>0,05),
що також підтверджує ефективність пропонованого алгоритму ведення
вагітності. В порівнянні з цим, не дивлячись на використання загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів, нами відмічено достовірне (р<0,05) посилення кровотоку в АП і МА при одночасному
зниженні в СМА плода, що вказує на гемодинамічний компонент ПД у
обстежених жінок.
При оцінці середніх параметрів КТГ в 36-40 тиж. слід зазначити
відсутність достовірних відмінностей між контрольною і першою групами (р>0,05), що підтверджує ефективність пропонованих лікувальнопрофілактичних заходів. У групі 2 нами констатовано достовірне збіль-
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шення базальної ЧСС (група 1 – 144,72±2,55 і 2 – 152,83±2,60 уд./хв;
р<0,05) на тлі одночасного зниження варіабельності ЧСС (група 1 –
14,12±0,75 і 2 – 7,34±0,35 уд./хв; р<0,05) і тривалість акцелераций (група 1 – 9,54±0,58 і 2 – 7,16±0,35 хв; р<0,05), що вказує на наявність
вираженої гіпоксії плода і високої частоти дистрес-синдрому плода при
розродженні. Крім того, слід вказати і на появу децелерацій з високою
частотою глибини і тривалості.
Ендокринологічні порушення напередодні розродження характеризуються відсутністю достовірних відмінностей між контрольною і першою групами (р>0,05), що підтверджує ефективність родинно-орієнтованих технологій під час вагітності. Достовірні гормональні порушення,
які мають місце в групі 2, збігаються з результатами, отриманими в
попередній термін (32-36 тиж.) і вказують на недостатню ефективність
загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів.
Аналогічні результати отримані нами і при оцінці вмісту плацентарних білків у жінок різних груп напередодні розродження. При цьому,
можна констатувати, що дисметаболічний компонент ПД повністю
зберігається, не дивлячись на використання загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів і полягає в достовірному зниженні рівня
SP1 (до 108,26±11,44 мкг/мл; р<0,05) при одночасному збільшенні всіх
останніх показників: α-ФП (до 153,24±13,66 мкг/л; р<0,05); ПАМГ (до
16,25±1,62 нг/мл; р<0,05); АМГФ (до 99,34±11,15 нг/мл; р<0,05) і SSBG
(до 613,18±32,24 нг/мл; р<0,05).
Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють пояснити встановлені відмінності з боку частоти перинатальних ускладнень
у жінок з різними виявленими закономірностями функціонального стану
фетоплацентарного комплексу. Використання родинно-орієнтованих
технологій під час вагітності дозволяє попередити гемодинамічні, ендокринологічні і дисметаболічні порушення, також нормалізувати функ-
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ціональний стан плода. В той же час, отримані результати, на нашу
думку, вказують на необхідність подальших досліджень в цьому
напрямі, особливо у вивченні психологічного статусу жінок і оцінці
вегетативної нервової системи, що широко обговорюється у сучасній
літературі [153, 240].
Результати проведених досліджень свідчать, що оцінці результатів
досліджень особистої тривожності під час вагітності встановлено, що
показник високого рівня був без достовірних відмінностей по групах
(р>0,05). В порівнянні з цим, середнє значення достовірне частіше
зустрічалося

при

використанні

родинно-орієнтованих

технологій

(група 1 – 13,7±1,3 і 2 – 8,3±0,8 балів; р<0,05), низьке значення (менше
30 балів), навпаки, мало місце достовірно рідше (група 1 – 5,6±0,5 і 2 –
10,0±0,9 балів; р<0,05).
В результаті проведеного аналізу визначено, що в групі жінок, які
пройшли підготовку з використанням родинно-орієнтованих технологій,
покращено показники особистісної тривожності перед розродженням.
Так, пацієнтки групи 1 поводилися більш впевнено і спокійно, використовували активно в першому періоді немедикаментозні методи знеболення: розслаблення між переймами, протидавлення, точковий і звичайний масаж, зміна положення тіла, саморегуляція дихання. Чоловіки
морально підтримували своїх дружин, були дбайливішими по відношенню до них, що позитивно позначилося на розвитку подружніх
стосунків.
В результаті проведеного дослідження визначено, що перед
пологами в групі 1 показник високої особистісної тривожності знизився
з 80,7±1,4 до 46,0±1,7 (відмінності високо достовірні, р<0,001). Відмін ності між групами носили достовірний характер у всіх випадках: нижчий рівень високої (більше 46 балів) (група 1 – 46,0±1,7 і 2 – 75,0±3,1 балів; р<0,05) і низької (до 30 балів) особистої тривожності (група 1 –
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4,3±0,3 і 2 – 9,0±0,9 балів; р<0,05) при одночасному високому значенні
помірного показника (30-45 балів) (група 1 – 49,7±1,7 і 2 – 16,0±1,6 балів; р<0,05).
При оцінці результатів ситуаційної тривожності під час вагітності
нами встановлено, що використання родинно-орієнтованих технологій
наголошується достовірно вища частота високого (більше 46 балів)
(група 1 – 66,0±2,5 і 2 – 53,3±3,2 балів; р<0,05) і помірного значення
(група 1 – 21,0±2,1 і 2 – 15,3±1,3 балів; р<0,05) на фоні одночасного
зниження низького показника (до 30 балів) (група 1 – 13,0±1,3 і 2 –
31,3±3,1 балів; р<0,05).
Надалі, перед розродженням мав місце при використанні родинноорієнтованих технологій знижений рівень високої (більше 46 балів)
(група 1 – 32,7±3,3 і 2 – 58,3±5,8 балів; р<0,05) і низької ситуаційної
тривожності (група 1 – 8,0±0,5 і 2 – 13,0±1,3 балів; р<0,05) при одночасному збільшенні показника помірної ситуаційної тривожності (група 1 – 59,0±2,7 і 2 – 28,7±2,2 балів; р<0,05).
При детальнішому аналізі стану психологічного статусу у жінок
групи 2 були відмічені наступні моменти:
- 50,0% скаржилися на погіршення пам’яті, кмітливості і уваги;
- 33,3% – наявність фізичного і психічного дискомфорту;
- 30,0% – мали психотравмуючі ситуації до і під час справжньої
вагітності;
- 30,0% – випробовували занепокоєння за стан свого здоров’я;
- 23,3% – побоювалися за результат пологів, здоров’я майбутньої
дитини і труднощів, пов’язаних з доглядом за новонародженим;
- 23,3% – зниження настрою і відчуття пригніченості;
- 23,3% – непокоїли матеріальний і соціальний стан, а також
стосунки з родичами;
- 18,0% – прояви напруженості;
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- 13,3% опитуваних відзначали різні порушення сну;
- 13,3% – відчували відчуття паніки, страху і відчаю.
Використання родинно-орієнтованих технологій дозволило знизити
частоту основних порушень психологічного статусу. Так, в групі 1
відмічено зниження частоти наступних показників:
- погіршення пам’яті, кмітливості і уваги з 50,0% до 30,0%;
- наявність фізичного і психічного дискомфорту з 33,3% до 20,0%;
- випробовували занепокоєння за стан свого здоров’я з 30,0% до
20,0%;
- побоювання за результат пологів, здоров’я майбутньої дитини і
труднощів, пов’язаних з доглядом за новонародженим з 23,3% до 13,3%;
- зниження настрою і відчуття пригнічення з 23,3% до 10,0%;
- прояви напруженості з 18,0% до 10,0%;
- різні порушення сну з 13,3% до 6,7%;
- відчуття паніки, страху і відчаю з 13,3% до 6,7%.
Використання родинно-орієнтованих технологій є одним з видів
спеціалізованої медичної допомоги, що враховує індивіду-альні особові
особливості вагітної жінки [247]. Зважаючи, що під час гестації у обстежених жінок виникали нервово-психічні розлади у формі невротичних
порушень, психотерапія і психокорекція мали провідне значення в створенні оптимального психологічного клімату в період перебігу вагітності.
Найважливішими для пацієнток під час ведення стають стосунки з
лікарем, що лікує, з сусідами по палаті; поза лікувальною установою –
це їх взаємини з членами сім’ї і колегами на роботі. Метою психокорекції є створення для пацієнток оптимальної зони комфорту в
соціосфері – виявлення і роз’єднання потенційних конфліктерів, формування «групи соціальної підтримки», коли об’єднуються особи, стимулюючі створення комфортних умов для виношування вагітності.
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Спільна робота з психологом дозволила нам отримати наступні
зміни в психоемоційному статусі вагітних: жінки відзначали поліпшення
настрою, сну, зникнення неприємних сновидінь, нормалізацію психічного тонусу; більшість жінок відмітили відсутність у них фізичного
дискомфорту, дратівливості, плаксивості, поліпшення самопочуття; деякі
з жінок відзначили поліпшення стосунків з родичами, колегами і
сусідками по палаті, майже всі жінки не побоювалися за результат
пологів, знайшли упевненість в собі, не переживали почуття страху
перед пологами.
Індивідуальна робота психолога з вагітними жінками групи 1
усунула виражену опозиційність до медичних працівників, яка була
присутня раніше, що дозволило лікарям, що лікували, знайти контакт з
цими жінками.
Серед різних функціональних методів досліджень вегетативної
нервової системи перевага віддається кардіоінтер-валографія [126].
Вивчення показників кардіоінтервалографії в першій половині вагітності показало суттєву нормалізацію стану вегетативної нервової
системи. Це підтвердилось достовірним підвищенням відносно групи 1
середньоквадратичного відхилення (група 1 – 0,040,01 та група 2 –
0,070,01; p<0,05); коефіцієнта варіації (група 1 – 5,310,31 та група 2 –
6,810,43; p<0,05) та варіаційного розмаху (група 1 – 0,190,01 та група 2 – 0,300,03; p<0,05) на фоні одночасного зниження амплітуди моди
(група 1 – 51,242,42 та група 2 – 40,423,21; p<0,05); індексу вегетативної рівноваги (група 1 – 261,5218,93 та група 2 – 212,4118,21;
p<0,05); показника активності процесів регуляції (група 1 – 58,722,81
та група 2 – 49,042,84; p<0,05) та індексу напруги (група 1 –
149,7311,52 та група 2 – 124,729,73; p<0,05).
Під час другої половини гестаційного періоду вищеописані достовірні відмінності повністю зберігались.
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Отже, нормалізація стану психоемоційного статусу і вегетативної
нервової системи в жінок, проведених з використанням родинно-орієнтованих технологій, позитивно впливає на клінічний перебіг вагітності
та пологів в цій групі.
Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що
використання родинно-орієнтованих технологій дозволяє нормалізувати
стан психологічного статусу і вегетативної нервової системи, це дозволяє поліпшити акушерські і перинатальні результати розродження.
Стан лактації має суттєве значення при оцінці ефективності родинно-орієнтованих технологій та ПП [69, 72].
Отримані результати свідчать про наявність достовірних відмінностей між контрольною та основними групами на протязі всього
досліджуваного періоду. Разом з тим, ступінь зменшення об’єму грудного молока була більш вираженою у жінок групи 2. Така тенденція
мала місце як на першу добу (контрольна група – 83,4±6,2 мл; 1 –
60,4±3,2 мл; р<0,05 та 2 – 40,4±2,8 мл; р< 0,01), так і на 5-7 дні після
розродження (контрольна група – 461,8±18,2 мл; 1 – 324,7±14,3 мл;
р<0,05 та 2 – 241,7±19,5 мл; р<0,01). Отримані результати свідчать про
позитивний вплив родинно-орієнтованих технологій на кількісний стан
лактації жінок.
Безумовно, одним з найбільш інформативних показників якості
грудного молока є вміст ліпідів [135]. При цьому слід констатувати
достовірне зменшення параметру, що вивчається, у обох основних групах, тільки з різним ступенем достовірності – перша доба (контрольна
група – 33,2±3,0 г/л; 1 – 20,4±1,2 г/л; р<0,05 та 2 – 15,2±1,4 г/л; р<0,01),
а також 5-7 доба (контрольна група – 37,1±3,2 г/л; 1 – 23,8±2,1 г/л;
р<0,05 та 2 – 16,8±1,5 г/л; р<0,01).
Також, ми вважали за доцільне вивчити вміст IgG у грудному
молоці. Отримані нами результати свідчать про відсутність достовірних
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змін між контрольною та першою групою впродовж всього періоду, що
вивчається (р>0,05). На відміну від цього, у другій групі мало місце
достовірне зниження даного важливого параметру з першої доби (до
0,3±0,01 г/л; р<0,05) і на 5-7 добу після розродження (до 0,1±0,01 г/л;
р<0,05).
У порівнянні з цим, отримані дані свідчать про більш виражені
зміни вмісту IgА у грудному молоці. Так, на першу добу у групі 2 ми
констатували достовірне зменшення цього показника (до 2,1±0,2 г/л;
р<0,05). З третьої доби післяпологового періоду достовірні зміни мали
місце уже в обох основних групах, тільки з різним ступенем – 3 доба
(контрольна група – 1,6±0,1 г/л; 1 – 0,8±0,05 г/л; р< 0,05 та 2 – 0,5±0,04
г/л; р< 0,01), а також 5-7 доба (контрольна група – 2,3±0,1 г/л; 1 –
1,2±0,1 г/л; р< 0,05 та 2 – 0,7±0,05 г/л; р< 0,01).
Ми вважали за доцільне також оцінити вміст IgМ у грудному
молоці, що вважається достатньо інформативним показником [135].
Отримані нами результати свідчать про відсутність достовірних змін
між контрольною та першою групами на протязі всього періоду, що
вивчається (р>0,05). У порівнянні з цим, у групі 2 слід відмітити
достовірне зниження цього параметру на протязі всього періоду, що
вивчається (до 0,2±0,01 г/л; р<0,05).
Тобто, результати проведених досліджень свідчать про позитивний
вплив родинно-орієнтованих технологій на кількісні та якості зміни
лактації у жінок, що є дуже важливим для перебігу постнатальної
адаптації новонароджених.
Таким чином, запроваджений нам алгоритм ведення вагітності та
пологів з широким використанням родинно-орієнтованих технологій не
тільки при розродженні, але і під час ведення вагітності, дозволяє
виконати поставлену мету – знизити частоту перинатальної патології та
покращити результати постнатальної адаптації новонароджених. Разом з
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тим, на наш погляд, є дуже важливим вивчення медико-соціальних
аспектів використання родинно-орієнтованих технологій не тільки з
позицій подружньої пари, але і лікарів акушер-гінекологів з різним
досвідом роботи, чому і буде присвячений наступний розділ нашої
наукової роботи.
ІІІ етап досліджень
Серед основних медико-соціальних аспектів проблеми, що вивчається, важливим є як розглядати родинно-орієнтовані технології та ПП –
як медичну допомогу або як медичну послугу?
В цілому, слід погодитися з наявною в літературі точкою зору
[158], що медична допомога ширше поняття, ніж медична послуга, хоча,
як можна переконатися, поняття медичної послуги не є однозначним.
При цьому, відзначаючи як ключові складові медичної послуги
"зустрічні з боку пацієнта професійні дії виконавця", "виконання на
користь конкретного громадянина комплексу медичних заходів, що
мають самостійне значення і певну вартість", представляється правомірним розглядати партнерські пологи саме як медичні послуги,
оскільки, в першу чергу, присутність / участь чоловіка в пологах (і, тим
більше, здійснення зйомки всього, що відбувається на фото- або
кінокамеру або символічне перерізання батьком пуповини і розпивання
у цей момент шампанського), має "самостійне" значення, абсолютно не
обумовлене якісним медичним (акушерським) забезпеченням пологів.
Відносно такого критерію медичної послуги як "певна вартість",
то він має, в кращому разі, додаткове, допоміжне значення, оскільки
медична допомога завжди має "відшкодувальний" характер (інша
справа, що для конкретної пацієнтки вона може бути безкоштовною).
Стосовно ПП емпірично склалася практика розглядати присутність /
участь чоловіка як складову частину "сервісних" пологів, при цьому всі
договірні зобов’язання між пологовим будинком і споживачами даної
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медичної послуги (породіллею / породіллею та її чоловіком) зводяться, в
кращому разі, до офіційної оплати даних сум без оформлення юридично
дієвої угоди про взаємні права і обов’язки сторін. Зокрема, чи має право
медичний персонал при певних ситуаціях змусити чоловіка покинути
пологовий зал і, якщо так, то при яких саме; як повинен поводитися
чоловік під час пологів і що він може робити, а що – ні (окрім
невизначеності медико-правового регулювання самої можливості ПП –
тобто в яких випадках взагалі можливі ПП, а коли – немає і наскільки
обов’язкове проходження психопрофілактичної підготовки до таких
пологів як вагітною жінкою, так і її чоловіком).
Таким чином, віднесення ПП до "медичних послуг" робить необхідною їх правову регламентацію, хоч би на відомчому рівні.
Резюмуючи результати проведеного анкетування жінок, в яких
були ПП, можна констатувати, що більшість з них вважає вирішення про
присутність чоловіка на пологах за правильне і задовільна цим рішенням, оскільки його присутність допомогла їм, навіть якщо у чоловіка і
спостерігалися виражені негативні психогенні ефекти. Стриманіше
жінки оцінювали створення при пологах "домашньої" обстановки і
ефективність психопрофілактичної підготовки, що проводилася з ними
(і їх чоловіком), до пологів. Ці оцінки жінок – споживачів відповідного
виду медичних послуг доцільно враховувати при оптимізації організації
і проведенні ПП в крупному місті.
Для вивчення особливостей відношення акушер-гінекологів, які
проходили навчання на циклах ПАЦ та ТУ, до практики ПП з врахуванням прийнятих до анкетування в соціології вимог [72] була складена
і використана анкета, що включала 20 закритих альтернативних питань /
тверджень.
Так, серед всіх лікарів акушер-гінекологів 72,0% мали позитивне
відношення, 24,0% – негативне і лише 4,0% важко відповісти.
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В порівнянні з цим, серед лікарів із стажем до 10 років, частота
позитивного відношення зросла до 92,0%, а негативного – знизилася до
4,0%. При тому, що 4,0% важко відповісти.
Дещо іншу картину ми спостерігали серед лікарів із стажем більше
10 років. Так, позитивне відношення знизилося до 52,0%, а негативне –
навпаки – зросло до 40,0%, а 8,0% – важко відповісти.
Нами вивчені основні причини, по яких лікарі акушер-гінекологи
погоджуються на проведення ПП.
Так, якщо серед всіх акушер-гінекологів основними причинами є
економічні (40,0%) і впровадження нових технологій (40,0%), а лише
20,0% вважає це «дань моді», то серед лікарів із стажем до 10 років
економічний чинник зростає до 60,0%, «дань моді» складає 30,0%, а
впровадження нових технологій – лише 10,0%.
Більше половини всіх лікарів акушер-гінекологів (60,0%) вважала,
що присутній на пологах чоловік або інші родичі створюють
спокійнішу, "сімейну" обстановку для породіллі, зменшуючи тим самим
її тривогу і страх пологів. Проте якщо серед лікарів із стажем до 10
років так думають 64,0%, то їх більш дослідні колеги висловлювали
подібну точку зору майже значно рідше – серед них так вважали 40,0%.
30,0% всіх опитаних лікарів дотримувалися прямо протилежної точки
зору – на їх погляд присутні на пологах чоловік або інші родичі не
створюють спокійнішу, "родинну" обстановку для породіллі, і не зменшують її тривогу і страх пологів (серед лікарів із стажем до 10 років
таких було 24,0%, серед тих, що пропрацювали 10 років і більше –
40,0%). Останні 10,0% респондентам важко відповісти на дане питання,
причому серед лікарів із стажем 10 років і більше конкретизувати свою
думку було 20,0%, тобто майже кожен п’ятий фахівець.
Представлення лікарів з різним стажем по таких питаннях як і де
повинні / можуть проводитися ПП, хто може бути присутнім на них і чи
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повинні чоловік або інші родичі проходить курс підготовчих занять
були досить схожими.
Так, переважна більшість респондентів (84,0%) вважали, що ПП
повинні проводитися лише в лікарні (серед лікарів із стажем до 10 років
так висловилися 86,0%; серед тих, що пропрацювали 10 і більше років –
82,0%). На погляд 14,0% акушер-гінекологів ПП можуть проводитися як
в лікарні, так і вдома, і всього 2,0% респондентам важко відповісти на
дане питання.
На погляд 60,0% респондентів, за наявності бажання породіллі
присутнім на пологах може лише чоловік (серед лікарів із стажем до
10 років цю позицію розділили 64,0%; серед їх більш досвідчених колег –
56,0%). 16,0% опитаних допускали можливість присутності на пологах,
окрім чоловіка, і інших рідних за винятком дітей до 16 років. 2,0%
акушер-гінекологів допускали можливість присутності не лише чоловіка і
інших рідних, але і дітей до 16 років. Ще 8,0% вважали за можливе
присутність на пологах, окрім чоловіка і рідних, інших близьких людей.
Останнім 14,0% акушер-гінекологам важко відповісти на дане питання.
На наш погляд, дві третини (66,0%) опитаних лікарів, якщо родичі
або члени сім’ї висловлюють бажання бути присутніми на пологах, то
вони обов’язково повинні пройти курс підготовчих занять (серед лікарів
із стажем до 10 років так думали 62,0%, серед тих, що пропрацювали 10
років і більше – 70,0%). 28,0% спеціалістів вважали, що проходження
подібного підготовчого курсу бажане, але не обов’язково і всього 2,0%
відповіли, що проходження такого курсу взагалі не потрібне (4,0%
важко висловити свою точку зору з даного питання).
Три з чотирьох опитаних акушер-гінекологів (76,0%; 78,0% серед
тих, що пропрацювали менше 10 років і 74,0% серед тих, що мають стаж
10 років і більше) вважали, що ПП можуть проводитися лише у жінок з
вагітністю, що нормально протікає і соматично здорових. 20,0% респон-
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дентів (16,0% і 24,0% відповідно) допустили можливість проведення
родинних пологів практично у всіх бажаючих; 2,0% важко відповісти.
Порівняння акушер-гінекологів відносно ведення партнерських і
"звичайних" (тобто тих, на яких не присутні члени сім’ї) пологів
показало, що не було виявлено достовірних відмінностей у відповідях
респондентів різного стажу роботи відносно відмінностей у веденні
партнерських і "звичних" пологів: 33,0% (30,0% лікарів із стажем до 10
років і 36,0% їх більш за досвідних колег), вважали, що жодних
відмінностей у веденні пологів немає; 44,0% (46,0 і 42,0% відповідно)
вважали, що є певні відмінності і 14,0% акушер-гінекологів (10,0% і
18,0% відповідно) відзначили принципові відмінності (важко відповісти
на питання про відмінності 10,0%).
Найбільш частими відмінностями у веденні партнерських і "звичайних" пологів називалося те, що від медичного персоналу потрібна
велика обережність у висловах під час пологів (цю особливість виділили
42,0% акушер-гінекологів; 34,0% серед тих, що пропрацювали до 10 років і 50,0% серед тих, що мають стаж 10 і більше років) і те, що від
медперсоналу вимагається більше часу і сил приділяти народжуючій
жінці (22,0; 18,0 і 26,0% відповідно).
На погляд акушер-гінекологів, 45,0% опитаних вважають присутність на пологах членів сім’ї і рідних є для тих сильною психогенною
травмуючою дією; частіше так вважали лікарі із стажем 10 років і більше
відносно своїх менш досвідчених колег (50,0% проти 40,0% відповідно).
15,0% респондентів (12,0 і 18,0% відповідно) оцінили присутність на
пологах як помірну або слабку психогенну травмуючу дію для присутніх,
а також відповіли, що відмінності (визначені або принципові) є, але при
цьому можна було виділити декілька відмінностей.
Так, 22,0% опитаних акушери-гінекологів вважали, що присутність
на пологах не несе негативних емоційних дій для членів сім’ї і рідних.
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Проте звертає на себе увагу те, що таку думку (присутність на пологах
не несе негативних емоційних дій) лікарів із стажем до 10 років
висловлювали майже втричі частіше за своїх більш досвідчених колег
(32,0% проти 12,0% відповідно). 16,0% респондентам важко відповісти
на дане питання.
На думку третини респондентів (36,0%), чоловік або родичі,
присутні на пологах, найчастіше «тікають», не дочекавшись їх
закінчення, через незадовільне фізичне або емоційне самопочуття. При
цьому такі негативні прояви в присутніх на партнерських пологах
акушер-гінекологи із стажем 10 років і більше відзначали вдвічі частіше,
ніж лікар із стажем до 10 років (48,0 проти 24,0%). На погляд 18,0%
опитаних фахівців, чоловік або інші родичі, як правило, присутні до
закінчення пологів (так вважали 22,0% лікарів із стажем до 10 років і
14,0% їх більш досвідчених колег). Ще 41,0% опитаних лікарів (46,0% і
36,0% відповідно) вважали, що ці, прямо протилежні ситуації (коли
присутні на пологах вирушають з них до їх закінчення, оскільки їм стає
погано і коли присутні на пологах від початку і до кінця), зустрічаються
однаково часто. Ще 6,0% респондентам важко відповісти на це питання.
Таким чином, на погляд третини опитаних акушер-гінекологів із
стажем до 10 років і половини лікарів із стажем 10 років і більше,
присутність на пологах членів сім’ї є для останніх сильною негативною
психогенною травмуючою дією, яка погано переноситься. В той же час,
вкрай важливо, аби в присутнього, а вірніше, в приймаючого участь в
пологах чоловіка залишилися позитивні емоції і не було негативних
[206, 310].
Одним з ключових аргументів прибічників партнерських пологів є
те, що присутність чоловіка на пологах сприяє зміцненню сім’ї [12, 307].
Нами представлений розподіл відповідей опитаних акушерів
гінекологів на питання про те, чи сприяє присутність на пологах
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чоловіка зміцненню сім’ї.
44,0% респондентів вважали, що присутність чоловіка на пологах
сприяє зміцненню сім’ї, а 37,0% – заперечували це (ще 19,0% – важко
відповісти). Проте в порівнянні зі своїми менш досвідченими колегами,
акушер-гінекологи із стажем 10 років і більше були і скептичніше
налагоджені відносно того, що присутність на пологах чоловіка сприяє
зміцненню сім’ї: якщо серед фахівців із стажем роботи до 10 років дали
позитивну відповідь на це питання 54,0%, то серед лікарів із стажем 10
років і більше – 30,0% (серед всіх опитаних акушер-гінекологів 44,0%
вважали, що присутність на пологах чоловіка сприяє зміцненню сім’ї).
Кожен п’ятий респондент (20,0%) заперечував, що присутність чоловіка
на пологах сприяє зміцненню сім’ї (так однаково часто думали фахівці з
різним стажем роботи – по 20,0%). Третині респондентів (36,0%) важче
відповісти на це питання, причому серед лікарів із стажем 10 років і
більше за таких була половина (50,0%).
Незалежно від стажу роботи (до 10 років або більш) чотири з п’яти
опитаних акушер-гінекологів визнають за собою право відмовляти в
проведенні ПП чоловікові (та іншим родичам) за медичними показаннями (хоча в існуючих методичних вказівках або рекомендаціях ці
медичні показання не повністю прописані).
Серед позитивних сторін ПП найчастіше наголошувалося те, що
при подібних пологах створюється спокійніша, "домашня" обстановка,
хоча цю точку зору висловили половина респондентів – 50,0%. При
цьому якщо серед акушер-гінекологів із стажем до 10 років так вважали
62,0%, то серед їх колег, що пропрацювали 10 років і більше – вже
38,0%. Наступною, за частотою згадування, позитивною стороною ПП
на

погляд

респондентів,

було

те,

що

такі

пологи

сприяють

психологічному зміцненню сім’ї, оскільки чоловік краще розуміє, які
муки випробовує його дружина при пологах (на що вона йде ради
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дитини) – про це сказали 42,0% лікарів (46,0% серед тих, що мають стаж
до 10 років і 36,0% – серед більш досвідчених колег). Далі називалося
те, що проведення ПП є виконання законного бажання породіллі (38,0%;
при цьому лікарі із стажем до 10 років вдвічі частіше за своїх більш
досвідчених колег висловили таку точку зору – 50,0% проти 26,0%
відповідно). Далі, до позитивних сторін ПП 26,0% респондентів
віднесли те, що вони надають добровільні матеріальні внески до лікарні
10,0% респондентів відзначили інші позитивні сторони ПП і на погляд
всього 4,0% акушер-гінекологів позитивних сторін в таких пологах
взагалі немає (відносно як позитивних, так і негативних сторін ПП
респонденти могли виділити по декілька чинників).
Серед негативних сторін ПП опитані акушер-гінекологи найчастіше відзначали зайві стресові дії на чоловіка або інших рідних – 44,0%
(так однаково часто вважали лікарі із стажем до 10 років і їх більш
дослідні колеги – 46,0 і 42,0% відповідно). Далі, серед негативних
сторін родинних пологів практично однаково часто називались наступні:
додаткове психологічне навантаження на медичний персонал (40,0%),
недостатня етико-правова "відпрацьованість" проблеми (38,0%), непідготовленість більшості пологових відділень до подібної практики
(наприклад, відсутність спеціальної пологової кімнати, яка імітує
домашній спокій для породіллі – 38,0%). Інші негативні сторони відмітив всього один акушер-гінеколог (1,0%), і щодо відсутності негативних сторін в практиці в ПП висловилися 2 респонденти (2,0%).
Думки акушер-гінекологів відносно подальших перспектив практики ПП широко обговорюється у сучасній літературі [15, 158]. За
даними наших досліджень, за подальше поширення практики ПП в
нашій країні висловилися 40,0% опитаних акушер-гінекологів. Проте,
якщо серед тих, що мають професійний стаж до 10 років, так вважала
половина (50,0%) лікарів, то серед тих, хто пропрацював 10 і більше
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років – майже вдвічі менше (28,0%). Прямо протилежну точку зору
("краще, якщо практика партнерських пологів буде мінімізована або
взагалі скасована") висловили 16,0% акушер-гінекологів, причому серед
лікарів зі стажем понад 10 років подібної позиції дотримувалося майже
в 4 рази більше фахівців (28,0% проти 8,0% відповідно). Щодо
поширення і подальшого розвитку практики ПП висловилися 28,0%
опитаних акушер-гінекологів (вплив тривалості професійного стажу на
дану позицію не був виявлений). Решті 16,0% респондентам важко
відповісти на дане питання.
Тобто, проведене анкетування показало скептично-насторожене
відношення акушер-гінекологів, особливо з професійним стажем понад
10 років, до ПП, а також неоднозначне розуміння і не сформовані
уявлення відносно багатьох аспектів подібних пологів. Отримані
результати передбачають, разом з подальшими дослідженням проблеми,
можливе ширше впровадження родинно-орієнтованих технологій та ПП
в акушерську практику.
Впровадження розробленого алгоритму ведення вагітності та
пологів з використанням родинно-орієнтованих технологій в навчальній
процес на етапах проведення навчально-практичних семінарів, передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення дозволяє
підняти рівень позитивного відношення лікарів зі стажем до 10 років на
21,22,2% та зі стажем більше 10 років – на 16,21,6%, а також знизити
рівень агресивного ведення пологів на 21,22,1%.
Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що
використання родинно-орієнтованих технологій та ПП за удосконаленим
нами алгоритмом дозволяє покращити акушерські та перинатальні
результати розродження жінок, що є підставою для широкого використання їх у практичній охороні здоров’я.
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ВИСНОВКИ
У дисертації представлено теоретичне обґрунтування і практичне
впровадження

вирішення

нової

наукової

проблеми

сучасного

акушерства щодо зниження частоти акушерської та перинатальної
патології на підставі використання родинно-орієнтованих технологій під
час вагітності та партнерських пологів при розродженні.
1. Дані сучасної літератури свідчать, що рівень різних варіантів
перинатальної патології залишається достатньо високим, а загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи під час вагітності та пологів
є недостатньо ефективними в аспекті зниження плодових втрат та
покращення постнатальної адаптації новонароджених.
2. Результати проведеного ретроспективного аналізу (2010-2014 рр.)
свідчать про низькій рівень партнерських пологів як в умовах міського
пологового будинку (13,71,2%), так і центральної районної лікарні
(25,92,4%).
3. При зростанні частоти партнерських пологів в умовах акушерських стаціонарів (до 30,0%) відбуваються вірогідні зміни (р<0,05)
наступних показників:
- збільшення рівня фізіологічних пологів (9,10,9%), народження
дітей з оцінкою по шкалі Апгар більше 7 балів (11,31,2%) та регіонарної анестезії (12,11,2%);
- зменшення частоти ускладнених пологів (9,00,8%), народження
дітей з оцінкою по шкалі Апгар менше 7 балів (10,91,1%), дистресу
плода (4,80,4%), кесаревих розтинів (4,30,4%), травматизації м’яких
тканин пологових шляхів (6,80,4%), аномалій пологової діяльності
(2,80,2%) та крововтрати більше 1% от маси тіла (1,10,1%).
4. Незалежно від частоти використання партнерських пологів
вірогідно не змінювалася (р>0,05) частота передчасного розриву пло-
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дових оболонок, тазового передлежання, клінічно вузького тазу та
передчасне відшарування нормально розташованої плаценти.
5. Використання родинно-орієнтованих технологій під час вагітності дозволило нормалізувати функціональний стан вегетативної нервової системи, а також знизити частоту основних порушень психологічного статусу жінок:
- погіршення пам’яті, кмітливості і уваги (на 20,02,0%);
- наявність фізичного і психічного дискомфорту (на 13,01,2%);
- занепокоєння за стан свого здоров’я (на 10,01,0%);
- побоювання за результат пологів, здоров’я майбутньої дитини і
труднощів, пов’язаних з доглядом за новонародженим (на 10,01,0%);
- зниження настрою і відчуття пригнічення (на 13,31,2%);
- прояви напруженості (на 8,00,6%);
- різні порушення сну (на 6,60,6%);
- відчуття паніки, страху і відчаю (на 6,60,6%).
6. Найбільш виражений позитивний вплив родинно-орієнтованих
технологій на функціональний стан фетоплацентарного комплексу
відбувається в 32-36 тижнів вагітності на фоні нормалізації психоемоційного стану та полягає у зниженні частоти ехографічних змін (на
8,40,8%), нормалізації гемодинаміки в артеріях пуповини та плода;
корекції дисгормональних та дисметаболічних порушень:
- підвищенні рівня естріолу (на 10,21,1%), прогестерону (на
11,41,2%), плацентарного лактогену (на 12,31,2%), хоріонічного гонадотропіну (на 13,11,3%) та трофічного бета-глікопротеїну (на 14,41,4%);
- зниженні вмісту альфа-фетопротеїну (на 10,21,1%); плацентарного альфа-1 мікроглобуліну (на 12,01,1%), альфа-2 мікроглобуліну
фертильності (на 13,61,4%) і тестостерон-естрадіолзв’язуючого глобуліну (на 15,21,5%).
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7. Клінічний перебіг вагітності та пологів при використанні
родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів характеризується зниженням частоти ускладнень під час гестації та пологів –
анемії вагітних (на 4,30,4%), плацентарної дисфункції (на 9,60,9%),
затримки розвитку плода (на 5,30,5%), аномалій пологової діяльності
(на 9,70,9%), дистресу плода (на 1,00,1%), кесаревих розтинів (на
6,00,6%), порушень контрактильної активності матки після пологів (на
9,30,9%) та ранової інфекції (на 1,70,1%).
8. Перинатальні наслідки розродження жінок при використанні
родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів полягали у
збільшенні частоти народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар більш
7 балів (на 5,60,5%), зменшенні порушень постанатальної адаптації
новонароджених (на 6,70,6%) та відсутності плодових втрат.
9. Ведення жінок під час вагітності з використання родинноорієнтованих технологій та розродження шляхом партнерських пологів
позитивно впливало на стан лактації, що полягає у збільшенні частоти
нормогалактіїї (на 11,01,0%), зменшенні гіпогалактії різного ступеня
(на 6,00,6%), відсутності агалактії та покращенні якісних показників
грудного молока – збільшення вмісту загального білка (на 15,21,5%),
ліпідів (на 17,31,6%) та нормалізації концентрації імуноглобулінів А,
М та G.
10. Впровадження розробленого алгоритму ведення вагітності та
пологів з використанням родинно-орієнтованих технологій в навчальний
процес на етапах проведення навчально-практичних семінарів, передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення дозволило
підняти рівень позитивного відношення лікарів зі стажем до 10 років на
21,22,2% та зі стажем понад 10 років – на 16,21,6%, а також знизити
рівень агресивного ведення пологів на 21,22,1%.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Алгоритм ведення жінок з використанням родинно-орієнтованих
технологій та партнерських пологів повинен включати наступні моменти:
- мотивація на партнерські пологі, починаючи з етапу жіночої
консультації, що включає спільні відвідини лікаря з партнером впродовж всієї вагітності;
- рання консультація перинатального психолога (з моменту ухвалення рішення про партнерські пологі) з розробкою індивідуального
плану ведення вагітності і розродження;
- проведення клініко-функціонального обстеження (УЗД, КТГ,
допплерометрія) за участю партнера і обговорення всіх виникаючих
питань;
- відвідини акушерського стаціонару в 36 тижнів вагітності для
огляду родинних пологових залів і проведення індивідуальної підготовки до розродження;
- під час вступу до акушерського стаціонару спільне рішення з
партнером про його роль на всіх етапах розродження (повна присутність; лише перший період; відсутність під час другого періоду пологів;
присутність в післяродовому періоді тощо);
- використання різних способів знеболення в першому і другому
періодах пологів;
- варіант докладання до грудей матері і тілу батька;
- рання виписка із стаціонару з урахуванням клінічного перебігу
пологів.
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