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Привітання з Новим роком!
ІІІ Пленум Київської міської
профспілки працівників охорони здоров’я.

ñòîð. 1-3

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

²íôîðìàö³éíèé â³ñíèê
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Київське

міське

дитяче

«День Серця»

ñòîð. 4-6

ñòîð. 7-9

Медичне обладнання майбутнього.

БЕЗКОШТОВНО

Столичні медики – на змаганнях VI міжгалузевої спартакіади м. Києва.
Змагання Київської міської
профспілки працівників охорони
здоров’я з футболу

ñòîð. 10-11

Поздоровлення з днем народження.
Вітаємо з ювілеєм

ñòîð. 12-13

ñòîð. 14-16

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ!

Президент Національної
академії медичних наук України, академік, д.м.н., професор,
член-кореспондент Академії медичних наук України Андрій Ми-

хайлович Сердюк

Пусть Новый Год сулит вам всем удачу,
Пусть принесет Вам счастье и любовь!
Высокую зарплату, не иначе,
Чтоб мир и радость воцарились вновь!
Чтобы в беде поддерживали друга,
Чтобы всегда рабочий был настрой,
Чтобы в мороз бушующая вьюга
Напоила Вас душевной теплотой!
Чтобы у каждого была надежда,
Чтобы с желаньем шли в рабочий кабинет,
Чтобы больные Вас любили, как и прежде,
Спасибо, доктор, говорили Вам в ответ.
Чтоб жалобам закрыты были двери,
Чтоб Главного не подводили мы,
Чтобы дождались мартовской капели,
И яркой, солнечной, бушующей Весны!
Председатель ПК поликлиники № 3
Святошинского р-на Н. М. Куцак
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Голова Федерації профспілок України Юрій Миколайович Кулик

П

Ректор Національного медичного уеіверситету ім. О. О.
Богомольця, віце-президент
НАМН України, академік, д.м.н.,
професор Віталій Федорович
Москаленко

Голова Київської міської
ради профспілок Валентин
Петрович Мельник

Голова Київської міської
профспілки працівників охорони
здоров’я Лариса В’ячеславівна
Канаровська

ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ!

рийміть сердечні вітання
з Новим роком і Різдвом
Христовим ! Нехай ці чудові
зимові свята будуть радісними
та щедрими, додадуть життєвих
сил, окрилять душу, принесуть
мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.
Хай з Вами завжди будуть
вірні друзі, удача й успіх, а в
домі – світло та радісно від любові і добрих новин.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного щастя, достатку
і благополуччя, цікавих зустрічей і творчих звершень! Бажаємо гарного настрою і любові,
нехай у Вашому житті панують
гармонія та вдача !
Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть
турботи та негаразди, а Новий рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та про-

фесійні перемоги. Бажаємо щоб
Різдвяна зоря запалила у Ваших
серцях вогонь віри та любові,
надії та оптимізму, наснаги та
невичерпної енергії !
Рада Київської міської
профспілки працівників
охорони здоров’я
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ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß»
²²² Ïëåíóì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
15 грудня 2011 року відбулося засідання ІІІ Пленуму Київської міської профспілки працівників
охорони здоров’я «Роль виборних органів профспілки в реалізації статутних цілей і завдань
Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я».

Н

а пленумі розглядалися питання:
1. Участь профспілки у вирішенні
завдань, для реалізації професійних прав
медичних працівників та роль соціального партнерства в регулюванні соціально-трудових відносин.
2. Єдині основи організаційно-управлінської діяльності в організаціях профспілки в області інформаційної роботи.
Засідання проходило в чудовій аудиторії, одній з кращих в Європі, яка носить ім’я великого святого і геніального
лікаря святителя Луки (Войно-Ясенецького). Святитель Лука поєднав у собі служіння лікаря і служіння пастиря, подавши взірець єдиного служіння Богу і людині. Свого часу він закінчив медичний
факультет Київського університету свя-

того Володимира. Аудиторія була люб’язно надана академіком, віце-президентом НАМН України, ректором Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця, д.м.н., професором
Москаленком В. Ф.
В роботі Пленуму приймали участь
почесні гості: Кулик Юрій Миколайович (голова Федерації профспілок України), Куликов Кирило Борисович (Народний депутат України), Прядко Лариса Валентинівна (заступник голови
Київської міської ради профспілок), Петриченко Віктор Павлович (Голова
Київського міського фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»).
Також начальники районних управлінь охорони здоров’я, керівники уста-

нов охорони здоров’я міста Києва.
Кулик Юрій Миколайович привітав
Учасників Пленуму, вручив нагороди:
• нагородження почесним знаком
Федерації профспілок України «Заслужений працівник профспілок України»
– голову Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я Канаровську Ларису В’ячеславівну;
• нагородження Київської міської
профспілки працівників охорони здоров’я Дипломом Федерації профспілок
України «Батьківська турбота»;
• нагородження Почесним знаком
ФПУ «Профспілкова відзнака» заступника голови профкому Інституту нейрохірургії Неграш Прасковію Степанівну;

• Постанова Федерації профспілок
України «Про присвоєння звання “Народний аматорський колектив” камерний
хор, оркестр народних інструментів та
ансамбль бандуристів Міжнародного
культурного центру – Клубу «Медик Національного медичного університету»;
Заступник голови Київського міського фізкультурно-спортивного товариства
«Спартак» вручив нагороди Київській
міській профспілці працівників охорони
здоров’я Диплом «Прорив року» та кубок за ІІ місце в міський змаганнях комплексної олімпіади.
Також учасників Пленуму привітав
Народний депутат України Кирило Борисович Куликов.

Âèñòóï íà ²²² Ïëåíóì³
ïðîôñï³ëêè Êîâàëü
Шановна президія!
Шановні колеги!
ро охорону здоров’я та її
працівників в нашій державі згадують у двох випадках
– під час виборів та спалаху епідемій. Виборчі перепетії останніх років зробили медицину
розмінною монетою політиків,
але жодного разу влада не забезпечила галузь належним фінан-
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суванням та не подбала про її
працівників, фактично змушуючи виживати за рахунок власних
ресурсів - керуючись жорсткими правилами економії і необхідно подякувати головним лікарям та працівникам установ, які
зберегли мікроклімат в колективах та продовжували надавати
медичну допомогу в таких
складних умовах.
В цьому аспекті ключові питання яким профспілка приділяє максимальну увагу - це
питання виконання законодавства в частині повноцінної
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організації медичної допомоги
та її фінансування, питання оплати праці, робота з кадрами,
охорона праці та захворюваність медиків.
За часів Незалежності в Україні змінилося 16 міністрів ОЗ,
які час від часу намагалися реформувати галузь,
але на жаль – результати як
кажуть на лице - пацієнти та
медики не відчули позитивних
змін.
Нинішня спроба реформувати галузь без фінансового забезпечення кожного кроку приречена на провал і профспілку
непокоїть той факт, що є потуги зруйнувати всю систему, яка
працює, а натомість створити
нове не знаючи як і не маючи
фінансового підгрунтя.
Недоліки, що виникають в
ході реформування, провокують
зростання напруги в трудових
колективах галузі і протестні
настрої можуть привести до непередбачуваних наслідків.

Відповідно до висновку Головного експертного управління ВР Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я» в
такому варіанті є недосконалим
- не має чіткого прописаного
механізму та фінансового забезпечення.
Питання оплати праці медиків постійно були в центрі уваги та розглядалися на засіданнях
президій і за ініціативою профспілки порушувалися під час зустрічей з першими особами
держави та міста, на засіданнях
у голови КМДА на гуманітарній
комісії Київради, колегіях ГУОЗ.
13 грудня 2011 року відбулася зустріч голови КМДА Попова О.П. з головою Київської
міської ради профспілки працівників охорони здоров’я Канаровською Л.В. та начальником
ГУОЗ Мохорєва В.А.
Основне питання зустрічі –
належне фінансування установ
та підвищення рівня зарплати
працівників галузі.
Нажаль останнім часом влада взяла за правило порушува-

ти домовленості викладені в
актах соціального партнерства,
і це веде до того, що систематично приймається з порушенням принципів та норм права

головний фінансовий документ
держави - Державний бюджет
України.
Ні Уряд, ні Верховна Рада
не дотримувалися як вимог 49
статті Конституції України так
і Основ законодавства України
про охорону здоров’я щодо належного фінансування галузі.

Результат, галузь фінансується на 40 % від потреби і
заробітна плата в охороні здоров’я втратила свою мотивуючу та відтворювальну функції.
За її рівнем, галузь десятиліттями посідає передостаннє місце
серед інших галузей економіки.
На столичному рівні в закладах охорони здоров’я не виконується у повному обсязі наказ мінпраці та МОЗ України від
5.10.2005 року № 308/519 «Про
впорядкування умов оплати
праці», який регламентує нарахування та виплату зарплати
медикам.
Співвідношення між рівнем
зарплати медиків та прожитковим мінімумом – мізерне. Такий
стан речей є неприйнятним.
Адже питання оплати праці пра-

цівників охорони здоров’я –
це питання гідності наших спілчан!
Існуючий стан справ в системі охорони здоров’я не може
утримати кадри, а тим більше
сприяти залученню молоді, і як
Çàê³í÷åííÿ íà 3-³é ñòîð.
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Ïëåíóì
Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

наслідок із-за відсутності мотивації до праці Україну залишають 6 тисяч лікарів.
З метою подолання кадрової
кризи профспілка наполягає на
запровадженні на столичному
рівні програму забезпечення
працівників закладів охорони
здоров’я житлом за договором
найму (службовим житлом) та
гуртожитками.
Задля цього профспілка ініціювала внесення змін до документу, який регламентує перелік
категорій працівників що мають
право отримувати службові
квартири (приміщення) з метою
включення до зазначеного переліку медичних працівників.
В столиці запроваджено
програму забезпечення житлом
за схемою 50/50, яка нажаль, не
вирішує проблеми у повному
обсязі, оскільки на сьогоднішній день на квартирному обліку
за місцем проживання знаходиться 1382 медичних працівника, які працюють в закладах
системи ГУОЗ та потребують

Ще одним болючим питанням в галузі залишається охорона праці. Проблеми якості життя та здоров’я самих медичних
працівників обумовлюють
ефективність роботи системи
охорони здоров’я.
Шкідливі умови праці, ри-

зик зараження небезпечними
інфекційними захворюваннями
на туберкульоз СНІД, гепатит
не тільки не сприяють притоку
молодих кадрів, але і призводить до звільнення досвідчених
фахівців.

поліпшення житлових умов,
але враховуючи мізерний
рівень заробітної плати та
вартість житла більшість з них
не може осилити оплату за даною програмою.
Натомість, є бажаючі, наші
спілчани, працівники установ
НАМН України – але немає механізму такого отримання не
працівниками системи ГУОЗ і
наразі розглядається можливість підписання угоди про
співпрацю між КМДА та
НАМН України.
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У структурі професійної захворюваності медичних працівників переважають соціальнозначущі хвороби: туберкульоз
органів дихання, гепатит , бронхіальна астма.
З метою посилення роботи
по здійсненню громадського

контролю за станом охорони
праці і захворюваності медиків
та вжиття відповідних заходів
Профспілкою запроваджено
конкурс на кращу постановку
роботи з питань охорони праці.
Сповідуючи принципи соціального партнерства проспілка
проводить традиційний щорічний конкурс на кращий колективний договір.
В цьому році було оголошено конкурс на кращу амбулаторії сімейної медицини, спеціальна створена комісія відвідала 42 амбулаторії, які на даний
момент функціонують в столиці, проаналізувала показники
роботи та підготувала фото матеріал. Результати конкурсу та
переможці в номінаціях будуть
оголошені на підсумковій колегії ГУОЗ.

В розрізі намагань очільників столичної медицини централізувати лабораторну службу відділ охорони праці профспілки провів аналіз матеріально-технічної бази та показників
роботи лабораторій столиці а
саме: приміщення та їх призначення, види і кількість досліджень, кількість працюючих, перелік діагностичного обладнання і зробила висновок, що наразі не має сенсу в залученні
чималих бюджетних коштів для
забезпечення централізації лабораторної служби тому, що наявна структура повністю задовольняє потреби, а за умови належного фінансування результати її роботи значно покращаться.

Підводячи підсумок виступу
необхідно зазначити, що влада,
як соціальний партнер, має виконувати у повному обсязі свої
зобовязання відповідно до актів
соціального партнерства, і кожен крок влади на шляху реформування столичної медици повинен бути виваженим та економічно обгрунтованим і мати
під собою чітке фінансування і
якщо очільники держави та
міста не подумають про тих, хто
буде ці реформи втілювати в
життя, а саме про працівників
закладів охорони здоров’я то
будь які нововведення не матимуть очікуваних результатів, як
це вже траплялось раніше.
Дякую за увагу!

В обговоренні доповіді взяли участь: Сміщук Юрій Олексійович – головний лікар Навчально-практичного центру сімейної медицини, Сімонова Наталія Анатоліївна – голова об’єднання первинних профспілкових організацій УОЗ Дніпровського району,
Ніколаєв Василь Васильович – голова ППО ДО «Київмедавтотранс», Зубкова Галина Анатоліївна – голова ППО ДУ «Інститут
ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України», Семененко Людмила Борисівна – голова ППО ДУ «НПМЦ
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».
Доповідачі донесли до учасників Пленуму інформацію про
діяльність установ, які вони представляють та внесли доповнення
до проекту Рішення Пленуму.
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Âèñòóï íà ²²² Ïëåíóì³ ïðîôñï³ëêè
Äåãðèê ². Ì.

О

дна з складових успіху профспілко
вої діяльності – активна інформаційна робота, яка впливає на громадську
думку та направлена на висвітлення
профспілкового життя, агітацію на користь профспілки, формування позитивного іміджу профспілки.
Інформаційна робота – головний
інструмент вирішення статутних завдань.
– Успіх залежить від ефективної
інформаційної взаємодії всіх профспілкових структур всіх рівнів.
– Ціна «інформаційного питання» –
збереження чисельності та залучення нових членів профспілки.
– Інформаційна
робота повинна надавати члену профспілки
максимум знань, необхідних для свідомого
профспілкового членства.
Тому у сучасних умовах адекватною
відповіддю на виклик часу повинна стати активна інформаційна діяльність
організацій профспілки з широким використанням всіх форм та методів інформаційної роботи, запровадженням сучасних інформаційних технологій.

Наша профспілка, починаючи з 2000
року видає інформаційний вісник профспілки, газету, методичні матеріали по
веденню внутрішньоспілкової роботи,
укладанню колективних договорів, інформацію про художні колективи, плакати, профспілка має інформаційний сайт.
Протягом останніх років профспілка
використовувала і засоби масової інформації виступи по телебаченню та радіо,
участь у телевізійних програмах, статті
в газетах. Про нашу профспілку почули,
та стали прислуховуватись державні законодавчі та виконавчі органи.
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В 2010–2011 роках проведено огляд
профспілкових інформаційних стендів,
слід зазначити, що в більшості організацій профспілки є профспілкові стенди,
куточки, розповсюджується газета «Медик столиці» та Інформаційний вісник.
Але сьогодні інформаційна робота
поки не досягає поставлених завдань.
Часто має місце використання застарілих форм, інформаційна робота в первинних організаціях проводиться не
ефективно, профспілкові інформаційні
стенди не завжди відповідають сучасним
умовам.
Член профспілки має право отримувати регулярну широку, профспілково
орієнтовану інформацію про діяльність
як його організації, так і профспілок всіх
рівнів. Ця інформація повинна бути доступна та зрозуміла.
Ситуація, коли це право не може бути
реалізовано, означає, що організація не
виконує свої зобов’язання перед членом
профспілки.
До цього часу ще не вдалося створити єдину інформаційну систему в Профспілці. Це пов’язано перш-за все з недостатністю коштів. Є певне відставання в
оснащенні комп’ютерною технікою, в

створенні комунікаційних каналів зв’язку для оперативного обміну між організаціями профспілки всіх рівнів, в забезпеченні технічними засобами у відповідності сучасним умовам, необхідно налагодити роботу по навчанню профактиву
сучасним інформаційним технологіям.
Можливо сті є –
адже всі установи охорони здоров’я в Києві
мають електронну пошту, сайт, тільки необхідно налагодити відносини з відповідальним. Треба знайти можливості для створення
внутрішнього інформаційного забезпечення,
технічного оснащення,
використанню Інтернет простору.
Тільки в одній установі – Національному медичному університеті є профспілкова сторінка (студентського профкому і профкому співробітників) на загальному сайті закладу.
Необхідно залучати до цього молодь,
ввести у склад профкому відповідального за інформаційну роботу.
Висновки
– Член профспілки має право отримувати регулярну широку, профспілково орієнтовану інформацію про діяльність як його організації, так і профспілок всіх рівнів. Ця інформація повинна
бути доступна та зрозуміла.

– Ситуація, коли це право не може
бути реалізовано, означає, що організація не виконує свої зобов’язання перед
членом профспілки.
Право члена профспілки на інформацію повинно бути ЗАБЕЗПЕЧЕНО. Це
означає необхідність:
– Посилення інформаційної взаємодії профспілкових організацій всіх
рівнів та забезпечення на
цій основі реального функціонування Єдиної інформаційної системи профспілки;
– Призначити
в
кожній ППО відповідального за інформаційну роботу:
– Створити веб-сторінки на сайтах установ
охорони здоров’я;
Член профспілки обов’язково повинен мати профспілковий квиток, колективний договір, газету, доступ до інформації. В цьому випадку у нього є ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАХИСТ, ІНФОРМАЦІЯ.
Керуючись принципом про єдині основи організаційно-управлінської діяльності в організаціях профспілки в області
інформаційної роботи, Пленум вважає
важливим для членських організацій
істотно збільшити увагу до інформаційної роботи як в первинних організаціях
так і в цілому в профспілці, Пленум Київської міської профспілки постановив:
1. Організаціям профспілки всіх
рівнів розглядати інформаційне забезпечення рядових членів профспілки, всієї
медичної спільноти як один з приоритетних напрямків в організаційній роботі
виборних профорганів, що сприяє розповсюдженню профспілкової ідеології,
росту авторитету профспілки, посиленню мотивації профспілкового членства.
2. Завідуючому відділом Ради профспілки з питань інформаційної роботи
провести моніторинг і аналіз інформаційних ресурсів в первинних профспілкових організаціях в січні-лютому
2012 року.
3. З метою створення системної роботи в первинних організаціях в галузі
інформаційної діяльності прийняти до
відома та виконання «Програму інформаційного забезпечення діяльності
профспілки на 2012 рік» .
4. Головам районних об’єднань та
первинних профорганізацій підвищити
ефективність проведення інформаційної
роботи, забезпечити гласність діяльності
профспілки, з цією метою:
– Забезпечити доведення достовірної інформації про діяльність проф-
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спілки до кожного члена профспілки, використовуючи для цього профспілкові
збори, індивідуальні зустрічі, профспілкові куточки, інформаційні стенди.
– Провести аналіз можливостей
максимального використання всіх видів
інформації, запровадження інформаційних ресурсів, встановлення зворотних
зв’язків;
– Здійснити конкретні заходи по
створенню та розвитку власних інформаційних ресурсів;
– Знайти можливість вирішення питання виходу в Інтернет для здійснення
постійного зв’язку з Радою профспілки
– Виборним органам регулярно
звітувати перед членами профспілки,
інформувати про підсумки роботи по
захисту соціально-економічних прав
працівників;
– Провести семінар по організації і
технологіям інформаційної роботи в
організаціях профспілки;

– Передбачити в кошторисах профспілкових бюджетів первинних профспілкових організацій кошти на організацію і запровадження інформаційної
діяльності.
5. Провести огляд-конкурс «На кращу постановку інформаційної роботи»,
«На кращий профспілковий куточок» в
первинних профспілкових організаціях.
6. Продовжити випуск Інформаційного вісника – один раз на рік за підсумками роботи та газети «Медик столиці»
кожного місяця.
7. Продовжити роботу по удосконаленню інформаційного сайту, завідуючим відділами постійно поновлювати
сторінки, створити «Форум» – для зворотного зв’язку з членами профспілки.
8. Відповідальним за виконання Постанови призначити Дегрик І. М. – завідувача відділу з питань організаційної
та інформаційної роботи та Кубанського С. А. – завідувача відділу правового
захисту.

¹ 12 (99), ãðóäåíü, 2011 ð³ê

ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
Ð²ØÅÍÍß ²²² ÏËÅÍÓÌÓ
Ïðî ó÷àñòü ïðîôñï³ëêè ó âèð³øåíí³ çàâäàíü
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ïðàâ ìåäè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â òà ðîëü ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà
â ðåãóëþâàíí³ ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí
Заслухавши та обговоривши основну доповідь на тему:
«Участь профспілки у вирішенні завдань для реалізації професійних прав медичних працівників та роль соціального партнерства в регулюванні соціально-трудових відносин», та враховуючи те, що кожен крок на шляху реформування галузі охорони здоров’я повинен бути виваженим, економічно обґрунтованим та фінансово підкріпленим, ІІІ Пленум Київської
міської профспілки працівників охорони здоров’я ВИРІШИВ:
1. В рамках соціального діалогу, звернутися до органів державної влади та місцевого самоврядування з вимогами про виконання всіх зобов’язань відповідно до актів соціального партнерства:
Кабінету Міністрів України:
– внести до проекту Закону України «Про державний
бюджет на 2012 рік» зміни у частині збільшення фінансування
галузі охорони здоров’я, у тому
числі на оплату праці працівників;

– встановлення рівня базового посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС
на рівні законодавчо визначеної
мінімальної заробітної плати;
– в процесі реформування
галузі не допустити скорочення
чисельності працівників та
існуючої мережі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.
Київської міської державної адміністрації:
– передбачати в столичному бюджеті на 2012 рік у повному обсязі кошти для виконання

зобов’язань Київської міської
державної адміністрації за Регіональною угодою та стосовно
виплатити надбавки медпрацівникам за складність, інтенсивність та напруженість в роботі згідно з наказом Мінпраці
та МОЗ України від 5.10.2005 р.
№308/519 «Про впорядкування
умов оплати праці…» у розмірі
50% від посадового окладу, виплати одноразової премії в розмірі посадового окладу до Дня
медичного працівника;
– запровадити програму
модернізації обладнання у закладах охорони здоров’я та забезпечувати у повному обсязі виконання заходів з охорони праці та
профілактики захворюваності
серед медичних працівників;
– для подолання кадрової
кризи в столичній галузі охорони здоров’я, спільно з профспілкою розробити програму
забезпечення медпрацівників
житлом за договором найму,
продовжити забезпечення безоплатним житлом та житлом за
програмою «50/50» тощо.
2. Головам Об’єднань первинних профспілкових організа-

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ
ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ôåäåðàö³ÿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè
Ïðî ðîçãëÿä ëèñòà

Д

ержавна податкова служба України,
згідно із ст. 52 Податкового кодекс
України розглянула ваш запит від
02.11.11 р, № 03/01-16-2174 щодо оподаткування дитячих святкових подарунків податком на доходи фізичних осіб
і повідомляє.
Відповідно до підпункту «є» 164.2.17
пункту 164.2 статті 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника
податку.
Підпунктом 14.Ї.47 пункту 14.1 статті
14 Кодексу встановлено, що додаткові
блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, хцо виплачуються (надаються)
платнику податку податковим агентом,
якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким
платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV
цього Кодексу).
Якщо додаткові блага надаються у
негрошощй формі, сума податку об’єкта
оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 статті
164 Кодексу (підпункт 164.2.17 пункту
164.2 статті 164 Кодексу).
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Водночас, підпунктом 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 Кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та
призерам спортивних змагань), якщо їх
вартість не перевищує 50 відсотків
одній мінімальної заробітної плати (у
розрахунку на місяць), встановленої на
1 січня звітного податкового року, тобто
в 2011 році – 470.50 грн., за винятком
грошових виплат у будь-якій сумі.
Згідно з підпунктом «б» пункту 176.2
статті 176 Кодексу вищевказані доходи,
отримані платниками податку відображаються податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку
за формою № 1 ДФ у відповідності до
наказу ДПА України від 24.12.2010 р.,
№ 1020, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 13.01.2011
р. за № 46/18784. За ознакою «160»
відображається вартість новорічних подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 процентів мінімальної заробітної платі та за ознакою у разі перевищення такої суми.
При цьому зазначимо, що відповідно до п. 5.2 ст. 5 Кодексу, у разі якщо
поняття, терміни, правила та положення
інщих актів, суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього
Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття,
терміни, правила та положедня цього
Кодексу.
Заступник голови

С. І. Лекарь

цій та первинних профспілкових
організацій «пілотних» районів:
– у ході реформування
продовжити активну роботу з
соціально-правового захисту
членів профспілки – працівників галузі;
– в рамках соціального діалогу, надати пропозиції та взяти участь в розробці програми
«місцевих стимулів» для медичних працівників;
– проводити моніторинг
ситуації щодо виявлення порушень трудових та соціальноекономічних прав медичних
працівників та своєчасно інформувати Раду профспілки;
– провадити у новостворених закладах охорони здоров’я
роботу з залучення медичних
працівників до лав членів профспілки;
– надавати інформацію для
висвітлення у засобах масової
інформації (преса, радіо, телебачення), інформаційних стендах, інтернет-сторінці профспілки актуальні і проблемні
питання реформи.
3. Внести до Регіональної,
Галузевої угод та колективних

договорів заходи та зобов’язання сторін щодо посилення правового та соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі.
4. Звернутись до Київської
міської ради профспілок з вимогою про дієве реагування на
факти невиконання сторонами
соціального діалогу Регіональної Угоди, в частині фінансування оплати праці медичних працівників столичних закладів
охорони здоров’я.

Голова

Л. В. Канаровська

• Ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ ìàéáóòíüîãî •

ÇÎËÎÒ² ÍÀÍÎÁÎÌÁÈ
ÇÍÈÙÈËÈ ÐÀÊÎÂ² ÊË²ÒÈÍÈ

М

іжнародна група дослідників з
Білорусії та США придумала, як
вибірково підривати злоякісні клітини з
середини. «Націлювання на клітину є
одним з найбільш важливих переваг наномедицини і наш підхід обіцяє, що зможе досягти ефекту локалізованого всередині окремої клітини,» – говорить провідний дослідник проекту Дмитро Лапотко, що працює зараз в університеті
Райса (Rice University).

Досвід з руйнування артеріальної бляшки. Зліва: частина кровоносної судини під
мікроскопом (при зовнішньому освітленні).
Наночастки надходять ліворуч, «силовий»
лазер світить зверху. Справа: та ж сцена
після вимкнення зовнішньої підсвітки, в кадр
потрапила одна з спалахів нанобомби (кадри D. Lapotko / Rice University).

Ідея полягає в тому, щоб лікувати
хворі клітини на ранній стадії хвороби,
до моменту, коли вона починає прогресувати, а стан людини погіршується.
Ще в минулому році Дмитро і його
колеги встановили, що плавають у біологічному середовищі наночастинки золота при опроміненні яскравим лазером з
певними параметрами миттєво створюють
навколо себе розпечені бульбашки пари,
названі вченими плазмонами нанобульбашками (plasmonic nanobubbles - PNB).
За певних налаштуваннь PNB могли
ефективно руйнувати клітини, що спершу було продемонстровано на прикладі
атаки на артеріальну бляшку, повідомляють експериментатори в прес-релізі університету. Безліч наночасток золота,
спалахують під лазерним променем.

Тепер автори PNB модифікували
свою ідею. Раніше вже було доведено,
що наночастинки золота, оснащені специфічними антитілами. Вони можуть
цілеспрямовано чіплятися до ракових
клітин (і навіть проникати в них), ігноруючи при цьому здорові.
У нових експериментах на ракових
клітинах дослідники показали, що, при
одному рівні опромінення золоті наночастинки створюють спалах, досить яскравий, щоб їх можна було знімати на
відео через мікроскоп, а при зростанні
потужності лазера ті ж частинки знищують знайдені клітини.
Таку подвійну роль своїх золотих
наночастинок вчені з Білорусії і США
назвали theranostics process (комбінація
терапії та діагностики))
Вчені випробували цей метод на лейкемічних клітинах і ракових клітинах голови і шиї, знайшовши його ефективним.
Зав. відділу охорони праці

К. О. Крилач

Вибух, ініційований кластером золотих
наночасток, триває кілька наносекунд. Кольоровими стрілками на малюнках показані
промені діагностичного та терапевтичного
лазерів, що відрізняються за потужністю
(ілюстрації Dmitri Lapotko, Jason Hafner).

5

ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
•

Þâ³ëå¿

•

Þâ³ëå¿

•

Þâ³ëå¿

•

Äèðåêòîðó ÄÓ «²íñòèòóò òðàâìàòîëîã³¿ òà îðòîïåä³¿ ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè», Çàñëóæåíîìó ä³ÿ÷ó íàóêè i òåõí³êè Óêðà¿íè,
ëàóðåàòó Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè â ãàëóç³ íàóêè i òåõí³êè,
÷ëåí-êîðåñïîíäåíòó ÍÀÌÍ, äîêòîðó ìåäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðó Ãåîðã³þ Âàñèëüîâè÷ó ÃÀÉÊÓ âèïîâíþºòüñÿ 75 ðîê³â
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ òà 57 ðîê³â òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³

Г.В. Гайко народився 21 грудня 1936
р. в с. Волока Вижницького району Чернівецької області в родині селянинахлібороба. До школи пішов у шість
років, де проявив себе кмітливим та допитливим учнем, особливо глибоко цікавився природничими науками та історією. Це відіграло в подальшій освіті та
житті Георгія Васильовича вирішальну
роль. Він зразу після закінчення десяти
класів у 1954 році успішно здає вступні
екзамени та зараховується студентом
першого курсу Чернівецького медичного інституту. Вже на третьому році навчання він захоплюється xipypriєю, активно працює в студентському гуртку,
виконує ургентні чергування, а на п’ятому – самостійно окремі оперативні
втручання. Георгій Васильович постійно
був у центрі громадського життя інституту, захоплювався спортом і брав активну участь у художній самодіяльності.
Після закінчення інституту в 1960
році Георгій Васильович вирішує пов’язати свій подальший шлях тільки з хірургією. Він з оптимізмом отримав направлення на практичну роботу в Південний
Казахстан, де вже не раз працював у

складі студентської будівельної бригади.
Після первинної спеціалізації з хірургії
та травматології в Чімкентській обласній
лікарні, молодий хірург з України став
до роботи в лікарні Чардара-ГЕС
Кіровського району цієї області, яка обслуговувала будівельників гідроелектростанції та водосховища для зрошення
«голодного степу» Кизил-Кум.
Через три роки напруженої праці в
Казахстані Георгій Васильович повертається в Україну й працює в хірургічному відділенні Мелітопольської міської
лікарні. Після чергових курсів удосконалення з травматології та ортопедії в Запорізькому інституті удосконалення
лікарів щаслива доля привела Георгія
Васильовича до Київського інституту
травматології та ортопедії, про який він
мріяв. Після зустрічі з директором інституту Іваном Піменовичем Алексєєнком
з 1964 року подальше життя Георгія Васильовича пов’язане з цим інститутом.
Його зараховують до клініки, а через
декілька місяців він стає аспірантом і в
1968 році успішно захищає кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування
порушення опорності кінцівки з деформацією проксимального кінця стегнової
кістки після поліомієліту».
Значну роль у науковому та організаційному становленні Георгія Васильовича відіграли провідні травматологиортопеди професори I. П. Алексєєнко, А.
X. Озеров, М. О. Воробйов, I. Г. Талько,
I. В. Шумада, О. О. Корж, широко відомі
вчені не лише в нашій країні, а й поза її
межами. Це було покоління науковців,
яке втілювало найкращі риси професури свого часу – людяність, відданість
улюбленій справі, високі професіоналізм
та моральні якості.
Після 7 років плідної праці в інституті МОЗ СРСР направив Георгія Васильовича на роботу в Алжир, де він очолював групу радянських лікарів та завідував ортопедо-травматологічним відділенням центрального шпиталю м. Алжир. За сумлінну працю протягом трьох
років (1975–1978 роки) був нагородже-

ний грамотою посольства СРСР в Алжирській НДР.
У 1984 р. захистив докторську дисертацію з однієї з найскладніших проблем
ортопедії – ускладнень та наслідків гематогенного остеомієліту в дітей та
підлітків. У подальшому Георгій Васильович працював на посадах старшого
наукового співробітника, ученого секретаря, завідувача клініки кістково-гнійної
хірургії та клініки захворювань суглобів
у дітей i підлітків, заступника директора з наукової роботи (1983–1989 роки).
А в 1989 році Георгій Васильович Гайко
очолив Київський інститут травматології
та ортопедії, став першим директором,
обраним колективом завдяки особистим
рисам характеру, організаторським
здібностям, професіоналізму, високій
працездатності, культурі спілкування,
відданості улюбленій справі та доброзичливості. Багатогранні знання й наполегливість, уміння аналізувати й узагальнювати факти дозволили Георгію Васильовичу вирішити широке коло наукових
та практичних проблем.
Основні напрямки наукової діяльності: травма та її наслідки, травматизм,
методи стабільно-функціонального
остеосинтезу при переломах та реконструктивно-відновних операціях; вивчення особливостей росту й формування
кісток та суглобів при гематогенному остеомієліті в дітей та підлітків; розробка
реконструктивно-відновних операцій;
трансплантація кісткової і хрящової тканин в експерименті й клініці; розробка
методів лікування, прогнозування та
профілактики дегенеративно-дистрофічних процесів при вроджених та набутих захворюваннях; ендопротезування
суглобів; остеопороз у віковому аспекті
та його вплив на пepe6ir захворювань
кісток i суглобів; організація травматолого-ортопедичної допомоги й служби в
Україні; підготовка кадрів.
Георгій Васильович – автор понад
500 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 9 довідників та посібників, 12
авторських свідоцтв i патентів, 18 методичних рекомендацій. Підготував 8 докторів та 14 кандидатів наук. Основні наукові пpaцi: «Ортопедические осложнения и последствия гематогенного метаэпифизарного остеомиелита у детей и
подростков» (1984 р.); «Актуальні питання кістково-гнійної xipyprії» (1995
р.); «Хірургічне лікування ушкоджень
плечового сплетіння» (2001 р.); «Відновна хірургія деструктивних форм кістково-суглобового туберкульозу i остеомієліту та їх наслідків» (2002 р.), «Функци-

Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
«Çäîðîâ’ÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó»
Ñîáðàíèå îðãêîìèòåòà Êîíêóðñà
«Íàöèîíàëüíàÿ Ìåäèöèíñêàÿ Ïðåìèÿ»
8 декабря в зале заседаний Министерства Здравоохранения Украины, состоялось очередное заседание организационного комитета Конкурса «Национальная медицинская премия».

Н

а заседании присутствовали руководители департаментов министерства, руководители общественных организаций, лечебно-профилактических и учебных заведений, профсоюзов и представители СМИ:
Вороненко В. В. (руководитель
департамента МОЗ Украины),
Коблош В. В. (руководитель департамента МОЗ Украины),
Блихар В. Е. (директор ГП Гос
Фармцентр), Вороненко Ю. В.
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(ректор НМАПО им. Шупика),
Гудзенко А. П. (начальник КП
«Фармация», г. Киев), Дячук Д. Д.
(председатель ВАГЛ), Желтуха
М. (уполномоченный представитель Национального музея
медицины Украины), Заболотный Д. И. (председатель Федерация ОМА), Канаровская Л. В.
(председатель профсоюза Медработников г. Киева), Кидонь В. П.
(вице-президент ИД « Здоровье
Украины»), Мусий А. С. (пре-

зидент ВУЛТ), Парий В.Д. (Медицинский директор клиники «Обериг»), Сорока И. М.
(президент Украинского Медицинского Клуба), Сошинский
С. А. (президент МВФ «Здоровье украинского народа»).
На заседании слушался
отчет о работе Оргкомитета в
2009–11 гг., обсуждались процедурные вопросы и календарный
план подготовки к награждению. Было решено:
1. Признать уровень работы
Оргкомитета в 2010–2011 годах
удовлетворительным
2. Ввести в состав сопредседателей оргкомитета Мусия А. С.

ональная перестройка костей и ее клиническое значение» (2005 р.), «Витамин
Д и костная система», «Диагностика и
лечение анкилозирующего спондилита»
(2010 р.).
Георгій Васильович Гайко – член
Американської академії ортопедівхірургів, почесний президент Української асоціації ортопедів-травматологів,
член Вченої медичної ради МОЗ України, голова проблемної комісії «Травматологія та ортопедія» при Вченій медичній раді МОЗ та НАМН України,
член атестаційної комісії при Президії
НАМН України, член секції комітету з
Державних премій України, редактор
журналу «Вісник ортопедії, травматології та протезування», член редколегії
семи провідних наукових журналів, у
тому числі двох зарубіжних.
Георгій Васильович Гайко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, медалями «В пам»ять 1500-річчя
Києва» та «Ветеран труда», Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України,
Почесною грамотою Верховної Ради
України, Міністерства охорони здоров’я
України.
Одружений, має дві доньки й четверо онуків.
У свої 75 років Георгій Васильович
Гайко продовжує активно працювати,
повний нових задумок, навчає та передає свій величезний життєвий досвід
новому поколінню ортопедів-травматологів.
Колектив ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України» сердечно
поздоровляє Георгія Васильовича Гайка
з ювілеєм, бажають міцного здоров’я та
подальших наукових та практичних звершень на благо народу України.

Åäèíñòâà â ñåìüå
è õîðîøåé çàðïëàòû
Работают люди у нас в медицине,
Работают там по чудной причине:
Ведь людям привыкли они помогать,
Здоровье чужое оберегать.
Детишки и женщины и мужчины
Все им благодарны по многим причинам:
За доброе слово,за нежные руки,
За то,что по жизни шагают без скуки,
За то,что все видят, за то, что все знают,
За то,что от боли нас часто спасают!
Пусть медики наши счастливыми будут!
Болезни пусть их обойдут и простуда!
Еще я хочу пожелать многократно
Единства в семье и хорошей зарплаты!

3. Инициировать разработку
процедуры получения номинантами Конкурса «Национальная
Медицинская Премия» и участниками реестр «ТОП 100 в медицине» дополнительных аттестационных баллов
4. Провести награждение
победителей Конкурса «национальная Медицинская Премия»
в июне 2012 года
5. Включить в перечень конкурсантов учреждения негосударственной формы собственности на общих основаниях
6. Усилить работы по привлечению к участию в проекте
профессиональных объединений врачей
За дополнительной
информацией обращайтесь:
press@healthup.com.ua,
(097) 02-84-277

Конкурс «Национальная
Медицинская Премия» – высшая награда для участников
конкурсов, реестров, рейтингов,
других проектов и событий, которые способствуют укреплению здоровья украинского народа и развития системы здравоохранения
Реестр «ТОП100 в медицине» – ежегодный общенациональный реестр лучших врачей,
учреждений здравоохранения,
среднего медицинского персонала, медицинских, лечебнопрофилактических и учебных
заведений, который создается
результатам общенационального голосования практикующих
врачей и фармацевтов, профессиональных государственных и
независимых организаций системы здравоохранения.
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÐÀÄÀ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÈ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Прем’єр-міністру України
Азарову М. Я.
Шановний Миколо Яновичу!

К

иївська міська профспілка
працівників охорони здоров’я (далі – Профспілка) є
організаційною ланкою Професійної спілки працівників
охорони здоров’я України, легалізована Міністерством юстиції
України 17 грудня 1999 року,
про що видано свідоцтво про
реєстрацію об’єднання громадян №0269-99 П.С. і включена
до Реєстру профспілок та їх
об’єднань. Налічує багаторічну
історію та об’єднує близько 400
профорганізацій в закладах
різного підпорядкування, серед
яких: державні установи – національні інститути підпорядковані Академії медичних наук
України, організації Міністерства охорони здоров’я України,
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця,
Національна медична Академія
післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика, організації підпорядковані Державному управлінню
справами, лікувально-профілактичні установи та медичні коледжі підпорядковані Головному управлінню охорони здоро-

в’я КМДА, санітарно-епідеміологічна служба, підприємства
промислової групи тощо, і нараховує майже 90 тисяч членів.
Профспілка змушена звернутись до Вас, у зв’язку з занепокоєнням медичної спільноти
столиці, викликаним оприлюдненням розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.11.2011 р. №1191-р «Деякі
питання управління вищими
навчальними закладами», яким
Уряд вирішив підпорядковувати флагман української медичної освіти – Національний медичний університет ім. О. О.
Богомольця, що посідає IV
місце серед ВНЗ України в університетському рейтингу за
проектом ЮНЕСКО «ТОП 200
Україна» та І місце – серед медичних та фармацевтичних ВНЗ
держави, до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Сьогодні система медичної
освіти та медичної практики
нерозривно пов’язані, успішно
функціонують та співпрацюють. Зараз переважна більшість

медичних кафедр університету
розташовуються на базі державних та комунальних закладів
охорони здоров’я столиці, що
забезпечує якісний та безперервний зв’язок студентів, які успішно опановують медичну теорію зотриманням практичного
досвіду у провідних наставників, науковців та практикуючих лікарів. Доступ до кафедр
забезпечує Міністерство охорони здоров’я України, оскільки і
університет і заклади охорони
здоров’я підпорядковані саме
йому. Що є логічним і виправданим, і історично усталеним.
Також університет має і свою
чудову клінічну базу.
Міністерство охорони здоров’я України і місцеві органи
державної влади та самоврядування постійно створюють всі
необхідні умови для безоплатного використання кафедрами
приміщень лікувальних закладів (таких кафедр та клінічних баз в університеті налічується понад 70, разом вони
безоплатно займають понад
20000 м. кв. площ у лікувальних
закладах), формують державне
замовлення на підготовку медичних кадрів для столиці (що
особливо актуально сьогодні

Ì²Í
²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯
Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ
ÏÎË²ÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я

М

іністерством розглянуто
ваше звернення щодо застосування контрактної форми
трудового договору у галузі охорони здоров’я і в межах своєї
компетенції повідомляємо наступне.
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України особливою формою трудового договору є контракт, в якому
строк його дії, права, обов’язки
і відповідальність сторін (в тому
числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови
розірвання договору, в тому
числі достроково, можуть встановлюватися угодою сторін.
Сфера застосування контракту
визначається законами України.
Згідно з абзацом четвертим
пункту 7 постанови Пленуму
Верховного Суду України від
06.11.92 № 9 «Про практику
розгляду судами трудових
спорів» власник aбo уповноважений ним орган може вимагати від працівника, який працює за трудовим договором, укладення контракту тільки в
тому разі, коли він відноситься
до категорії працівників, які
згідно з законами працюють за
контрактом.
Відповідно до Закону Украї-

ни від 07.07.2011, № 3611-VI
«Про внесення змін до Основ
законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» статтю 16 Основ законодавства України про охорону
здоров’я викладено в новій редакція, в якій передбачено, що
керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я
призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту (норми зазначеної статті набирають чинності з 1 січня 2012
року).
Отже, правовою підставою
для введення контрактної форми трудового договору з керівниками державних, комунальних закладів охорони є стаття 16
зазначеного Закону (після набрання чинності законом від
07.07.2011 № 3611-VI).
Введення контрактної форми трудового договору у такому випадку слід розглядати, як
зміну істотних умов праці.
Відповідно до частин третьої статті 32 Кодексу законів
про працю України у зв’язку із
змінами в організації виробництва і праці допускається зміна
істотних умоь праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи по-
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під час кадрової кризи у галузі),
спільно з лікувальними закладами організовують навчання в
інтернатурі студентів, які, як
правило, згодом направляються
на роботу у ці ж заклади.
Тому перепідпорядкування
провідного медичного університету до МОНмолодьспорту
неминуче призведе до порушення усталених принципів підготовки кваліфікованих медичних
працівників та створить безліч
додаткових фінансових, матеріальних та інших проблем.
Так, виникає питання, якщо
медичний університет буде
підпорядковуватися МОНмолодьспорту, яке відношення цей
університет буде мати до лікувальних закладів? Заклади охорони здоров’я змушені будуть
впроваджувати суто економічні
принципи взаємовідносин: виставляти рахунки за оренду
приміщень, за навчання студентів, що неможливо допустити в умовах сучасного вкрай
обмеженого фінансування та
складної економічної ситуації в
державі.
За економічними підрахунками, такі кроки зумовлять
збільшення державних видатків
на потреби медичної освіти
втричі. Крім того, наявна мережа університетських клінік, які
створені та успішно функціону-

ють при багатьох ВНЗ не можуть бути передані до МОНмолодьспорту, оскільки це міністерство не є профільним та є
некомпетентним в управлінні
даними закладами.
Зважаючи на вищевикладене, Профспілка, від імені 90-тисячної медичної спільноти столиці, звертається до Вас, шановний Миколо Яновичу, як до голови Уряду, в компетенції якого є вирішення порушеного питання, та виваженого державного і громадського діяча, якому
небайдужа доля нашої держави,
української освіти та галузі охорони здоров’я, з проханням зважити на наведені аргументи,
вивчити повторно дане питання, скасувати розпорядження
Кабінету Міністрів України від
16.11.2011 р. № 1191-р «Деякі
питання управління вищими
навчальними закладами» та не
допустити підпорядкування,
відверто найкращого українського вищого медичного навчального закладу – Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця до Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України.
За дорученням Президії
Ради Профспілки.
З повагою,
Голова Ради

Л. В. Канаровська

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

садою. Про зміну істотних умов
праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи,
встановлення або скасування
неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів
і найменування посад та інших
– працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за
два місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на
продовження роботи в нових
умовах, то трудовий договір
припиняється за пунктом 6
статті 36 цього Кодексу (частина четверта статті 32 Кодексу законів про працю України).
Аналогічна позиція відображена у абзаці другому пункту 10
постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 №
9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (відповідно до якого, відмова працівника укласти контракт може
бути підставою для припинення трудового договору за пунктом, б статті 36 Кодексу законів про працю України у тому
разі, коли відповідно до законів
така форма трудового договору для даного працівника була
обов’язкова).
Заступник Міністра,
керівник апарату

В. Коломієць

Голові Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я
Канаровській Л. В.

Ïðî íàäàííÿ ðîç’ÿñíåííÿ

М

іністерство охорони
здоров’я України (далі –
МОЗ України) розглянуло Ваш
запит щодо оплати праці працівників лабораторій закладів
охорони здоров’я і повідомляє.
Відповідно до п. 2.4.5 наказу Мінпраці та МОЗ України від
05,10.2005 № 308/519 «Про
впорядкування умов оплати
праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»
(далі – Умови № 308/519) посадові оклади (тарифні ставки)
працівників закладів та структурних підрозділів, перелік
яких наведено у додатку 3.
підвищуються на 25 та 15 відсотків у зв’язку зі шкідливими
і важкими умовами праці.
Згідно з пунктом 2,19 додатка 3 до Умов № 308/519 медичним працівникам лабораторій
за роботу в шкідливих умовах
праці схемні посадові оклади
підвищуються на 15 відсотків
за роботу з живими збудниками інфекційних захворювань та
на 15 відсотків за роботу з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, перелік яких
наведений у додатку 7 вказаного наказу.

Згідно з п. З додатку 3 посадові оклади працівників закладів (підрозділів) охорони здоров’я, що передбачені розділами 1 і 2 цього додатка, робота у
яких дає право на підвищення
посадових окладів (тарифних
ставок) за двома та більше
підставами, підвищуються на 30
відсотків.
Отже, працівники лабораторій закладів охорони здоров’я
мають право на підвищення посадових окладів на 30 відсотків
за двома підставами; за умови
їх роботи з живими збудниками
інфекційних захворювань та з
хімічними речовинами, віднесеними до алергенів.
Конкретний перелік посад
працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і
важкими умовами праці, затверджується керівником закладу,
установи за погодженням з
профспілковим комітетом у залежності від функціональних
обов’язків та обсягу роботи у
шкідливих та важких умовах
пралі.
Заступник Міністра,
керівник апарату

Г. М. Калішенко
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×Í²É ÏÎË²ÊË²Í²Ö² ¹ 1
ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ –
55 ÐÎÊ²Â
В листопаді цього року відсвяткував своє 55-річчя один з найдавніших
медичних закладів Києва – стоматологічна поліклініка №1 Шевченківського району, що розташована в самому серці нашої столиці – на вулиці Шота
Руставелі.

Н

аша поліклініка, заснована в 1956
році, входила в число небагатьох
на той час госпрозрахункових поліклінік
Києва і надавала якісні стоматологічні
послуги спочатку мешканцям Ленінського району (нині Шевченківського),
а потім і всім бажаючим киянам. Завдяки праці високопрофесійних спеціалістів
наша поліклініка стала широко відомою
серед мешканців столиці. Протягом 55ти років в поліклініці працює міцний
колектив фахівців. Найдосвідченіші
лікарі допомагають оволодіти професією
молодим спеціалістам.
Вже третій рік поспіль нашу поліклініку очолює головний лікар Вігуль
Володимир Петрович. Він докладає багато зусиль щодо згуртування колективу, впровадженню новітніх технологій в
лікувальний процес. Це все сприяє підвищенню ефективності праці і покра-

щенню якості надання стоматологічної
допомоги населенню. Стоматологічна
поліклініка № 1 Шевченківського райо-
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ну надає пільгові послуги в протезуванні
ветеранам Великої Вітчизняної Війни і праці,
бо саме ця верства населення є найвразливішою в сьогоденні, і
саме від цих пацієнтів
особливо приємно
чути теплі слова вдячності за свою працю.
Наші лікарі надають стоматологічну
допомогу за місцем
проживання людям похилого віку, інвалідам,
які не мають змоги самостійно пересуватися містом. Нещодавно, наприклад,
була зроблена робота по протезуванню
вдома учаснику ВВВ, Герою Радянського Союзу – Метельському, за що він виказав велику подяку нашим фахівцям.
Наша поліклініка є базою практичних
занять для студентів стоматологічних
факультетів НМУ ім. О. О. Богомольця
та Київського Університету народної медицини.
Характерною ознакою прийому наших лікарів є принцип роботи сімейного
лікаря, що є визначним в оцінюванні їх
праці, тобто, в стінах нашої полікліні-
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ки лікуються поколіннями дуже багато
родин.
Але наш колектив вміє не тільки
плідно та якісно працювати, а ще й весело і дружно відпочивати, святкуючи разом дні народження, ювілеї, професійні
свята, та ін. Також ми беремо участь у
багатьох заходах, що проводить ТМО
«Стоматологія».
Отже, гідно зустрівши 55-річний
ювілей нашої поліклініки, колектив прагне і надалі існувати на високому рівні,
надаючи висококваліфіковану і, що дуже
важливо, доступну стоматологічну допомогу киянам та гостям нашого міста.

«ÄÅÍÜ Õ²ÐÓÐÃÀ»
лександрівська клінічна
лікарня м. Києва започаткувала традицію благодійної
допомоги мешканцям та гостям
нашого міста. Мета цих заходів
– наближення якісної медичної
допомоги до пересічного
українського громадянина. Наш
досвід показує, що киянам не
вистачає консультацій висококваліфікованих фахівців з боку
консультативних поліклінік.
День хірурга відбувся 19 листопада 2011 року з 08.30 до 15.00
години. В цей день надавали
консультації високваліфіковані
фахівці – завідувачі відділеннями та співробітники кафедр Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця,
лікарі з вищою кваліфікаційною
категорією за наступними спеціальностями:

– абдомінальна хірургія;
– пластична та судинна
хірургія;
– отоларингологія;
– гінекологія;
– урологія;
– нейрохірургія.
На жаль пацієнти звертаються до лікаря з задавненими
хворобами. І в загальній, і в судинній хірургії, процент хворих, які звертаються вже на пізніх стадіях захворювання збільшується. Причини пізнього
звертання пацієнтів – низька
освіченість населення в питаннях медичного характеру та загальна фінансова ситуація у
країні. Потрібно, щоб кожна
людина через певний проміжок
часу проходила обстеження. Зараз у місті з’являються амбулаторії сімейної медицини, саме
на них покладені обов’язки ви-

являти недуги на ранніх стадіях. Спеціалізовані дні, які проходять в нашій лікарні, можуть
бути закликом для людей слідкувати за станом свого здоров’я,
адже людина бачить, що обстежитися стає простіше: прийшов
до висококваліфікованого спеціаліста і за короткий термін
отримав набагато більше інформації чим міг би отримати у себе
в поліклініці. До того ж, маючи
ці дані, люди мають можливість
пройти лікування в нашій лікарні.
Дні, присвячені певній галузі медицини, стають уже традиційними для Києва.
Цілком можливо, що наступним буде День офтальмолога.
Адже ні для кого не секрет, що
після 50 років у кожного другого проблеми з зором, а враховуючи, що у нашій лікарні на повну потужність працює відділення офтальмології, тому це
буде доречно. Ми уже працюємо над цим питанням.

Біль Н. Е.,
заввіддділу отоларингології

Власенко В. О.,
ст. мс поліклініки

Журко А. Р.,
лікар УЗІ

19 листопада 2011 року
в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва
відбулася благодійна акція – «ДЕНЬ ХІРУРГА»

О
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Криворчук І. Г.,
заступник головного лікаря по хірургії
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
Ï’ßÒÈÐ²×ÍÈÉ ÞÂ²ËÅÉ
ÄÓ «ÍÏÌÖ äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà
êàðä³îõ³ðóðã³¿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
18 грудня 2006 року в столиці було відкрито Науковопрактичний медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії МОЗ України».

В

ідразу після відкриття
Центр став головною установою в галузі дитячої кардіології та кардіохірургії в Україні,
основним методичним та лікувальним Центром, в якому виконується діагностика, медикаментозне та хірургічне лікування вроджених вад серця та судин у дітей. Це – єдиний заклад
в Україні, в якому оперуються
найскладніші вроджені вади
серця незалежно від віку
пацієнтів. Стратегія Центру
спрямована на ранню діагностику патології та своєчасну корекцію вади для забезпечення
високої ефективності лікування.

Очолює ДУ «НПМЦ дитячої
кардіології та кардіохірургії
МОЗ України» директор Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Ємець
Ілля Миколайович, головний
лікар – кандидат медичних наук
Жовнір Володимир Аполінарійович, голова профкому – заступник головного лікаря з медсестринства Семененко Людмила
Борисівна.

йшли атестацію робочих місць.
Працівники, які працюють зі
шкідливими та важкими умовами праці забезпечені необхідним спецодягом, спецвзуттям,
отримують спецхарчування, мають усі допустимі доплати та
надбавки до посадового окладу,
додаткову відпустку та скороче-

ний робочий тиждень згідно
чинного законодавства.
За результатами надання
кардіологічної та кардіохірургічної допомоги Центр вийшов
на рівень показників кращих
клінік США та Європи. Результати роботи Центру суттєво
впливають на зниження показника малюкової смертності в
Україні. Наукові розробки
співробітників Центру визнані
в західних країнах.
25 грудня 2010 року в столиці відкрито другий корпус
Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та
кардіохірургії по вул. Мельникова, 24 у Шевченківському
районі.
Новий корпус - це установа
розрахована на 130 ліжок. В
складі установи дві операційні
кардіологічного профілю, операційна з ангеографічною апаратурою та рентгенопераційна
з пересувним рентгенапаратом.
Враховуючи особливі умови
роботи, інтенсивність та наван-

боти і особливі умови праці в
розмірі 30% посадового окладу.
Працівники закладу застраховані на випадок інфікування
вірусом гепатиту та ВІЛ-інфекцією.
Всім працівникам Центру,
які виявили бажання, проведено щеплення проти гепатиту В.
Оскільки
Центр є безперервно-діючим закладом, який працює
цілодобово, в кожному відділенні є
оснащені кімнати
відпочинку для забезпечення першочергових потреб персоналу.
В Центрі діє
щомісячна система преміювання
співробітників, яка стимулює їх
до інтенсивної та якісної праці.
Згідно з Колективним договором всім співробітникам Центру 1 раз на рік виплачується
матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового
окладу.
Політика керівництва спрямована на залучення та утримання кваліфікованих спеціалістів, талановитої молоді, тому 1 раз на 5 років медпраців-

рони праці в термін, установлений відповідними галузевими
нормативними актами, але не

рідше одного разу
в рік.
За пять років в
Центрі не виявлено жодних нещасних випадків і професійних захворювань, захворюваність серед медичних працівників по лікарняних листах в порівнянні з минулими роками не
зросла.
З метою підвищення уваги
керівників закладів і профспілкових комітетів щодо питань покращення роботи з охорони праці, мобілізації колективів на посилення роботи по
профілактиці нещасних випадків, зниженню захворюваності працюючих, забезпечення
виконання колективних заходів

з питань охороні праці Президія Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я оголосила проведення
конкурсу на кращу постановку
роботи з питань охорони праці
за 2011 рік і ДУ «НПМЦ дитячої
кардіології та кардіохірургії
МОЗ України» подали заявку на
участь у конкурсі
(за даний напрямок роботи в
центрі відповідає
інженер з охорони
праці – Жовнір
Дмитро Аполінарійович).
Наостанок слід
зауважити, що основна цінність
Центру – це його

працівники, адже допомога і
праця не є обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією
дарувати діткам життя та вселяти в їх серця надію, тож напередодні Нового Року поздоровляємо всіх працівників з цим
святом, бажаємо міцного здоров’я, наснаги, оптимізму, щоб всі
були життєрадісними та енергійними. Хай душі і серця зігріває добро, а оселі наповнюються сміхом дітей, онуків, правнуків та хорошими друзями, а
щастя, успіх і любов завжди
супроводжують Вас, дорогі
колеги на всьому життєвому
шляху.
Голова профкому, заст. головного лікаря з медсестринства ДУ «НПМЦ дитячої
кардіології та кардіохірургії

Л. Б. Семененко,
зав. відділу з соціально-економічних питань КМППОЗ

В. П. Коваль
зав. відділу охорони праці

К. О. Крилач

Всі відділення Центру оснащені сучасним обладнанням,
робота на якому потребує спеціального управління та обслуговування. Ці відділення про-

таження медичного персоналу
Центру, Кабінетом Міністрів
України з 1 січня 2008 року всім
працівникам Центру установлена надбавка за інтенсивність ро-
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ники проходять курси підвищення кваліфікації (удосконалення або спеціалізацію) у відповідних закладах та установах.
Головним завданням було і
залишається створення здорових і безпечних умов праці для
співробітників Центру, попередження нещасних випадків і
професійних захворювань, забезпечення виконання техніки
безпеки, виробничої санітарії,
інших вимог охорони праці, не
допускати шкідливого впливу
на здоров’я людей.
Працівники, що виконують
роботи підвищеної небезпеки, а
також де є необхідність у професійному доборі, проходять
попереднє спеціальне навчання
і перевірку знань з питань охо-
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Â ÇÄÎÐÎÂÎÌÓ Ò²Ë² – ÇÄÎÐÎÂÈÉ ÄÓÕ!!!
У законі України «Про фізичну культуру і спорт» йдеться
про необхідність організації та відновлення фізкультурно-оздоровчої діяльності у соціально-побутовій сфері, яка спрямована на збереження та зміцнення здоров’я, підвищення працездатності, раціонального використання вільного часу, задоволення потреб людини в активному відпочинку. Ця діяльність
покликана вирішати і такі соціальні завдання, як виховання
молодого покоління, оздоровлення та реабілітація населення
різного віку.

Д

о вирішення проблем
організації фізкультурнооздоровчої і спортивної діяльності повинні долучатися і державні інституції: депутатські
комісії. Відділи держадміністрації, навчальні заклади та державні підприємства. Разом із
державними підприємствами
роботу в цьому напрямку і проводять державні організації:
профспілки, фізкультурноспортивні товариства, громадські органи самоуправління. Це
об’єкт взаємодії багатьох державних і громадських організацій.
Зниження рухової активності зумовлює погіршення стану
здоров’я, зростання серцевосудинних захворювань, зниження здатності організму чинити
опір несприятливим факторам
зовнішнього середовища, як
наслідок зростання застудних
захворювань, через які велика
кількість людей щоденно не виходить на роботу.
Мотиви занять відіграють
велику роль для усвідомлення
необхідності займатися фізичними вправами і залежать від
віку. статі, професії. Молодь
хоче розвивати вольові якості і
випробувати себе, особи середнього та літнього віку мають за
мету зміцнення здоров’я, активний відпочинок, спілкування.
Проте іноді бажання не переростають у реальні дії. Але це
не про нас. Члени нашої профспілки на кожному із спортивних змагань поєднують на майданчиках як фізичні якості учасників так і вольові, характер, і
насамперед активне дозвілля та
спілкування всіх виховних груп.
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Це постійно зменшує тенденцію зростання психологічних
розладів, коли цей мотив стає
більш актуальним.
В цьому році Київський
міський медичний коледж вдруге приймає футбольний турнір
по програмі Спартакіади міської профспілки працівників охорони здоров’я.

Для нашого учбового закладу, в якому навчається більше
тисячі студентів, і для кафедри
(циклу) фізичного виховання
особливо, кожне змагання є святом більшого або меншого масштабу. П’ять років як не проводяться студентські міські спартакіади, програми яких налічували 20-25 видів спорту. КММК
завжди був у групі лідерів. На
цей час інтенсивність міських
спортивних заходів знизилась
на декілька порядків. Ми ж проводимо свою внутрішню спартакіаду, матчеві зустрічі з командами інших навчальних заходів, свято фізичної підготов-

ки, дні здоров’я. В коледжі працюють шість спортивних секцій, тренуються збірні команди
з некультивованих у нас видів
спорту.
Колектив, за особливим
сприянням директора КММК
В’юницького В. П. та голови
профкому, Накалюжного О. І.,
шукає своє місце у системі розвитку цінностей особистості і
вірить що, спортивна діяльність
удосконалює людину фізично і
духовно. А її естетичний характер проявляється тоді, коли сполучаються фізичне і духовне
начало. Фізична культура зміцнює і, комплексно впливаючи на
біологічну сферу, здійснює ве-

ликий вплив на інтелектуальну
і духовну сфери особистості,
оскільки духовні і матеріальні
цінності залежать один від
одного і складають одне єдине
ціле.
Зважаючи на сучасний розвиток у царині освіти, мотивація є основним напрямком роботи нашого колективу. Активність завжди пов’язана з появою
тих або інших методів. Спортивні мотиви багатоманітні , як
і ступені досягнень, і визначаються рівнем домагань. Оскільки досягнення у будь якому виді
суспільно корисної діяльності,

у тому числі у фізичній культурі
і спорті, високо оцінюються
оточуючими, то цілком природно, що самі по собі досягнення
грають важливу роль.
Людство досягло великого
прогресу у науці і техніці, більш
цивілізованого соціально-побутового устрою. Але по частині
фізичної витривалості і життєвої енергії далеко відстали від
предків. Разом з тим, фізичні навантаження – це один з могутніших каналів природного витрачання і накопичення енергії.
Збалансованість за рахунок
фізичної активності – природне
призначення організму. Рухова
активність – ось чого потребує
наш організм для нормального
функціонування, для зміцнення
здоров’я і досягнення гарного
самопочуття.

ванням рухових і особистих
якостей, зміцненням здоров’я і
підвищенням майстерності.
Фізичне виховання – учбова
дисципліна, яка присутня у всіх
навчальних закладах і школах.
Більше того, фізична культура є
найпершим і базовим видом
культури, який формується у
людині. Це особлива і самостійна галузь культури. Тому мі вважаємо своє педагогічне об’єднання не «циклом», а кафедрою.
Кафедра фізичного виховання вже зараз знаходиться на
етапі вирішення і практичному
впровадженні методичних напрацювань закономірностей
фізичної активності. Це – поступовість і систематичність,
адекватність фізичного навантаження, всебічне направлення
засобів оздоровчого тренуван-

Колектив кафедри (циклу)
КММК вдячний Київській
Міській профспілці працівників
охорони здоров’я за реалізацію
інтересів і цілей фізкультурноспортивної діяльності, в якій
успішно приймає участь і наш
коледж. Це наша спільна діяльність, яка пов’язана з перспективою фізичної досконалості і
гармонійним розвитком, вихо-

ня, раціональне поєднання засобів різноманітної спрямованості і ритмічності навантажень, досвід світового фітнесу.
Здоров’я і перемог нам,
друзі!
Зав. кафедрою (керівник
фізвиховання) Київського
міського медичного коледжу

Співак В. М.
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÇÌÀÃÀÍÍß ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÈ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß Ç ØÀÕ²Â
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я відповідно до
Постанови Президії ради від 23.12.2010 р. № 13 «Про проведення спортивномасових заходів Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я у
2011 році» 15 листопада 2011 року у приміщенні шахово-шашкової школи
«Авангард» (Золотоустівська, 1-А) провела особисті змагання з шахів
серед чоловіків та жінок.

У

змаганнях приймали участь працівники наступних установ: ДУ
«Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»
(директор Ємець І. М., голова профкому
Семененко Л. Б., представник команди

Матушева Н. О.), Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги
(головний лікар Ткаченко О. А., голова
профкому Панчак Г. С., представник команди лікар-офтальмолог Вакалюк Д. І.),
Київської міської станції швидкої медичної допомоги (головний лікар Вершигора А. В., голова профкому Каплюк Л. Б.),
Київського міського медичного коледжу (директор
В’юницький В. П., голова
профкому Накалюжний О.
І.), Київського медичного
коледжу ім. П. І. Гаврося (директор Підмогильна Л. Г.,
голова профкому Бондарчук
О. М., представник команди
викладач фізвиховання Бантиш П. М.), ДО «Київмедавтотранс (директор Грищен-

ко М. В., голова профкому Ніколаєв В. В., представник командиПономаренко О. Т.), Київської
міської СЕС (головний
санітарний лікар Ортинський Я. М., голова профкому Подковиріна Ж. І.).
У змаганнях з шахів
серед чоловіків перше
місце зайняв провідний
інженер організаційного
відділу Київської міської
СЕС Дяченко Василь Іванович, друге та третє
місце зайняли представники ДО «Київмедавтотранс» начальник
штабу ЦЗ Пономаренко Олександр Тимофійович та водій Титенко Василь Степанович відповідно.
У змаганнях з шахів серед жінок перше місце зайняла студентка Київського
медичного коледжу ім. П. І. Гаврося
Зінченко Алла, друге місце зайняла медсестра ДУ «Науково-практичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України» Баселадзе Людмила Ва-

силівна, третє місце зайняла медсестра
Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Складанна Валентина Максимівна.
Переможці та призери змагань були
нагороджені грамотами Київської
міської профспілки працівників охорони здоров’я.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ
ÐÎÊÓ ÊÌ ÔÑÒ «ÑÏÀÐÒÀÊ»
Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» 8 грудня 2011 року в колонній
залі Київської міської державної адміністрації підвела
підсумки спортивного року.

К

иївська міська профспілка
працівників охорони здоров’я протягом року приймала
участь у змаганнях КМ ФСТ
«Спартак», в яких здебільшого
займала призові місця і на церемонії нагородження голові
ради профспілки Канаровській
Ларисі Вячеславівні було вручено диплом «Прорив року».

За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту
Дипломами Головного управління спорту КМДА були нагороджені завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця,
доцент кафедри Гусєв Тарас
Петрович та лікар анестезіолог-
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Київської міської клінічної лікарні № 6 Строкоус Віктор Володимирович.
За підсумками змагань
VI Міжгалузевої спартакіади
м. Києва Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я зайняла друге загальнокомандне місце і була нагороджена Дипломом та Кубком.
Крім того Дипломами та медалями відповідних ступенів на
церемонії були нагороджені капітан футбольної команди Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я лікар-анастезіолог КМКЛ № 6
Строкоус Віктор Володимирович за зайняте друге місце у
змаганнях з футзалу, студенти

НМУ ім. О. О. Богомольця –
Меркулова Ірина за перше місце
у змаганнях з шахів серед жі-

В. П. Коваль

нок, Шакалова Світлана за друге місце у змаганнях з легкої
атлетики серед жінок на дистанції 60 метрів та перше місце
в комплексній естафеті 4×100
метрів, Олексійовець Ірина за
третє місце у змаганнях з настільного тенісу серед жінок,
Зименко Сергій за перше місце
у змаганнях з армспорту в категорії понад 90 кг.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
вітає лауреатів і бажає всім перемог у наступному спортивному році.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль
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ÁÓÍÒ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ
Òàêîé ïðîäîëæèòåëüíîé çàáàñòîâêè ëþäåé
â áåëûõ õàëàòàõ Èçðàèëü äî ñèõ ïîð íå çíàë
Вначале забастовали все врачи, независимо от званий, занимаемых должностей и стажа работы. Они потребовали увеличения заработной платы при одновременном уменьшении
нагрузок. Доктора, работающие в больничных учреждениях,
выразили особенное недовольство тем, что значительная часть
их заработка зависит от количества ночных дежурств.

Н

ельзя сказать, что израильский врач обижен в деньгах. В среднем здешний доктор
имеет зарплату в 16 тыс. шекелей в месяц (примерно 5 тыс.
долл.). А такие специалисты,
как кардио- и нейрохирурги зарабатывают около 90 тыс. шекелей.
В принципе, вполне европейская зарплата, правда, ниже
той, которую получают американские коллеги. Местные доктора обижаются на государство,
скорее, не за недостаточное жалование. Тутошний врач, если
он не знаменитость, обремененная учеными степенями, не получит свои 5 тыс. «зеленых»,
если несколько ночей в неделю
«не пропашет» в больнице.
Именно так мне разъяснила
ситуацию Тамара Васильева,
хирург с 20-летним стажем, работающая в реховотской больнице «Каплан». «В прошлом месяце мой «тлуш-маскорет» (зарплата. – З.Г.) составил 20 тыс.
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Äîñâ³ä

шекелей, – делится со мной доктор Васильева, – но сколько я за
эти деньги должна была «дать»
ночных дежурств, история
умалчивает».
Причем обычно дежурному
врачу в израильской больнице
вздремнуть в ночные часы не
удается. И тем не менее отдежурившего ночь доктора никто от
работы на следующий день не
освобождает. Утром он обязан
или принимать больных в поликлинике, или проводить обходы
в больничных отделениях.
Замечу, что как врачи, так и
средний медицинский персонал
не могут проводить обычные
забастовки. Иными словами,
все медицинские учреждения,
несмотря на забастовочные санкции, продолжают работать. Но
по субботнему графику. А это
значит, что из-за ограниченного режима работы страждущим
оказывается только срочная медицинская помощь, проводятся
операции, отмена которых угро-
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жает жизни, в то время как плановые операции отменяются до
лучших времен. Понятно, что
всё вышесказанное касается государственных больниц. Частные клиники работают, как ни
в чем не бывало.
После изматывающих переговоров, продолжавшихся 158
дней, руководство профсоюза
врачей во главе с доктором Леонидом Эйдельманом (к слову,
уроженцем Риги и выпускником
Рижского медицинского института), с одной стороны, и Министерством здравоохранения и
Министерством финансов – с
другой, вроде бы договорились.
Зарплата врачей государственных больниц повышается немедленно на 1 тыс. шекелей и в
течение ближайших лет должна достигнуть 23 тыс. шекелей
в месяц.
Еще большая прибавка ожидает врачей периферийных
больниц (хотя какая в маленьком Израиле периферия!). И тем
не менее, средняя зарплата врача в здешней провинции через
5 лет достигнет 30 тыс. шекелей! Весьма впечатляющая сумма по местным понятиям.
Однако опять не 25! В том
смысле, что интерны и ордина-
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торы, иначе говоря, молодые
врачи, остались недовольны. Их
зарплата будет возрастать медленнее, чем у более опытных
коллег. Леонид Эйдельман попытался объяснить молодежи,
что, во-первых, стаж во всех
отраслях влияет на базовую зарплату, и во-вторых, интерны и
ординаторы не представляют
дефицитные медицинские специализации.
Молодые врачи настолько
обиделись на своего профсоюзного босса, что решили создать
свой молодежный врачебный
профсоюз. Но создание, по
сути, параллельного профессионального объединения врачей
– задача непростая, и в один
день ее не осилишь. Тогда интерны и ординаторы стали грозить увольнением. Прямо скажем, немалой решимостью обладает израильская медицинская поросль. Большинство,
правда, увольняться не решилось, но 120 заявлений «на добровольный выход» уже подано.
Ситуация получается глупейшая! Формально врачебный
профсоюз заключил с Минфином соглашение, и забастовки
как бы нет. Но де факто многих
молодых врачей нет на месте
работы, и часть больных, прибывших на плановые процедуры, приходится отправлять домой.

Äîñâ³ä
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Обозреватель Евгения Ламихова, специализирующаяся
на медицинской тематике, пишет в местной русскоязычной
газете: «Поскольку большинство ординаторов уже не признают никаких авторитетов, их
поведение трудно прогнозировать. Тем не менее у нас в стране есть люди, которые делать
такие прогнозы просто обязаны.
Мы, налогоплательщики, платим этим людям зарплату. Мы
называем их министрами. И
даже премьер-министрами. И
ждем от них не только слов, но
и действий. Особенно когда
речь идет о нашем здоровье».
С Е.Ламиховой полностью
солидаризуется ее коллега, обозреватель Яков Шаус. Он справедливо отмечает, что «по израильским стандартам» работники системы здравоохранения зарабатывают совсем неплохо.
Причем именно дежурства увеличивают зарплату ординаторов
почти в 3 раза. «В нынешних
ультимативных требованиях
ординаторов, – подчеркивает
Шаус, – много ненужной истерии, которая является большим
профессиональным недостатком врача».

З. ГЕЛЬМАН
(«Медицинская газета»,
№ 86, 09.11.2011)
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ÑÀÌÀß «ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÀß» ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Согласно данным Национального института профессиональной безопасности и здоровья США (NIOSH), профессии, требующие высокого мастерства и
длительной специальной подготовки, имеют наибольшие показатели самоубийств. При этом рекордное количество суицидов встречается среди врачей,
по сравнению с другими профессиями, утверждают исследователи.

О

н-лайн-издание Business Insider,
основываясь на результатах исследования Национального института профессиональной безопасности и здоровья
США, назвало 19 профессий, представители которых чаще всего совершают
самоубийства. Изучив более 11 млн свидетельств о смерти по всему миру, ученые выяснили, что количество самоубийств среди врачей в 2 раза выше, чем
среди представителей остальных профессий. При этом особая склонность к
самоубийствам отмечается у стоматологов.
Для белых мужчин в первую пятерку
наиболее суицидальных профессий вошли инженеры, финансисты и юристы. Замыкают список ученые и фармацевты.
Среди белых женщин наиболее суицидальной оказалась профессия опятьтаки врача. Самоубийства сотрудницами
медицинской сферы совершаются в 2,78
раза чаще, чем в среднем представителями других профессий. За врачами следуют сотрудники отделов продаж, а также полицейские и детективы.
Для черных мужчин самым суицидальным местом работы оказалась
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полиция – самоубийства среди полицейских и детективов случаются в 2,55 раза
чаще, чем в среднем среди представителей других профессий. Далее с незначительной разницей в цифрах следуют механики и электрики.
Для черных женщин также наиболее
опасной является работа в полиции. За
женщинами-полицейскими в списке наиболее склонных к суициду следуют
руководители отделов продаж и упаковщицы.
В эту же компанию попали фармацевты, ветеринары и хиропракты – профессии не далекие от медицины. Вероятно,
есть резон глубже изучить причины, по
которым медицина более иных сфер
склоняет своих служителей накладывать
на себя руки. Думаю, при недюжинных
аналитических способностях связь этого явления с Аскпепием удастся выявить.
Но будь они, аналитики, хоть семи пядей во лбу, ни за что не ответят, как оказались в списке суицидальных лидеров
резчики по дереву?
Некоторым утешением медикам, возможно, послужит то обстоятельство, что
они не попали в другой список, состав-

ленный учеными медицинского колледжа
Манчестера.
Они назвали
профессии, которые наносят
вред мужскому
здоровью. При
составлении антирейтинга учитывались условия
работы,
профессиональные вредные
привычки, уровень стрессов и
статистика разводов в этих сферах деятельности.
Первое место разделили бизнесмены
и офисные работники. Сидячий образ
жизни, авралы, несбалансированное питание, стрессы серьезно вредят интимной сфере.
На втором месте оказались мужчины
в форме – военные, моряки, правоохранители. Тому причина – опасности, скитания по гарнизонам, плохое питание и
долгое половое воздержание.
Третье место заняли творческие личности: часто их пыл уходит на проявление таланта в ущерб личной жизни.
Плюс – особенности богемной жизни.
Однако, на мой взгляд, все перечи-

сленные профессиональные издержки,
влекущие половое бессилие, свойственны и рабочему режиму медиков. С чего
доктору быть мачо? Не исключаю, тут
мы имеем дело с элементарной корпоративной солидарностью. Список-то составляли врачи же, и записываться в сексуальные слабаки им не с руки.

Ю БОРИСОВ
(«Медицинская газета»,
№ 86, 09.11.2011)
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ùèðî â³òàº Âàñ, øàíîâí³ êîëåãè,

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß !
Грудень
Шапаренко В. П. – голова первинної профспілкової організації, керуючий справами НАМН України
Кубанський С. А. – завідувач відділу правового захисту, правовий інспектор Ради
профспілки працівників охорони здоров’я
Проданчук М. Г. – директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя
АМН України, член-кореспондент, д.м.н., професор
Пранік С. А.
– головний лікар Державного закладу «Республіканська клінічна лікарня»
Сімонова Н. А.
– голова ОППО УОЗ Дніпровського району
Губська Л. В.
– голова профкому Київської міської психоневрологічної
лікарні № 1
Пономаренко М. С.– голова профкому Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка, д.фарм.н., професор
Осьмак С. Ф.
– заступник директора Київського медичного коледжу
ім. П. І. Гаврося
Нікітін А. В.
– голова профкому Інституту фтизіатрії та пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України
Сіра Д. В.
– голова первинної профспілкової організації ЗАТ «Медінвестпроект»
Моісеєнко Р. О. – перший заступник міністра охорони здоров’я, к.м.н.

•

Þâ³ëå¿

•

Þâ³ëå¿

•

Â³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
ñòàðøîãî ôåëüäøåðà ÊØÌÄ
ÁÀÁÈ× Âàëåíòèíó ²âàí³âíó
35 років тому Валентина Іванівна розпочала свою діяльність
на станції фельдшером виїзної
бригади, 25 років останніх працює старшим фельдшером
підстанції № 2.
Великий досвід роботи, високий професіоналізм цієї людини гармонічно поєднується з
рідкісним даром співчуття і розуміння чужого болю, високим
покликанням творити людям
добро, свідомим почуттям обов’язку та відповідальністю.
Від щирого серця вітаємо
Валентину Іванівну бажаємо їй
міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, родинного за-

тишку, невичерпаної бадьорості. Хай щасливими і багатими
на людську повагу будуть її дні.

В

Олійниченко П. І. – заступник головного лікаря Київської міської онкологічної
лікарні
Гончаревська Л. М. – голова ОППО УОЗ Святошинського району
Примак Л. М.
– голова Печерської районної організації Червоного Хреста
м. Києва
Гернега Л. М.
– голова Солом’янської районної організації Товариства Червоного Хреста м. Києва
Войнаровський В. Р.– головний лікар Київської міської студентської поліклініки
Гайко Г. В.
– директор Інституту ортопедії і травматології НАМН України, член-кореспондент, д.м.н., професор
Куліков К. Б.
– народний депутат України
Троян Л. І.
– заступник голови профкому Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги
Зозуля Ю. П.
– директор Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова
НАМН України, академік НАН та НМАН України, д.м.н.,
професор
Сердюк А. М.
– президент НАМН України, академік, д.м.н., професор
Кириленко Н. П. – голова профкому ОППО УОЗ Подільського району
Меріуц О. М.
– керівник патронажної служби КМО Товариства Червоного
Хреста м. Києва

Ñòâîðåííÿ Ìîëîä³æíî¿ ðàäè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîôñï³ëîê

иконуючи рішення VІ
З’їзду Федерації профспілок України по цільовій програмі «Молодь – надійна опора
профспілок» та рішення Х
Київської міської міжспілкової
конференції профспілок щодо
активізації роботи із залучення
молоді до профспілок, 17 листопада відбулися загальні збори
представників молоді від 27
членських організацій Міськпрофради від усіх галузей в
кількості 80 чоловік.
Учасників зборів привітав
голова Київської міської ради
профспілок Валентин Мельник.
На засіданні було обрано
Молодіжну раду Київської міської ради профспілок в кількості

25 чоловік, робочий комітет в
кількості 7 чоловік та голову
Молодіжної ради – Інну Лінчевську, представника профспілки Міськпрофради, заступника голови Кредитної спілки
«Профспілкова скарбниця».
На першому ж своєму засіданні молодіжна рада вирішила розробити план по формуванню масового профспілкового молодіжного руху в місті на
2011–2016 роки і забезпечити
його виконання, керівники
членських організацій забезпечують інформацію по кожному
напрямку для подальшого затвердження плану.
Залишається побажати
успіхів!

Від профспілки працівників
охорони здоров’я ввійшов
Шульжик Ігор – студент Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, голова студентського профкому.

Хай доля пестить добрими словами,
А щастям голубить життя,
Хай завжди будуть поруч з Вами,
Багато друзів і добра!
Багато ласки і поваги.
Любові, ніжності, уваги.
Рада профспілки КШМД
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