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Реферат

Неангломовні тератологічні інформаційні системи (ТІС) 
зустрічаються досить рідко. Наш багаторічний досвід в Україні 
грунтується на запровадженні міжнародних стандартів у 
сфері тератології. Ми помітили, що англомовні ТІС в Україні 
використовуються нечасто. Щоб покращити ситуацію, ОМНІ-
мережа, діяльність якої зосереджена на проблемах 
порушень розвитку, разом з партнерами взяли на себе 
завдання створити ТІС українською мовою.  Розробці 
дизайну, змісту та розповсюдженню УТІС посприяла 
співпраця з OTIS (Організацією інформаційних спеціалістів з 
тератологі ї)  та Reprotox  (Центром репродуктивної 
токсикології), а також залучення багатьох інших стандартних 
джерел інформації.  Основним пріоритетом УТІС є розробка 
інформаційних листків (фактшитів). У центрі уваги - 
медикаменти, однак поступово діапазон тем розширюється, і 
включаються також інші тератогенні чинники. У кожному 
фактшиті представлено синтез  даних, зорієнтований, 
насамперед, на лікарів первинної ланки, та підкреслено 
необхідність  всебічного обстеження та консультування 
відповідними спеціалістами кожної родини групи ризику. 
УТІС було відкрито влітку 2015 року. Зараз він включає 687 
фактшитів.  “Аналітика Google” показує, що кількість 
відвідувань УТІС за місяць зросла з 568 у липні 2016 року до 
1307 у червні 2017 року, загальна кількість відвідувань за рік 
становить 11071 (станом на червень 2017), кількість 
переглядів сторінок -  26108. УТІС відвідують користувачі з 
усієї України, проте більшість відвідувачів були з Києва - 3001 
(31%) та Львова - 1184 (12%), одних з найбільших міст України, 
де ОМНІ-мережа фізично не представлена.  Серед 
відвідувачів УТІС 30, 28 та 12% становили студенти/інтерни, 
клініцисти та вагітні жінки відповідно. Зі 148 відвідувачів 33, 
50, 14, та 3% оцінили УТІС, відповідно, на “відмінно, добре, 
задовільно чи погано”. Ми вважаємо запровадження УТІС 
успішним. Наш досвід показує, що подібні версії ТІС 
місцевими мовами є бажаними та виправданими.

Про УТІС

ЗАПОЧАТКУВАННЯ

Українська тератологічна інформаційна система (УТІС) була ініційована 
Міжнародним благодійним фондом “ОМНІ-мережа для дітей” та 
MedWord LLC. Головний редактор - Еріка Пацкун, лікар-генетик, зав. 
курсом медичної генетики Ужгородського національного університету. 
Доступ до УТІС вільний.  

ЗАВДАННЯ

Публікувати та розповсюджувати фактшити, що описують тератогенні дії 
медикаментів та інші категорії тератогенних чинників. У кожному 
фактшиті дотримано правила якості даних, подано посилання на авторів, 
джерела, дати/оновлення та відображено повний діапазон відповідних 
спостережень. Фактшити публікуються/переглядаються регулярно. За 
наявності ресурсів очікуються фактшити іншими мовами. 

ПРИЧИНА СТВОРЕННЯ

Більшість тератологічних інформаційних систем надають інформацію 
англійською мовою, якою в Україні не володіє більшість спеціалістів 
охорони здоров’я та населення.

АВТОРИ

УТІС підтримується, в основному, партнерами ОМНІ-мережі.

Аналітична статистика Google

Приклад фактшита

Відповіді користувачів
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