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Мета – проаналізувати дані досвіду лікування вроджених вад 
серця. Виявити частки та співвідношення хірургічних та ендо-
васкулярних методів лікування. Розвиток діагностичної служби. 
Визначити вплив механізмів фінансування галузі на розвиток 
ендоваскулярної хірургії вроджених вад серця. 
Матеріали та методи. Розглянуто тенденції розвитку кардіохі-
рургії вроджених вад серця (ВВС) на основі аналізу ендоваску-
лярних та хірургічних методів лікування. Наведені власні ре-
зультати 10-річного досвіду лікування вроджених вад серця. 
Результати. Виявлено збільшення частки ендоваскулярних ме-
тодів і зменшення хірургічних методів лікування. Отримані дані 
демонструють стрімке зростання частки лікувальних процедур 
(з 48,9 до 89,4 %) і стрімке падіння частки діагностичних проце-
дур (з 51,1 до 10,6 %) в ендоваскулярній хірургії. Рання смерт-
ність після кардіохірургічних втручань у дітей становить < 5 %, 
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Aims – to analyze the experience of treatment of congenital heart 
disease (CHD). Identify the proportions and ratios of surgical and 
endovascular treatments. Development of diagnostic service. To 
determine the impact of industry funding mechanisms on the 
development of endovascular surgery for CHD. 
Materials and Methods. The tendencies of cardiac surgery development 
of congenital heart defects on the basis of the analysis of endovascular 
and surgical methods of treatment are considered. Own results of 
10 years of experience in the treatment of CHD are presented. 
Results. An increase in the proportion of endovascular methods and 
a decrease in surgical treatments. The obtained data show a rapid 
increase in the share of medical procedures (from 48.9 to 89.4 %) and 
a sharp decline in the share of diagnostic procedures (from 51.1 to 
10.6 %) in endovascular surgery. Early mortality after cardiac surgery 
in children is < 5 %, mortality after endovascular interventions – 
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смертність після ендоваскулярних втручань – < 1 %. Ультразву-
кове дослідження серця – дозволяє виявити 95 % усіх вродже-
них вад серця і показане кожному громадянину, як скринінго-
вий метод. Показано вплив механізмів фінансування галузі на 
розвиток ендоваскулярної хірургії вроджених вад серця. Дороге 
обладнання почали закуповувати за державний кошт, зросла 
кількість представників обладнання на ринку і як наслідок 
зросла кількість ендоваскулярних процедур. За останні 5 років 
державне фінансування потреби галузі збільшилося з 16 до 75 %. 
Висновки. Сьогодні дитяча кардіологія та кардіохірургія пожи-
нають плоди золотого століття в медичній науці. З розвитком 
кардіохірургії ВВС щороку збільшується кількість прооперо-
ваних пацієнтів. Успішний результат лікування хворих з ВВС за-
лежить від комплексної мультидисциплінарної команди (Heart 
Team). Нові доказові підходи у реанімаційному веденні, дозво-
ляють якнайшвидше відновитися після втручання. Подальший 
розвиток галузі вбачаємо в розвитку мультидисциплінарних ко-
манд допомоги хворим з ВВС. Нарешті, ми очікуємо збільшення 
регуляторного навантаження та витрат на розробку нових мето-
дів лікування та діагностики. 
 
Ключові слова: вроджені вади серця, ендоваскулярні методи, 
операції на відкритому серці, малоінвазивні втручання, кри-
тичні вади серця. 
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< 1 %. Ultrasound examination of the heart – allows detecting 95 % 
of all congenital heart defects and is shown to every citizen as a 
screening method. The influence of industry financing mechanisms 
on the development of endovascular surgery of congenital heart 
defects is shown. Expensive equipment began to be purchased at 
public expense, the number of equipment representatives on the 
market increased and, as a result, the number of endovascular 
procedures increased. Over the past 5 years, public funding for the 
needs of the industry has increased from 16 to 75 %. 
Conclusions. Today, pediatric cardiology and cardiac surgery are 
reaping the fruits of the golden age in medical science. With the 
development of cardiac surgery, the number of operated patients 
increases every year. The successful outcome of treatment of patients 
with CHD depends on a comprehensive, multidisciplinary team (Heart 
Team). New evidence-based approaches in resuscitation management 
allow recovering as soon as possible after the intervention. We see 
further development of the industry in the development of 
multidisciplinary teams to help patients with the CHD. Finally, we 
expect an increase in the regulatory burden and the cost of developing 
new treatments and diagnostics. 
 
Key words: congenital heart defects, endovascular methods, open-
heart operations, minimally invasive interventions, critical heart 
defects. 
 
For citation: Lazoryshynetz VV, Ditkivskyy IO, Truba YaP, Petrov MS, 
Mazur OA, Perepeka IA. Tendencies congenital heart diseases surgical 
correction: Ten years experience of SI “Amosov National Institute of 
Cardiovascular Surgery of the NAMS of Ukraine”. Journal of the 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine. 2021;27(4):271–
278. DOI: 10.37621/JNAMSU-2021-4-6. 
 

Стаття надійшла до редакції 05.10.2021 року 
Направлена на рецензування 07.10.2021 року 
Прийнята до друку 22.11.2021 року 

The article was received on 05.10.2021  
For review, 07.10.2021 
Accepted for publication on 22.11.2021 

 

  
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 

Лазоришинець Василь Васильович – д. м. н., проф.,  
акад. НАМН України, директор ДУ «Національний інститут  
серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН 
України», ORCID: 0000-0002-1748-561X; 

Дітківський Ігор Олександрович – завідувач відділення 
рентгенендоваскулярних методів лікування вроджених  
і набутих вад серця, ORCID: 0000-0001-8768-3307; 

Труба Ярослав Петрович – к. м. н., завідувач відділу хірургічного 
лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей 
молодшого віку, ORCID: 0000-0001-5214-408X; 

Петров Максим Сергійович – хірург відділення 
рентгенендоваскулярних методів лікування вроджених  
і набутих вад серця, ORCID: 0000-0002-2543-4724; 

Мазур Олександра Анатоліївна – к. м. н, завідувач відділення 
ультразвукової діагностики, ORCID: 0000-0001-8266-4174; 

Перепека Ірина Анатоліївна – к. м. н., провідний науковий 
співробітник, ORCID: 0000-0003-3295-6624. 

 

   INFORMATION ABOUT AUTHORS  

Vasyl V. Lazoryshynets – Dr. Sci. (Medicine), Prof.,  
Academician of the NAMS of Ukraine, Director of the Institute,  
ORCID: 0000-0002-1748-561X; 

Igor O. Ditkivsky – Head of the Department of X-ray Endovascular 
Methods of Treatment of Congenital and Acquired Heart Defects,  
ORCID: 0000-0001-8768-3307; 

Yaroslav P. Truba – Cand. Sci. (Medicine), Head of the Department  
of Surgical Treatment of Congenital Heart Diseases in Newborns and 
Young Children, ORCID: 0000-0001-5214-408X; 

Maksym S. Petrov – Surgeon of the Department of X-ray Endovascular 
Methods of Treatment of Congenital and Acquired Heart Defects,  
ORCID: 0000-0002-2543-4724; 

Oleksandra A. Mazur – Cand. Sci. (Medicine), Head of the Department  
of Ultrasound Diagnostics, ORCID: 0000-0001-8266-4174; 

Iryna A. Perepeka – Cand. Sci. (Medicine), Leading Researcher,  
ORCID: 0000-0003-3295-6624. 

 
 

 

Yaroslav P. Truba  
ORCID: 0000-0001-5214-408X 

truba-mena@rambler.ru 
 
 



273ISSN 2413-7944 

П Р О Ф І Л А К Т И Ч Н А  М Е Д И Ц И Н А 

 

а визначенням вроджені вади серця (ВВС) є струк-
турною патологією серця та (або) магістральних су-
дин. До 1950 р. складні ВВС були смертельним ви-

роком для пацієнтів, і хоч з моменту розробки штучного 
кровообігу лікування ВВС перейшло у категорію контро-
льованих процесів і дозволяє пацієнтам досягти повно-
ліття, ВВС залишаються основною причиною смертності 
серед усіх вроджених аномалій. 

 ВВС є найбільш поширеними серед всіх вроджених 
патологій. З 1970 по 2017 рр. частота виявлення ВВС скла-
дала 8,22 на 1000 дітей з вродженими захворюваннями [1–
3]. Крім того, було з’ясовано, що кількість виявлення ВВС 
зростала на 10 % кожні наступні п’ять років. Слід заува-
жити що приріст спостерігався внаслідок виявлення про-
стих ВВС завдяки розвитку і розповсюдженню методів 
діагностики, в першу чергу ехокардіографії [1]. 

Однією з перших описаних вроджених аномалій серця 
став частковий аномальний дренаж легеневих вен, який за-
малював Леонардо да Вінчі [4], а першою успішною кардіо-
хірургічною операцією – перев’язка відкритого артеріаль-
ного протоку хірургами Gross та Hubbard 8 серпня 1938 року 
[5]. Історія розвитку кардіохірургії ВВС у ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН 
України» (далі – Інститут) також має свої переломні та 
історичні моменти. Першою успішною операцією в стінах 
Інституту стала корекція тетради Фало зі штучним крово-
обігом у 1959 р. [7]. 

Другою історичною подією стала балонна вальвуло-
пластика клапанного стенозу легеневої артерії, проведена 
в 1984 р. Панічкіним Ю. В. [8]. Процедура була виконана 
вперше в Радянському Союзі та перевела ендоваскулярні 
втручання у новий статус – з суто діагностичних в ліку-
вальні. 

З роками впроваджувалися все нові й нові ендоваску-
лярні технології: балонна атріосептостомія або процедура 
Рашкінда – в 1985 р. (Перепека О. М.), балонна дилятація 
коарктації аорти – в 1989 р. (Панічкін Ю. В.), балонна 
вальвулопластика аотального стенозу – в 1989 р. (Паніч-
кін Ю. В. і Перепека О. М.), закриття боталової протоки 
спіралями Гіантурко – в 1994 р. (Панічкін Ю. В.), закриття 
вторинного дефекту міжпередсердної перегородки оклю-
дером – у 2003 р. (Панічкін Ю. В.), закриття відкритої 
артеріальної протоки оклюдером – в 2004 р. (Паніч-
кін Ю. В.), перфорація клапана легеневої артерії при 
атрезії – у 2006 р. (Максименко А. В. і Дітківський І. О.), 
стентування коарктації аорти – у 2008 р. (Панічкін Ю. В. і 
Черпак Б. В.), закриття дефекту міжпшлуночкової перего-
родки оклюдером – у 2011 р. (Панічкін Ю. В. і Черпак Б. В.). 
Всі ці операції відбулися на декілька років пізніше ніж у 
світовій практиці, а їх широке розповсюдження блокува-
лося високою вартістю ендоваскулярного обладнання. 
Паралельно з ендоваскулярною хірургією розвивалась і 
традиційна хірургія ВВС. 

Проривом розвитку хірургії ВВС в Україні було започат-
кування хірургічного лікування вроджених вад серця у но-
вонароджених в 1992 р. (Ємець І. М. і Лазоришинець В. В.). 
Суттєвим успіхом вітчизняної кардіохірургії є розроблена 
й успішно впроваджена методика хірургічного лікування 
пацієнтів із синдромом гіпоплазії лівих відділів серця. У 

2010 р. вперше в Україні спеціалістами Інституту була 
проведена успішна операція у новонародженого з цією 
патологією. У 2018 р. успішно виконана «гібридна» опера-
ція (поєднання хірургічного та ендоваскулярного ліку-
вання) при цій патології [9]. 

На сьогодні Інститут – єдиний центр в Україні, який 
надає допомогу дітям із цією патологією. Спеціалісти Ін-
ституту одні із перших в країні почали оперувати па-
цієнтів з вродженими вадами серця, які супроводжуються 
100 % легеневою гіпертензією, за допомогою спеціально 
сконструйованої «латки з клапаном». На сьогоднішній 
день прооперовано більше 40 дітей. 

З розвитком кардіохірургії ВВС щороку збільшується 
кількість прооперованих пацієнтів. Саме дорослі з опе-
рованим у дитинстві серцем або з неоперованою ВВС і 
формують окрему когорту пацієнтів – GUCH-пацієнти 
(GUCH – grown-up with congenital heart). Якість життя 
цих пацієнтів після перенесеної в дитинстві операції на 
серці є питанням контроверсійним. З одного боку, від-
повідно до літературних джерел, такі діти мають більшу 
схильність до відставання в навчанні, частіше про-
пускають школу, частіше мають алергічні прояви та не-
врологічне відставання [10]. А ось у дорослому віці па-
цієнти після операції на серці з приводу ВВС демон-
струють досить активну соціальну позицію в суспільстві. 

Як доводить дослідження E. H. M. van Rijen, більшість 
таких пацієнтів створюють сім’ї, а майже в кожного тре-
тього є діти [11]. І для багатьох із них мати проопероване 
серце – це додаткова мотивація до більш активного 
способу життя, в тому числі й у питанні реалізації функції 
материнства. Це спонукало фахівців до розвитку нових 
напрямків надання кардіологічної та кардіохірургічної 
допомоги. Яскравий приклад таких тенденцій – акушер-
ська кардіологія. Обрання стратегії медичного супроводу 
вагітної з кардіальною патологією, і ВВС зокрема, є осно-
вою безпечного перебігу вагітності, пологів та післяпо-
логового періоду. 

Національна мультидисциплінарна команда з акушер-
ської кардіології та кардіохірургії, що функціонує на базі 
двох академічних закладів – Інституту та ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук’я-
нової НАМН України» з 2013 р., протягом 7 років про-
вела медичний супровід 896 GUCH-вагітних. Це дає змогу 
проводити своєчасні як ендоваскулярні, так і хірургічні 
втручання вагітним і породіллям, у разі необхідності пла-
нувати пологи в кардіохірургічному стаціонарі з надан-
ням жінці, а за необхідності і дитині, хірургічної допо-
моги одразу після народження. 

Сьогоденна українська серцево-судинна хірургія роз-
вивається в ключі передових світових тенденцій. Пе-
редусім це прагнення до мінімізації травматичності хірур-
гічного лікування, впровадження більш щадних і фізіо-
логічних технологій. Вітчизняні кардіохірурги та інтер-
венційні кардіологи провідних центрів виконують прак-
тично весь спектр втручань на серці та магістральних 
судинах, включаючи трансплантацію серця. Що стосуєть-
ся вроджених вад серця, то це максимально ранні строки 
хірургічного лікування з акцентом на впровадженні фе-
тальної хірургії. Якщо хірургічна корекція вад у перші го-
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дини й навіть хвилини життя новонародженого вже стала 
звичною практикою наших дитячих кардіохірургів, то фе-
тальна хірургія – це найближче майбутнє. 

Проаналізувавши дані внутрішньої статистики за що-
річними звітами Інституту та дані Асоціації кардіо-
хірургів України за останні 10 років, нами була визначені 
наступні тенденції розвитку кардіохірургії ВВС: 
 Ультразвукове дослідження серця – дозволяє вияви-

ти 95 % усіх вроджених вад серця і показане кож-
ному громадянину, як скринінговий метод. 

 Впровадження протоколів комп’ютерної томографії 
та магнітно-резонансної томографії є оптимальним 
діагностичним підходом у визначенні анатомічних 
особливостей при ВВС. 

 Катетеризація порожнин серця призначена здебіль-
шого для оцінки параметрів гемодинаміки, а не для 
визначення анатомічних особливостей при ВВС. 

 Всі прості ВВС (Aristotle basic score level 1) [12] 
оперуються ендоваскулярно. 

 Класична кардіохірургія реалізує себе при корекції 
складних ВВС, з використанням класичних та нових, 
малоінвазивних, гібридних методів. 

 Розвиток суміжних спеціальностей, таких як аку-
шерська кардіологія, дозволяє лікувати/розроджува-
ти породіллю з вадами серця в умовах кардіохірур-
гічного стаціонару з підтримкою акушер-гінеколо-
гів. У разі народження у пологовому будинку дити-
ни з критичними ВВС, бригада хірургів має можли-
вість надати допомогу на місці або терміново транс-
портувати новонародженого у кардіохірургічну клі-
ніку. 

 Heart Team – командна робота ендоваскулярних хі-
рургів, кардіохірургів, діагностів, кардіологів, аку-
шер-гінекологів і реаніматологів для забезпечення 
максимально оптимального результату у кожному 
конкретному випадку. 

Мета роботи – проаналізувати дані досвіду лікування 
вроджених вад серця; виявити частки та співвідношення 
хірургічних та ендоваскулярних методів лікування; визна-
чити вплив механізмів фінансування галузі на розвиток ен-
доваскулярної хірургії вроджених вад серця; проаналізу-
вати розвиток діагностичної служби. 

 
 

 
Розглянуто тенденції розвитку кардіохірургії вроджених 
вад серця (ВВС) на основі аналізу ендоваскулярних та хі-
рургічних методів лікування. Наведені власні результати 
10-річного досвіду лікування вроджених вад серця. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

За даними Асоціації серцево-судинних хірургів України 
щорічно оперується близько 2500 пацієнтів з ВВС у п’яти 
основних центрах, що здатні надавати таку допомогу. З 

них в Інституті щорічно проводиться близько 800 опера-
цій пацієнтам з ВВС, як хірургічним, так і ендоваскуляр-
ним методом. Ми провели аналіз даних внутрішньої ста-
тистики, щодо проведених втручань з приводу ВВС, та 
сформовано графіки, які демонструють динаміку розвит-
ку кардіохірургії в Інституті. 

На першому етапі ми визначили основні нозології, 
що оперуються хірургічно (рис. 1) та ендоваскулярно 
(рис. 2) і за Aristotle basic score розділили їх на прості 
(1,5–5,9 бали або рівень 1) та складні (6,0–15,0 бали або 
рівень 2–4) [13]. 

Далі шляхом порівняння сформували графіки, які де-
монструють переломні ножиці та які і є наочною демон-
страцією заданого вектора руху для хірургії ВВС – збіль-
шення частки ендоваскулярних методів і зменшення хі-
рургічних (рис. 3 і 4). (Падіння абсолютної кількості втру-
чань за 2020 р. обумовлено пандемією COVID-19). 

Світова статистика також свідчить, що 75 % таких вад 
оперують ендоваскулярно. Отже, кардіохірургія ВВС в 
Україні відповідає світовим тенденціям. Хоча метод ен-
доваскулярних втручань в першу чергу розвивався як ді-
агностичний [14], втім з розвитком технологій і префе-
ренції в бік малоінвазивних втручань ситуація останнього 
десятиліття показує стрімке зростання частки лікуваль-
них процедур (з 48,9 до 89,4 %) і катастрофічне падіння 
частки діагностичних процедур (з 51,1 до 10,6 %) в ендо-
васкулярній хірургії (рис. 5). (Падіння абсолютної кіль-
кості втручань за 2020 р. обумовлено пандемією COVID-19). 
Фактично діагностика потрібна на сьогодні виключно для 
оцінки гемодинамічних параметрів. 

Своєю чергою кардіохірургія займається складними та 
критичними вадами, а також виконує функцію страхової 
підтримки для ендоваскулярних хірургів. 

 

ОБГОВОРЕННЯ 

Ця публікація не має на меті показати перевагу кон-
кретного методу. Ми лише хотіли продемонструвати тен-
денцію розвитку кардіохірургії в Україні на прикладі на-
шого Інституту. Кожна з досліджуваних нозологій має 
свої визначені методи корекції, які були не раз описані та 
для яких визначено ризики та переваги. 

Сьогодні дитяча кардіологія та кардіохірургія пожина-
ють плоди золотого століття, драматичного, творчого про-
гресу в медичній науці. У 1970-х і 1980-х роках смертність 
від ВВС була настільки великою, що практично кожна 
технічна інновація призводила до значного поліпшення 
тривалості життя та результатів проведених втручань. Ціле 
покоління лікарів пройшло навчання та практику в умовах 
постійної та швидкої еволюції своєї галузі [15]. 

Успішний результат лікування хворих з ВВС залежить 
від комплексної мультидисциплінарної команди (Heart 
Team). В кардіохірургії рання смертність серед дітей ста-
новить < 5 % і більшість (> 90 %) пацієнтів, які пережили 
операцію, виконану в дитинстві, доживають до дорослих 
років із доброю та відмінною якістю життя. Ендовас-
кулярна хірургія демонструє ранню смертність < 1 % і 
> 98 % пацієнтів, прооперованих ендоваскулярно, не ма-
ють жодних фізичних обмежень порівняно зі здоровими 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
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людьми, які ніколи не переносили хірургічних втручань 
[16]. Розвиток медичного діагностичного обладнання 
полегшує планування інтервенційних і кардіохірургічних 
процедур, а нові доказові підходи у реанімаційному ве-
денні дозволяють пацієнтам якнайшвидше відновитися 
після втручання [17]. 

Крім динамічного розвитку медичної науки, одне з 
вирішальних значень у формуванні ендоваскулярного 
вектора ножиць в кардіохірургії ВВС в Інституті відіграли 
зміни у механізмі фінансування галузі (рис. 6). Дороге об-
ладнання почали закуповувати за державний кошт, 
зросла кількість представників обладнання на ринку і, як 
наслідок, зросла кількість ендоваскулярних процедур. 

Так, в порівнянні з 2015 р. державне фінансування по-
треби галузі збільшилося з 16 до 75 % і на сьогодні пра-
цює державна програма «Забезпечення ендоваскулярним 
лікуванням громадян із вродженими вадами серця та 
гострими аортальними синдромами». До того ж досить 
великий внесок в галузь роблять благодійні фонди, які 
покривають близько 20 % ендоваскулярних потреб що-
річно у лікування дітей з вродженими ВВС. Вищезазна-
чені фактори сприяли тому, що пацієнти майже не 
купують дороге обладнання для імплантацій (оклюдери, 
стенти, спіралі тощо) самостійно – за останні роки частка 
обладнання, що купувалося за кошти пацієнта, зменши-
лася з 68 до 3 %. 

      

Рис. 1 / Fig. 1. 
Кардіохірургічні 
втручання з приводу 
ВВС (2011–2020 рр.).  
n = 3380. Шкала 
Аристотеля 3,0–14,5 / 
Cardiac surgery 
engagement with the 
CHD (2011–2020).  
n = 3380. Aristotle score 
3.0–14.5. 
 

Примітка / Note: 1 – пластика дефекту міжпередсердної перегородки; 2 – пластика дефекту міжпередсердної перегородки, усунення стенозу 
легеневої артерії; 3 – інші оперативні втручання (в тому числі протезування клапанів); 4 – закриття відкритої артеріальної протоки; 5 – 
радикальна корекція часткового аномального дренажа легеневих вен; 6 – радикальна корекція тетеради Фалло; 7 – радикальна корекція AV- 
комунікації; 8 – усунення коарктації аорти; 9 – системно-легеневий анастомоз; 10 – усунення аортального стенозу; 11 – операція артеріального 
переключенння; 12 – усунення дефекту міжшлуночкової перегородки, пластика ЛА; 13 – оперативні втручання при синдромі гіпоплазії лівих відділів 
серця; 14 – анастомоз Глена; 15 – пластика легеневої артерії; 16 – оперативні втручання при аномалії Ебштейна; 17 – оперативні втручання при 
подвійному відходженні магістральних судин від правого шлуночка; 18 – усунення стенозу легеневої артерії; 19 – радикальна корекція тотального 
аномального дренажу легеневих вен; 20 – звужування легеневої артерії; 21 – операція Фонтена; 22 – операція Росса (та Росс-Конно); 23 – операція 
Растеллі; 24 – гібридні операції; 25 – радикальна корекція загального артеріального стовбура; 26 – операція передсердного переключення; 27 – 
операція Damus–Kaye–Stansel / 1 – Atrial Septal Defect repair; 2 – Atrial Septal Defect repair, pulmonary artery stenosis repair; 3 – Other surgical interventions 
(including valve replacement); 4 – Patent ductus arteriosus closure; 5 – Partial anomalous pulmonary venous drainage total surgical repair; 6 – Tetralogy of Fallot 
total surgical repair; 7 – Atrioventricular canal defect total surgical repair; 8 – Coarctation of the aorta repair; 9 – Systemic-to-pulmonary shunt; 10 – Aortic 
stenosis repair; 11 – Arterial switch operation; 12 – Ventricular Septal Defect repair, pulmonary artery repair; 13 – Surgical interventions at hypoplastic left heart 
syndrome;14 – Glenn shunt; 15 – Pulmonary artery plasty; 16 – Surgical interventions at Ebstein anomaly; 17 – Surgical interventions at double outlet right 
ventricle; 18 – Pulmonary artery stenosis repair; 19 – Total anomalous pulmonary venous return total surgical repair; 20 – Pulmonary artery banding; 21 – Fontan 
procedure; 22 – Ross procedure( and Ross-Konno); 23 – Rastelli procedure; 24 – Hybrid operations; 25 – Сommon arterial trunk total surgical repair; 26 – Atrial 
switch procedure; 27 – Damus-Kaye-Stansel procedure. 
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Примітка / Note: 1 – закриття відкритої артеріальної протоки; 2 – закриття вторинного дефекту 
міжпередсердної перегородки; 3 – балонна вальвулопластика клапану легеневої артерії; 4 – балонна 
ангіопластика та стентування при коарктації аорти; 5 – закриття дефекту міжшлуночкової перегородки; 6 – 
процедура Рашкінда / 1 – Patent ductus arteriosus Closure; 2 – Closure of secundum atrial septal defect; 3 – Balloon 
pulmonary valvuloplasty; 4 – Balloon angioplasty and stenting aortic coarctation; 5 – Ventricular Septal Defect Closure; 6 – 
Rashkind procedure. 

                                                        

Рис. 2 / Fig. 2. 
Ендоваскулярні 
втручання з приводу 
ВВС (2011–2020 рр.).  
n = 3006. Шкала 
Аристотеля 1,5–5,9 / 
Endovascular 
engagement with the 
CHD (2011–2020).  
n = 3006. Aristotle score 
1.5–5.9. 
 
 

        

Рис. 3 / Fig. 3. Кількість 
оперативних і 
ендоваскулярних 
втручань при ВВС 
(2011–2020 рр.) / 
Number of surgical and 
endovascular 
interventions with the 
CHD (2011–2020). 
Примітка / Note:  
1 – ендоваскулярні 
втручання;  
2 – операції /  
1 – endovascular intervention;  
2 – operations. 

 

 
                                                        

Рис. 4 / Fig. 4.  
Відсоток оперативних  
і ендоваскулярних 
втручань при ВВС 
(2011–2020 рр.) / 
Percentage of surgical 
and endovascular 
interventions with the 
CHD (2011–2020). 
Примітка / Note:  
1 – ендоваскулярні 
втручання;  
2 – операції  /  
1 – endovascular intervention;  
2 – operations. 
 



277ISSN 2413-7944 

П Р О Ф І Л А К Т И Ч Н А  М Е Д И Ц И Н А 

 

 
 
Ми розраховуємо, що і надалі, завдяки розвитку техно-
логій та повсюдної рутинної діагностики в кожному 
регіоні нашої країни команда нашого Інституту про-
довжить надавати високоякісну медичну допомогу па-
цієнтам з ВВС відповідно до світових тенденцій. По-
дальший розвиток галузі вбачаємо в розвитку мульти-
дисциплінарних команд допомоги пацієнтам з ВВС, в 
які входитимуть фахівці з генетики, неонатології, пере-

дової медичної допомоги, харчування, реабілітації та 
паліативної допомоги. Нарешті, ми очікуємо збільшен-
ня регуляторного навантаження та витрат на розробку 
нових методів лікування та діагностики, адекватної 
оцінки фінансових витрат на пацієнта, його сім’ю та 
наше суспільство. 

Майбутнє пишеться сьогодні, в цей час проводяться 
багатоінституційні дослідження з метою подальшого 
вдосконалення та стандартизації шляхів догляду та лі-
кування пацієнтів з ВВС. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Тенденции хирургического лечения 
врожденных пороков сердца: 10 лет 
опыта ГУ «Национальный институт 
сердечно-сосудистой хирургии  
им. Н. Н. Амосова НАМН Украины» 
В. В. Лазоришинец, И. О. Дитковский,  
Я. П. Труба , М. С. Петров, О. А. Мазур,  
И. А. Перепека 

ДУ «Национальный институт сердечно-сосудистой 
хирургии им. Н. Н. Амосова НАМН Украины»,  
ул. Н. Амосова, 6, Киев 03680, Украина 
 
Цель – проанализировать данные опыта лечения врожденных 
пороков сердца (ВПС). Выявить доли и соотношение хирурги-
ческих и эндоваскулярных методов лечения. Развитие диагно-
стической службы. Определить влияние механизмов финанси-
рования отрасли на развитие эндоваскулярной хирургии ВПС. 
Материалы и методы. Рассмотрены тенденции развития кар-
диохирургии ВПС на основе анализа эндоваскулярных и хирур-
гических методов лечения. Приведенные собственные резуль-
таты 10 летнего опыта лечения ВПС. 
Результаты. Выявлено увеличение доли эндоваскулярных мето-
дов и уменьшения хирургических методов лечения. Полученные 
данные демонстрируют стремительное увеличение доли лечеб-
ных процедур (с 48,9 до 89,4 %) и стремительное падение доли 
диагностических процедур (с 51,1 до 10,6 %) в эндоваскулярной 
хирургии. Ранняя смертность после кардиохирургических вме-
шательств у детей составляет < 5 %, смертность после эндовас-
кулярных вмешательств – < 1 %. Ультразвуковое исследование 

сердца – позволяет выявить 95 % всех ВПС и показано каждому 
гражданину, как скрининговый метод. Показано влияние меха-
низмов финансирования отрасли на развитие эндоваскулярной 
хирургии ВПС. Дорогое оборудование начали закупать за госу-
дарственные средства, возросло количество представителей 
оборудования на рынке и как следствие возросло количество 
эндоваскулярных процедур. За последние 5 лет государственное 
финансирование потребности отрасли увеличилось с 16 до 75 %. 
Выводы. Сегодня детская кардиология и кардиохирургия по-
жинают плоды золотого века в медицинской науке. С развитием 
кардиохирургии ВПС ежегодно увеличивается количество про-
оперированных пациентов. Успешный результат лечения па-
циентов с ВПС зависит от комплексной мультидисциплинарной 
команды (Heart Team). Новые доказательные подходы в реани-
мационном ведении, позволяют быстрее восстановиться после 
вмешательства. Дальнейшее развитие отрасли видим в развитии 
мультидисциплинарных команд помощи пациентам с ВВС. 
Наконец, мы ожидаем увеличения регуляторной нагрузки и за-
трат на разработку новых методов лечения и диагностики. 
 
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, эндоваскулярные 
методы, операции на открытом сердце, малоинвазивные вмеша-
тельства, критические пороки сердца. 
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