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Успіх мікробіологічної 
лабораторії в Україні –

прибутковість чи якість?



Резистентність до АМП –
виклик чи вирок?

https://www.statista.com/chart/3095/drug-resistant-infections/



Раціональна
антибіотикотерапія - засади

David Looke, John Ferguson - 2005 [Therapeutic Guidelines: Antibiotic, 2014] 

M
Microbiology guides 
therapy wherever 
possible

Мікробіологічно кероване 
лікування завжди, коли можливо

I Indications should 
be evidence based

Показання мають повинні бути 
доведені 

N Narrowest spectrum 
required Препарат найвужчого спектру

D
Dosage appropriate 
to the site and type 
of infection

Дозування у відповідності до 
локалізації та типу інфекції

M Minimize duration of 
therapy Мінімальна тривалість терапії

E
Ensure
monotherapy in 
most cases

Забезпечити монотерапію у 
більшості випадків



Резистентність до АМП –
клініко-лабораторний аспект

Чи є можливість клініцистам реалізувати принцип 
MINDME з урахуванням загрози резистентності?

НЕ ПРИПУСКАТИ,

А ЗНАТИ



Що хоче знати лікар від 
мікробіологічної лабораторії?

Який мікроорганізм є 
етіологічним чинником 

захворювання, і 
до яких препаратів цей 

мікроорганізм 
найбільш чутливий.



Що мікробіологічна лабораторія має 
зробити, щоб отримати ці відповіді?

- Виділити з зразка 
чисту культуру збудника,

- Визначити чутливість
виділеного збудника до дії 

антибіотиків



Раціональна
антибіотикотерапія - реальність

75% призначень АМП - невиправдані. 

Антибіотики призначаються:
емпірично, 
без доведених показань, 
без визначення збудника, 
без урахування спектру дії АМП, 
або неоптимальними курсами 
і схемами (доза, шлях).

Емпірична неадекватна терапія антибіотиками викликає
більш ніж двократне зростання смертності, і сприяє

поширенню антимікробної резистентності (АМР). 



Чому







Specific - конкретна
Measurable - вимірювана
Attainable - досяжна
Relevant - доречна
Time-based - визначена в часі



Specific - конкретна 
Measurable - вимірювана
Attainable - досяжна
Relevant - доречна
Time-based - визначена в часі

Який мікроорганізм є етіологічним чинником 
захворювання, і до яких препаратів цей 

мікроорганізм найбільш чутливий.

Надайте мені відповідь: 
який вид мікроорганізма виявлений в зразку 
(відсоток вірогідності), чи він є збудником 
захворювання, яку чутливість має цей збудник 
до антибіотиків (МІК у г\л), відповідно до 
поточних рекомендацій, за дві доби.



Чекайте, а коли вже про якість та прибуток?



Відповідно до ISO 9001 
(ДСТУ 180 9000-2001) «Системи управління 
якістю. Основні положення та словник», 

Якість - це ступінь, до якого сукупність  
характеристик задовольняє вимогам.

погана?
добра?

відмінна?



Якість - це ступінь, до якого сукупність  
характеристик задовольняє вимогам.

Надайте мені відповідь: 
який вид мікроорганізма виявлений в зразку 
(відсоток вірогідності), 
чи він є збудником захворювання, 
яку чутливість має цей збудник до антибіотиків 
(МІК у г\л), 
відповідно до поточних рекомендацій, 
за дві доби.



Якою може бути 
мінімальна
вартість
відповіді лікарю?
599 грн?
200 грн?
100 грн?
50 грн?
……..?

Вартість паперу 
та чорнила!!



Ключова характеристика якості
лабораторного дослідження -

ПОХИБКА



Похибка
Систематична - залишається постійною 

або змінюється закономірно

Випадкова - змінюється 
непередбачувано, не 

піддається коригуванню

Як зменшити похибку?



Велика кількість ручних маніпуляцій -
вірогідність похибок дуже висока, 
похибки несистематичні.

Автоматизація

Використання автоматичних систем
зменшує похибки, похибки 
систематичні і можуть виявлятися та 
усуватися автоматично.



Поживні середовища

Як зменшити похибки?
Готові середовища - виготовлені 

відповідно стандартів, вимагають 
значно менше ручних маніпуляцій 
- вірогідність похибок мінімальна



Готові поживні середовища chromeID®

Різні середовища для різних потреб



Визначення чутливості збудника до 
дії антибіотиків - ДДМ

Чи усі диски однаково корисні?

?



Визначення чутливості збудника до 
дії антибіотиків - ДДМ

Диски мають бути:

- стандартизовані (EUCAST, CLSI); 
- містити зазначену кількість антибіотика;
- зберігати властивості при зберіганні;
- мати чітке маркування (упаковки та самого 
диску);
- зручні у використанні. 



ДДМ - якість дисків 
суттєво впливає на результат!



ДДМ - розташування дисків
суттєво впливає на результат!

Диспенсер дисків від
Liofilchem® - 6 або 8 
антибіотиків одночасно,
на рівній відстані, з 
однаковим притисканням, 
на стандартній
90 мм чашці



Диспенсер дисків від Liofilchem®



За допомогою автоматичного баканалізатора 
Vitek 2 Compact

Визначення МІК - автоматизовано



За допомогою автоматичного баканалізатора 
Vitek 2 Compact

Як отримати МІК - чутливість

Одна картка за 5-8 годин дозволяє визначити 
МІК 19-22 антибіотиків, 

тобто вартість отримання одного МІК -

10-12 гривень.



Яка насправді
вартість
«Бакпосіву»?

Від 59 грн
до 

1500 грн.



Ze = 
(n × Q × P)

�
, де

Ze − успіх (відносний)
n – кількість пацієнтів
Q – якість (% задоволеності)
P – ціна результату, грн
S – собівартість результату

Формула Успіху



Формула Успіху

Бакпосів з чутливістю

Лаб 1 Лаб 2 Лаб 3

Кількість пацієнтів n 30 60 90

Якість, % Q 1 0,9 0,8

Ціна, грн P 1000 500 100

Собівартість, грн S 500 400 90

Прибуток, грн 15000 6000 900

Успіх 60 67,5 80



Формула Успіху

Бакпосів з чутливістю

Лаб 1 Лаб 2 Лаб 3

Кількість пацієнтів n 100 100 100

Якість, % Q 1 0,9 0,8

Ціна, грн P 1000 500 100

Собівартість, грн S 500 400 90

Прибуток, грн 50000 10000 1000

Успіх 200,00 112,50 88,89






