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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Д Л Я ОСІБ 
ІЗ УРОДЖЕНИМИ КОАГУЛОПАТІЯМИ 

Затронуты вопросы лечения больных гемофилией в Украине, дана ха-
рактеристика процесса образования таких больных с использованием ин-
формационных технологий. Акцент сделан на дистанционном обучении. 

The subject of medical treatment of patients with haemophilia in Ukraine is 
touched upon and the characteristic of process of education of such patients using 
information technologies is given. The emphasis is placed on the distance education. 

Коагулопатія — збірне позначення хворобливих станів, зумов-
лених порушеннями фізіологічних механізмів згортання крові. 

Основне генетичне захворювання, яке характеризується пору-
шенням згортання крові унаслідок дефіциту білків — чинник згор-
тання крові, є гемофілія. 

Гемофілія виявляється в постійних крововиливах у суглоби, м'язи 
та внутрішні органи. Крововиливи в життєво важливі органи можуть 
спричинити смерть хворого, а часті крововиливи в суглоби призво-
дять до їх незворотного руйнування і ранньої інвалідності людини. 
Тому у разі незначних травм або навіть унаслідок м'язового напру-
ження під час рухів тіла може виникнути сильна і тривала кровотеча. 
Незважаючи на те, що гемофілію можна контролювати за допомогою 
відповідних дій, цей стан є пожиттєвим, починаючи з моменту наро-
дження дитини, і тому накладає певні обмеження на спосіб життя 
й поведінку хворого. Носіями спадкової ознаки хвороби є виключно 
жінки, але страждають на неї переважно чоловіки. Частота виникнен-
ня гемофілії — один випадок на 10 тис. новонароджених. 

Залежно від того, брак саме якого з кількох чинник згортання 
крові зумовлює схильність до кровотеч у конкретного хворого, 
розрізняють кілька різновидів гемофілії: найчастіше діагностують 
гемофілію А (брак чинника VIII) та гемофілію В (брак чинника IX). 

Гемофілія була досить поширеною поміж принців і цесаревичів 
унаслідок того, що в середині XIX ст. англійська королева Вікторія 
віднесла ген гемофілії до кола сановних осіб, а положення про ко-
ролівських і царських нащадків вимагало, щоб їхні шлюби уклада-
лися лише серед осіб цього вузького кола (через це публіцисти 
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часто називають гемофілію «царською хворобою»). Зокрема, хво-
рим на гемофілію був останній нащадок царського престолу в Ро-
сійській Імперії — цесаревич Олексій. 

Єдиним методом лікування цього захворювання, що дає змогу за-
побігти ранній інвалідності і смерті, є регулярне внутрішньовенне 
введення відсутніх у крові чинників згортання, тобто замісна терапія. 

Ні для кого не є секретом, що якість життя хворих на гемофілію 
в Україні залишається вкрай низькою навіть порівняно із хворими, 
що страждають на інші невиліковні недуги. Для багатьох хворих 
нормальна медична допомога є нездійсненною мрією, не кажучи 
вже про такі питання, як реабілітація чи психологічна адаптація. 

Вітчизняні медичні препарати, застосовувані для лікування хво-
рих на гемофілію, — свіжозаморожена плазма і кріопреципитат, 
становлять реальну небезпеку зараження такими вірусними захво-
рюваннями, як СНІД і гепатит. 

У розвинутих країнах плазма і кріопреципитат для лікування хворих 
на гемофілію не використовують уже понад тридцять років їх вико-
ристовують лише в якості напівфабрикатів для виробництва високо-
ефективних і вірусобезпечних концентратів чинників згортання крові. 

Вартість лікування одного хворого на гемофілію концентратом 
чинника згортання крові, виходячи з мінімальної потреби, стано-
вить 12 тис. доларів США на рік. 

Зрозуміло, що Україні потрібна державна програма, розрахована на 
хворих на гемофілію (наприклад, така, що існує для хворих на цукро-
вий діабет), тим паче, що хворих на гемофілію небагато: в Україні на 
диспансерному обліку перебуває 1 591 дорослий і 429 дітей, хворих на 
гемофілію А; 256 дорослих і 56 дітей — хворих на гемофілію В (у Жи-
томирській області понад 50 дорослих, хворих на гемофілію А і В. 

У більшості цивілізованих країн, завдяки постійному нагляду сі-
мейного лікаря за хворими з перших років, життя хворих на гемо-
філію відрізняється від життя здорових людей лише потребою кіль-
ка разів на тиждень робити «укол» чинник згортання. Хворі на 
гемофілію отримують потрібні препарати, і їх не вважають інваліда-
ми. Вони живуть, працюють, навчаються нарівні зі здоровими 
людьми. В Україні це не так. Потреба хворих у необхідних препара-
тах задовольняється в нас приблизно на 5%. Тому діти-гемофіліки, 
які не отримують належного лікування, стають інвалідами. Дорослі 
хворі, зазнаючи сильного болю, змушені приймати наркотичні пре-
парати, купуючи їх дешевше, як прострочені, на чорному ринку. 
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Київський інститут біохімії ім. Палладіна НАН України ще за 
часів СРСР був лідером у вивченні білків крові та уй розробленні 
нових лікарських препаратів. І навіть за наших важких часів 
науковці Інституту не припинили досліджень. Свої статті вони 
друкують у провідних вітчизняних та зарубіжних журналах. Коли 
Міністерство охорони оголосило тендер на розроблення технології 
отримання вірусобезпечних VIII і IX чинників, Інститут оформив 
і надіслав документи до тендерної комісії. Працівники Інституту 
розробили технологію, яка дає змогу одержувати чисті чинники. 
Інститут запропонував зробити пілотну установку (щоб трансфор-
мувати лабораторну розробку в напівпромислову технологію) для от-
римання VIII і IX чинників для Києва і Київської області 
(IX чинник, до речі, можна було б виробляти для всієї України). 
Вартість пілотної лінії — 8 млн дол. Термін окупності — 1,5—2 роки. 
Однак урядові чиновники вирішили, що українським хворим це ви-
робництво не потрібно і активно фінансують іноземних виробників. 
«Помаранчева влада» в особі Президента України та чиновників 
з Мінздоров'я на початку 2005 р. повідомляли, що Україна виробляти-
ме VIII і IX чинники, але поки що позитивних зрушень не зроблено. 

Однією з найважливіших проблем хворих на гемофілію є отри-
мання належної освіти, а також соціальна і професійна адаптація. 

Освітній процес названої групи хворих має охоплювати кілька 
таких стандартних (зі своїми особливостями) етапів; це: 

— дошкільна освіта; 
— середня освіта; 
— вища освіта; 
— професійна реалізація. 
Зрозуміло, що для успішного навчання на кожному рівні 

потрібна підтримка держави. Важливим є інформування і привер-
нення уваги суспільства через засоби масової інформації до проб-
лем гемофілії в Україні. 

Дошкільна освіта повинна починатись від народження хворої 
дитини з тим, щоб зберегти здоров'я та її життя й ліквідувати брак 
знань у батьків. Потрібне створення спеціальних дитячих садочків 
або спеціальних груп для хворих дітей, які б до свого складу вклю-
чали кваліфікований виховательський і медичний персонал, що, зу 
разі потреби, міг би надати кваліфіковану і, що важливо, першу 
невідкладну допомогу. Адже критичними у разі гемофілії є перші 
хвилини та години для зупинення або мінімізації крововиливу. 
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У шкільній освіті вчителю потрібно обирати такі методи навчання, 
що водночас ураховували б багато залежностей, які не можна перед-
бачити завчасно. Складовою частиною методів навчання є засоби 
навчання. Одним із найважливіших, на мою думку, засобів навчан-
ня є комп'ютер (тим більше, що хворі на гемофілію багато часу 
вимушені проводити у замкненому просторі). Комп'ютер можна ви-
користовувати як глобальну мережу для навчання та роботи, спілку
вання із друзями, нових знайомств через Інтернет, і це чудово. Діти 
та батьки повинні зрозуміти, що володіння комп'ютером — шанс 
для дітей посісти гідне місце в житті, знайти роботу. 

Першочерговим завданням навчання має стати набуття вмінь 
і навичок для організації свого робочого простору з використан-
ням інформаційних технологій. Поняття «робочий простір», 
з погляду сучасних технологій, являє собою сукупність засобів, 
методів, докумгнтж для раціональної та якісної діяльності. Ро-
бочий простір визначається комп'ютерними інструментами та 
документами, що знаходяться як на локальному комп'ютері, так 
і в мережах. 

Відповідно до віку, робочий простір учня може бути організова-
ний таким чином: 

5—6-й клас, коли учні починають освоювати свій робочий 
простір на локальному комп'ютері. На цьому етапі вивчаються по-
няття та терміни про основні пристрої комп'ютера, про різні види 
даних. Друкування і читання за допомогою комп'ютера має стати 
звичними процесами для учня; 

7-9-й клас, коли учні знайомляться з об'єктами системного 
програмного середовища. Робочий простір доповнюється інфор-
маційними ресурсами мережі. Інструментом спілкування в мережі 
стає електронне пошта, яка виконує роль основного засобу спілку-
вання між учнем і вчителем. Учні розглядають можливості моделю-
вання в різних програмних продуктах; 

10—11-й клас, коли проводиться професійне готування учнів 
у двох напрямках — інформаційні технології і програмування. 

Успішне засвоєння викладеної програми дасть змогу учням бра-
ти участь у конкурсах, олімпіадах і продовжити своє навчання в ін-
ститутах, університетах, зайняти гідне місце в суспільстві. 

Здобуття вищої освіти та професійна адаптація в суспільстві має 
стати наступною сходинкою для повноцінного життя хворих на ге-
мофілію. Основним шляхом здобуття вищої освіти, особливо для 
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хворих, що мешкають у віддалених регіонах, повинно бути дистан-
ційне навчання. 

Дистанційне навчання має стати тією формою отримання освіти, 
за якої в освітньому процесі використовуються найкращі традиційні 
та інноваційні засоби, а також форми навчання, базовані на 
комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях. Основу освітнього 
процесу під час дистанційного навчання становить цілеспрямована 
і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може 
навчатися у зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, 
маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену 
можливість контакту з викладачем по телефону, електронній та зви-
чайній пошті, а також очно. 

В основу програм дистанційного навчання має бути покладений 
модульний принцип. Кожен окремий курс повинен створювати 
цілісне уявлення про певну предметну царину. Це дає змогу з набо-
ру незалежних курсів-модулів формувати навчальну програму, що 
відповідає індивідуальним або груповим вимогам. 

Основними засобами дистанційного навчання, зрозуміло, є ком-
п'ютерні технології, а для осіб з гемофілією надто потрібно мати 
особистий комп'ютер з тим, щоб можна було самостійно навчатись 
і вдома, не знижуючи у тому разі рівня підготованості. Тим часом 
більшість таких хворих не мають можливості купляти дорогу апара-
туру. А відтак потрібне активне втручання держави та залучення 
приватної спонсорської допомоги. 

Ключові слова: гемофілія, лікування, освіта, дистанційна освіта, робо-
чий простір, комп'ютерні технології. 
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