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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Засідання Комітету з еконо-
мічних реформ КМДА.
Доповідь президента НАМНУ,

академіка А. М. Сердюка на
XXІV сесії Національної акаде-
мії медичних наук України

ñòîð. 1-2 ñòîð. 5-6 ñòîð. 7-8 ñòîð. 11-12

Затверджено план реформу-
вання медицини Києва.
Пам’ять серця . Академік

Є. Г. Гончарук

Пам’ять серця . Академік
О. О. Шалімов.
Дитячій поліклініці № 2 –

30 років

Бюджет столичної медицини
на 2012 рік.
Поздоровлення з днем наро-

дження.
Вітаємо з ювілеєм

Доповідь президента НАМНУ,
академіка  А. М. Сердюка
на XXІV сесії НАМНУ (продов-
ження)

ñòîð. 3-4

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України.
Зміни в оплаті праці праців-

ників закладів охорони здоров’я.
Постанови Кабінету Міні-

стрів України

ñòîð. 9-10

Çàê³í÷åííÿ íà 2-³é ñòîð.
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П ерший номер інформаційного вісника «Медик столиці»
вийшов у вересні 2000 року. На першій сторінці звернення

редколегії «Віднині разом з газетою», минули роки, наша газета
існує, удосконалюється, розвивається. Слід зазначити, що питан-
ня, які порушувались у газеті, актуальні і зараз: «Історія хвороби
медичної галузі», «Ілюзія підвищення зарплати», «Час починати.
Реформа», «Чого чекати від бюджету...?»

Любі читачі, ми сподіваємося на Вашу підтримку, співпрацю,
саме для Вас наша газета.
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Г олова Київської міської
державної адміністрації

Олександр Попов разом з кия-
нами будуватиме «місто май-
бутнього». Про це він заявив під
час розширеного засідання Ко-
мітету з економічних реформ
при КМДА, яке проходило за
участю першого заступника гла-
ви Адміністрації Президента
України, виконавчого секретаря
Комітету з економічних реформ
Ірини Акімової.

«Я хочу, щоб уже цього року
про Київ заговорили як про су-
часне місто, яке динамічно розви-
вається. Я хочу, щоб Київ став
«містом майбутнього», де на пер-
шому місці – інтереси киян, ін-

телект, нові технології та швид-
кий економічний розвиток», –
підкреслив Олександр Попов.

За словами голови КМДА,
такий підхід неможливий без
викорінення бюрократичних та
тіньових схем, які багато років
процвітали в ешелонах київ-
ської влади. Тому Олександр
Попов оголосив про початок
адміністративної реформи в
Києві і назвав її головним зав-
данням міської влади.

«Я оголосив війну бюро-
кратії, яка гальмує швидкий
розвиток міста. Наслідки цього
будуть відчутні уже найближ-
чим часом. Йдеться не тільки
про структурні зміни і скоро-

чення адміністративного апара-
ту. Від зміни місць сидіння по-
садовців і скорочення кількості
стільців результат не міняється.
Ми повинні радикально зміни-
ти всю управлінську систему.
Треба зробити так, щоб не чи-
новники, а передусім самі кия-
ни ухвалювали рішення з клю-
чових питань міського життя», –
наголосив керівник столичної
держадміністрації.

На переконання Олександра
Попова, досягти швидких змін
на краще в одному місті, навіть
якщо це столиця, можливо
лише за умови оновлення зако-
нодавчої бази. Для розвитку
потрібні значні кошти – як бю-

джетні, так і приватні. Залучи-
ти їх можна через полыпшення
бізнес-клімату, підтримку київ-
ського виробника, а також залу-
чення місцевих та іноземних
інвесторів. КМДА підготувала
перелік законодавчих змін, акту-
альних для Києва та всієї Украї-
ни. Олександр Попов звернувся
до Ірини Акімової з проханням
підтримати ці ініціативи.

Головними бюджетними
пріоритетами на цей рік голова
КМДА назвав соціальний захист
та прискорений економічний роз-
виток міста. У реалізації цих зав-
дань місто спиратиметься, серед
іншого, і на застосування прогре-
сивного світового досвіду.

«Ми досить детально вивчи-
ли досвід інфраструктури Токіо,
Нью-Йорка, Парижа. Я зустрі-
чався з мерами цих міст і напра-

25 січня 2012 року під головуванням Олександра Попова відбулося засідання
Комітету з економічних реформ Київської міської державної адміністрації.

цював багато ідей, як перетво-
рити Київ на дійсно прогресив-
ну та європейську столицю. Ми
спілкувалися як з потенційними
інвесторами, так і з людьми, які
розробляють нові технології.
Вони готові допомогти нам
швидко і ефективно застосува-
ти ці технології в Києві», – ска-
зав очільник міськадміністрації.

«Запровадження інновацій-
них підходів до керування містом
та запобігання і протидія коруп-
ції – це головні завдання, які я
ставлю перед собою в першу чер-
гу», – підкреслив голова КМДА.

Звертаючись до присутніх
учасників КЕР Олександр По-
пов наголосив, що готовий під-
тримати усі раціональні ідеї, які
сприятимуть модернізації міста.

Засідання проходило за уча-
стю першого заступника глави
Адміністрації Президента
України, виконавчого секретаря
Комітету з економічних реформ
Ірини Акімової.

У рамках засідання обгово-
рювались питання:
– реформування системи охо-

рони здоров’я;
– реформування дозвільної

системи та сфери надання
адміністративних послуг;

– розвиток внутрішнього ви-
робництва.
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З а минулий рік у Києві
успішно реалізовано низку

ініціатив у рамках виконання
державної Програми економіч-
них реформ. На цьому під час
засідання Комітету з економіч-
них реформ Київської міської
державної адміністрації наголо-
сила перший заступник глави
Адміністрації Президента Ук-
раїни Ірина Акімова.

«По-перше, Київ став пілот-
ним регіоном у реалізації ме-
дичної реформи. За час прове-
дення експерименту, а це півро-
ку, ми бачимо реальні результа-
ти – у пілотних Дніпровському
і Дарницькому районах помітна
чітка тенденція до поліпшення
якості медичного обслуговуван-
ня мешканців. Крім того, у місті
відкрито кілька десятків амбу-

латорій сімейної медицини. Ра-
зом з тим, Київ виступив одним
з піонерів медичної реформи не
лише з точки зору будівництва і
реконструкції медзакладів пер-
винної ланки, але і з точки зору
підготовки медичних кадрів.
Першою серед регіонів столич-
на влада прийняла відповідну
програму підготовки кадрів до
2018 р. і підписала угоду з
медичним університетом ім.
О. Богомольця. Також Київ один
з перших взяв участь у націо-
нальному проекті з відкриття
перинатальних центрів, і, я спо-
діваюсь, що зовсім скоро у
столиці буде відкрито такий
центр на базі пологового будин-
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ку № 7», – зауважила Ірина Акі-
мова.

Вона зазначила, що ще од-
ним важливим досягненням
Києва у 2011 р. став акцент на
дерегуляцію адмінпослуг.

«Завдяки ефективній підго-
товчій роботі, яка тривала
протягом 2011 р., сьогодні
кияни мають практичний ре-
зультат – діючий дозвільний
центр. Хотілося б, щоб Київ і
надалі лишився одним із лідерів
у цьому питанні», – додала
представник Адміністрації Пре-
зидента.

Разом з тим, Ірина Акімова
наголосила, що акцентом 2012 р.
має стати спрямованість на

імплементацію проектів та
ініціатив економічної реформи
як у Києві, так і у всій Україні.

«Так традиційно склалося,
що Україна рівняється на Київ,
який є не лише адміністратив-
ною столицею, а й великим ви-
робничим, освітнім, культур-
ним державним центром. Тож
Київський регіональний комітет
з економічних реформ повинен
і надалі ставити перед собою
важливе завдання залишатися в
лідерах соціальних та економіч-
них позитивних перетворень.
І ці зміни повинен відчути як ко-
жен громадянин окремо, так і
весь сегмент бізнесу в цілому», –
підсумувала Ірина Акімова.

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 1-³é ñòîð.

Çàñ³äàííÿ ÊÅÐ Вона також відзначила сис-
темний підхід до впровадження
важливих соціальних та еконо-
мічних проектів столичної вла-
ди, зокрема підготовку Стратегії
розвитку Києва до 2025 р.

У свою чергу, Олександр
Попов звернувся з проханням і
надалі надавати підтримку Киє-
ву у законодавчому регулюванні
столичних ініціатив.

Для довідки
Комітет з економічних ре-

форм (КЕР) при КМДА – кон-
сультативно-дорадчий орган,
головний майданчик, на якому
розробляються програми мо-
дернізації Києва. Сьогоднішнє
засідання КЕР має метою при-
скорення радикальних змін у
життєдіяльності столиці.

Фото Б. Корпусенка
(За матеріалами Офіційно-

го порталу Київської міської
влади kmv.gov.ua)

Високоповажне зібрання!
Шановні колеги!

Д озвольте зупинитися на
основних питаннях нашої

діяльності за час, що минув з
дня обрання нового складу Пре-
зидії. За її ініціативою прийня-
то ряд важливих змін і допов-
нень до статутних документів
Академії – Статуту Академії,
Типового статуту наукової уста-
нови, Положення про обрання
дійсних членів (академіків),
членів-кореспондентів та іно-
земних членів НАМН України.
В подальшому Президія при-
йняла Положення про вибори
керівників наукових установ на-
уковими радами і зміни та до-
повнення до Положення про на-
укові ради.

Всі зміни були спрямовані на
демократизацію діяльності Ака-
демії. Введено процедуру об-
рання директорів замість їх при-
значення. Вона  визначає участь
колективу наукової установи у
висуненні і обранні кандидатів
на посаду директора, обрання
директорів науковими радами і
затвердження їх Президією.
Саме за такою процедурою
пройшли цього року вибори
директорів 11 наукових установ,
причому в частині з них на кон-
курсних засадах. Обрано нових
керівників в Науковому центрі
радіаційної медицини та Інсти-
туті урології.
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У зв’язку з введенням про-

цедури обрання директорів
Президія прийняла рішення про
необхідність перевірки резуль-
татів діяльності наукових уста-
нов за останні п’ять років. За
результатами перевірки було
визнано незадовільною діяль-
ність директора ДУ «Інститут
гастроентерології» Ю. О. Філі-
пова і рішенням Президії запро-
поновано звільнити його із за-
йманої посади. В.о. директора
призначено Юрія Мироновича
Степанова.

Перевірка, що на сьогодні
здійснена у 14 наукових устано-
вах, дозволила виявити низку
недоліків в їх діяльності, що є
типовими для багатьох з них.
А саме:

– багатотемність;
– недостатній розвиток

фундаментальних досліджень;
– недостатнє комплексу-

вання з іншими установами;
– слабка співпраця з іно-

земними партнерами та неефек-
тивна робота із залучення
грантів, замало публікацій у
міжнародних виданнях;

– низька ефективність
аспірантури та докторантури;

– у клініках недостатній
відсоток тематичних хворих.

– основна маса пацієнтів у
клініках – мешканці міст, мало 
сільських жителів, постражда-
лих від аварії на ЧАЕС.

У 2012 році передбачається
здійснення перевірки 22 науко-
вих установ і проведення ви-
борів їх керівників.

Здійснено певні структурні
зміни. По суті, створено два
відділення – теоретичної і про-
філактичної медицини і клініч-
ної медицини. Їхні функції ви-
конують дві наукові ради, до
складу яких, відповідно до

фаху, увійшли члени академії,
котрим надано такі важливі по-
вноваження, як обрання керів-
ників наукових установ, акаде-
міків і членів-кореспондентів
академії.

Більш демократичною стала
процедура висунення й обран-
ня на вакантні місця академіків
і членів-кореспондентів, відпо-
відно до якої відбуваються тепе-
рішні вибори. Цього разу до фор-
мування вакансій було залучено
представників наукових рад.

На позавчорашніх наукових
радах заслухано виступи канди-
датів на обрання на вакантні
місця, на вчорашніх засіданнях
відбулися вибори. Результати
цих виборів будуть доповідати
голови наукових рад.

Але вибори не закінчено.
Сьогодні загальні збори ака-
демії мають обрати академіків і
членів-кореспондентів серед
тих, що рекомендовані наукови-
ми радами.

Робота Президії і академії в
цілому поступово стає макси-
мально прозорою. Медична на-
укова спільнота, державні орга-
ни мають бути поінформовані
щодо найбільш важливих пи-
тань, які приймаються Прези-
дією, і найвагоміших подій, що
відбуваються в академії.

Що робиться в цьому на-
прямку?

Організовано прес-службу,
введено посаду керівника цієї
служби. Прес-служба має ши-
рокі зв’язки із журналістами з
різних періодичних видань.
Відбулося досить багато зустрі-
чей керівництва академії з пред-
ставниками газет, журналів, ра-
діо, телебачення. Активніше
запрацював офіційний сайт ака-
демії, на якому стало з’являти-
ся більше інформації про по-
точні справи академії.

Започатковано контакти з га-
зетами «Демократична Украї-
на», «Дзеркало тижня», «2000».
До речі, з останньою реалізуєть-
ся спільний проект – кожні два
тижні на сторінках тижневика
висвітлюється діяльність акаде-
мії, обговорюється одна з гост-
рих проблем медичного харак-
теру, аналізуються шляхи її ви-
рішення.

Внесено корективи у поря-
док роботи Президії, затвердже-
но чіткий графік її засідань –
другий і четвертий четвер міся-
ця. Засідання проходять за уча-
стю директорів наукових уста-
нов. На жаль, через обмежені
фінансові можливості – в ос-
новному київських.

З огляду на це президія за-
початкувала проведення виїз-
них засідань. Перше відбулося
в м. Харкові. Вибір  був не ви-
падковим, адже там знаходять-
ся дев’ять установ академії.
Протягом двох днів заслухано
доповіді про результати науко-
вої і науково-організаційної
діяльності п’яти інститутів; до-
повідали їх директори і голови
комісій, які перевіряли ці уста-
нови. На засіданнях були при-
сутні члени вчених рад.

Ми переконалися, що зу-
стріч з науковцями Харківсько-
го куща  була корисною. Вона
мала великий резонанс у керів-
них колах міста і області. Відбу-
лася зустріч керівництва акаде-
мії з губернатором Харківщини
М. Добкіним, його заступником
І. Шурмою. Обговорено про-
блеми взаємодії НАМН і
області. У лютому 2012 р. пла-
нується підписати договір про
партнерство між Харківською
облдержадміністрацією та На-
ціональною академією медич-
них наук.

Члени Президії висунули
ідею в найближчому майбут-
ньому створити Північно-схід-
не відділення нашої академії. Це
дасть можливість спрямувати в
одне русло діяльність усіх хар-
ківських академічних інститу-
тів, а також двох університетів
медичного напрямку, посилити
співпрацю з іншими науково-
дослідними установами міста.
В подальшому цей процес по-
шириться на Київський та До-
нецький регіони.

У 2011 р.,  крім сьогодніш-
ньої, проведено 3 сесії загаль-
них зборів. Сесія, що відбулася
30 січня – 1 лютого, була при-
свячена питанню внеску медич-
ної науки у розвиток охорони
здоров’я. На сесії було обрано
новий склад Президії.

Через два тижні (14 лютого)
відбулися другі загальні збори,
які розглянули перспективи роз-
витку в країні регенеративної
медицини і проблеми стовбуро-
вих клітин. До речі, майже тре-
тина наших інститутів так чи
інакше причетна до цих напра-
цювань. Необхідність активі-
зації досліджень на цьому най-
новітнішому напрямі визначена
у прийнятій постанові.

У квітні відбулися спільні з
Комітетом ВР України з питань
охорони здоров’я Загальні збо-
ри НАМН, присвячені 25 роко-
винам аварії на Чорнобильській
АЕС. Було обговорено не тільки
важливі питання ліквідації
віддалених медичних наслідків
аварії, а й проблеми радіаційної
безпеки у зв’язку з використан-
ням променевої діагностики та
лікування в медицині, впливу
іонізуючого випромінювання на
промислових об’єктах «Укрит-
тя» та ін.

Ïðîäîâæåííÿ íà 3-³é ñòîð.
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Сьогоднішня сесія є 24-ю від
дня заснування академії. Успіш-
но пройшли вибори 5 дирек-
торів наукових установ. Наша
Академія поповнить свої лави
кращими з 59 претендентів на
вакантні місця дійсних членів та
членів-кореспондентів.

Саме тут я хочу навести дані
про склад нашої академії за віком.

Склад НАМН України
Станом на 20 грудня 2011 р.

Кіль- Серед-
кість ній вік

Дійсні члени
(академіки) 36 73
Члени-кореспонденти 74 64,5
Доктори наук 557 59,2
Кандидати наук 1260 50,2
Кандидати на вибори
27–28 грудня 2011 р.
Рада з клінічної
медицини
Академіки 6 68,1
Члени-кореспонденти 23 60,7
Рада теоретичної
та профілактичної
медицини
Академіки 6 70,3
Члени-кореспонденти 24 58

Потребує належної уваги
мережа наших наукових уста-
нов. Ви добре пам’ятаєте,  яким
чином до академії було переве-
дено значну кількість інститутів
із системи Міністерства охоро-
ни здоров’я. Критерій був один –
наявність бюджетного фінансу-
вання. Ті, що його мали, стали
академічними, решта залиши-
лася в МОЗ. Тоді мова не йшла
про те, чи проводяться в них
фундаментальні дослідження,
чи є можливості для цього в
майбутньому?

Треба бути відвертими – се-
ред наших інститутів є такі, що
не  відповідають у повній мірі
високому статусу академічної
установи.

На нашу думку, потребує
оптимізації мережа інститутів.
Кожен інститут має підносити і
свій авторитет, і академії, при-
носити користь практиці охоро-
ни здоров’я.

Кричуще питання: академія
не має наукової бібліотеки! Це
ненормально. Хочу нагадати,
що створення Академії наук
України В. І. Вернадський роз-
почав з наукової бібліотеки, яка
тепер носить його ім’я.

Тому одним з першочерго-
вих завдань Президії має  стати
створення Академічної бібліо-

теки. Один з можливих варі-
антів – переведення Національ-
ної медичної бібліотеки до скла-
ду академії. Зараз ведуться пе-
ремовини з її керівництвом.

Фінансовий стан
Для академії в 2011 р. Дер-

жавним бюджетом було виді-
лено 1 686 384,1 тис. грн., в тому
числі на поточні видатки –
1 026 927,1 тис. грн., капітальні
видатки – 659 457 тис. грн.

Станом на 21.12.2011 р. по-
точні видатки профінансовані
повністю. Капітальні видатки
профінансовані на 84%, в тому
числі на розгляді у Державно-
му казначействі України знахо-
дяться розподіли на загальну
суму 124 403,9 тис. грн. (або
18,7% від загального обсягу
фінансування капітальних ви-
датків у 2011 р).

У проекті Державного бю-
джету на 2012 рік для нас пе-
редбачено 2 174 750,7 тис. грн.,
в тому числі поточні видатки –
1 258 655,1 тис. грн., капітальні –
916 095,6 тис. грн. В порівнянні
з 2011 р. фінансування збіль-
шиться на 491 866,6 тис. грн.,
або на 29%.

Левову частку видатків у
2011 р. становила заробітна пла-
та з нарахуваннями – 38,41%,
медикаменти – 15,88% та при-
дбання обладнання – 27,24%.
Така ж тенденція зберігається і
у 2012 р.

Необхідно зазначити, що у
2011 р. на незадовільному рівні
відбувалося «освоєння» коштів,
передбачених інститутам на ка-
пітальні видатки.

За програмами по капіталь-
ному будівництву було профі-
нансовано 11 наукових установ.
Однак лише дві з них, які очо-
люють академіки Ю. І. Фещен-
ко та В. К. Гринь, виконали за-
плановане повністю. По інших
установах понад 20 разів про-
водились перерозподіли – змен-
шували витрати на будівництво,
натомість, щоб не втратити
кошти, збільшували закупівлі
обладнання.

Безпрецедентна ситуація
склалася в Інституті епідеміо-

логії та інфекційних хвороб (ди-
ректор – Марієвський Віктор
Федорович). З передбачених
бюджетом 50 млн. грн. на будів-
ництво та придбання обладнан-
ня жодна копійка не використа-
на. Зірвано всі закупівлі та ви-
конання доручення Уряду про
майбутнє перенесення клініки
інституту з території Києво-Пе-

черської лаври. Такого не-
дбальства не було за всі роки
існування академії. Не розумію
ні директора, ні колектив, який
терпить таке зневажливе його
ставлення до справи.

Прошу запам’ятати, інститу-
ти не можуть здавати в оренду
приміщення іншим установам,
які дублюють діяльність нашої
установи.

Протягом листопада-грудня
2011 р. Рахункова палата Украї-
ни перевіряла стан формування
та використання установами
академії коштів спеціального
фонду, отриманих від оренди
нерухомого майна.

Площі приміщень наукових
установ академії складають
майже 614 тис. кв. м. Із них на-
даються в оренду близько
30 тис. кв. м. (4,54%), в тому
числі в оренду науковим уста-
новам НАМН, МОЗ, бюджет-
ним організаціям – 8 000 кв. м.
Справедливості заради зазначу,
що більша частина приміщень,
які надаються в оренду, знахо-
дяться в холах, підвалах, кори-
дорах, на технічних поверхах.

Поки що не мають власних
приміщень 4 установи НАМН:
Інститут нефрології (орендує
1500 кв. м.), Інститут генетич-
ної та регенеративної медици-

ни (5068 кв. м.), Інститут сто-
матології, м. Одеса (4143 кв. м.),
Інститут спадкової патології,
м. Львів (1409 кв. м.). І це одна
з найнагальніших проблем ака-
демії, яку слід вирішувати як-
найскоріше.

На жаль, Рахункова палата
при вибірковій перевірці уста-
нов практично скрізь знайшла
суттєві порушення формування,
обліку та витрачання коштів
спеціального фонду, отриманих
від оренди. Прикро, що в пере-
важній більшості – це результат
грубих помилок бухгалтерських
та фінансових служб інститутів.

Перевірки Ра-
хункової палати не
закінчуються в
2011 р. На 2012 р.
академію включи-
ли до плану пере-
вірок щодо капі-
тальних видатків.
Прошу директорів
інститутів це вра-
хувати.

Лікувальна
робота

У 2010  р. в по-
ліклініках про-
консультовано 706
тис. хворих, за 11
місяців 2011 р. –
643,5 тис. хворих.
Кількість відвіду-
вань у полікліні-
ках становила 1,8 млн. До клінік
та поліклінічних відділень звер-
талися пацієнти з усіх областей
України.

У стаціонарах за 11 міс. про-
ліковано 144 тис. хворих.

Ліжковий фонд наших ста-
ціонарів – 7662 ліжка, в т.ч. 1175 –
для дітей, з них 65 – для ново-
народжених.

Станом на 01.12.2011 р. ак-
редитаційний сертифікат  МОЗ
України мають 28 з 29-ти клінік 
наукових установ. Не акредито-
вана  клініка  установи «Науко-

во-практич-
ний центр
ендоваску-
лярної ней-
рорентге -
нохірургії»
з об’єктив-
них причин
(документи
знаходяться
на розгляді
в акредита-
ційній ко-
місії МОЗ
України).

Маючи великий науковий та
кадровий  потенціал, клінічні
підрозділи установ  НАМН мо-
жуть і повинні збільшити обся-
ги та поліпшити якість надання
медичної допомоги.

Шановне високе зібрання!
Медична наука стає не лише

підґрунтям, а й запорукою ре-
форм в охороні здоров’я, започат-
кованих Президентом України.

Міцніє співпраця з МОЗ
Президія сформувала та за-

твердила структуру  координа-
торів та головних спеціалістів
НАМНУ за медичним фахом
для забезпечення спадкоємності 
наукової, лікувально-діагнос-
тичної та організаційно-мето-
дичної роботи наших інститутів 
разом з установами МОЗ, МОН,
МВС та іншими відомствами.

Від нас залежить успішність
опрацювання соціально спря-
мованих наукових проектів, які
можуть стати запорукою стало-
го розвитку країни.

Назву лише окремі:
– виконання фундаменталь-

них та прикладних наукових
досліджень, які містять потуж-
ну інноваційну складову і спря-

мовані на отримання конкрет-
них результатів, котрі найближ-
чим часом мають дати  не тільки
медико-соціальний, але й еконо-
мічний ефект;

– підготовка наукового кад-
рового потенціалу країни і ви-
сококваліфікованих фахівців,
які працюють у практичній ме-
дицині; 

– виконання державних про-
грам та національних планів за-
ходів з вирішення найбільш
актуальних проблем сьогодення
в галузі медицини;

– розвиток біотехнологій,
формування національної меди-
каментозної політики, розробка
вакцин, сироваток і опрацюван-
ня технологій їх виробництва;

– розвиток трансплантології
– органної і тканинної. Створен-
ня умов зберігання тканин доно-
рів, типування клітин, опрацю-
вання техніки трансплантації.

– розвиток регенеративної
медицини на основі клітинних
технологій з використанням
стовбурових клітин, ендоскопі-
чної хірургії;

– розвиток молекулярно-ге-
нетичних методів прогнозуван-
ня та ранньої діагностики со-
ціально значущих хвороб. Ви-
рішення (хоча б часткове) про-
блем ВІЛ/СНІДу, вірусних за-
хворювань, туберкульозу;

– посилення уваги до профі-
лактики захворювань і пропагу-
вання здорового способу життя
як одного з основних векторів
реформування охорони здо-
ров’я.

Я міг би продовжувати пе-
релік ще багатьох новітніх інно-
ваційних напрямків. Думаю, це
питання ми розглянемо на одно-
му із засідань Президії на почат-
ку 2012 р.

Шановні колеги!
Закінчується рік, і наукові

установи мають готуватися до
звітів про свою діяльність. Си-
стема експертизи і приймання
звітів, яка є багатоетапною, на-
чебто добре відпрацьована.

Водночас потрібно  ще раз
уважно переглянути ті критерії,
за якими має оцінюватись
наукова діяльність інституту,

Ïðîäîâæåííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

Çâ³òíà äîïîâ³äü...

Çàê³í÷åííÿ íà 4-³é ñòîð.
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особливу увагу звертати на
впровадження результатів нау-
кових досліджень, їх висвітлен-
ня в авторитетних наукових ви-
даннях, в першу чергу закор-
донних. Науковці академії ма-
ють посісти чільне місце в Index
citation, Індексі Гірша та інших
науково-метричних показниках.

Участь у міжнародних фору-
мах, конгресах – важлива діяль-
ність вчених, але за матеріала-
ми виступів має бути опубліко-
вана повноцінна стаття в авто-
ритетному часописі.

Шановні колеги!
Із задоволенням зупинюся

на плідній співпраці вчених на-
шої академії з ученими Націо-
нальної академії наук України
(НАНУ).

Як відомо, НАН України є
головною науковою установою
нашої країни, а також головною
установою з експертизи фунда-
ментальних досліджень в Украї-
ні. В НАНУ  понад 170 науко-
во-дослідних інститутів, і в ба-
гатьох з них проводяться дослі-
дження, які тим чи іншими шля-
хом пов’язані з медициною.
Установи всіх трьох секцій
НАНУ мають розробки, котрі
можуть бути корисними для
практичної і фундаментальної 
медицини.

Так, інститути першої секції –
фізико-технічних і математич-
них наук – розробили і підготу-
вали до впровадження низку
приладів і устаткування для
діагностики та лікування де-
яких захворювань людини; ін-
ститути третьої секції – суспіль-

них і гуманітарних наук – ко-
рисні для нас своїми демогра-
фічними та соціальними дослі-
дженнями, роботами з економі-
ки та прогнозування розвитку
медичної сфери тощо.

Але найближчими до медич-
ної науки та найважливішими
для нас є, звичайно, досліджен-
ня установ другої секції – хі-
мічних і біологічних наук НАН
України, в першу чергу – Відді-
лення біохімії, фізіології і моле-
кулярної біології, яким керує
член Президії нашої академії
академік С. В. Комісаренко. Він
же у Президії НАНУ відповідає
за медико-біологічні досліджен-

ня в академії та за
зв’язок установ
НАНУ з установа-
ми НАМНУ.

П р а к т и ч н о
кожний інститут
цієї секції прово-
дить дослідження,
що мають відно-
шення до створен-
ня сучасних ліків
або діагностичних
препаратів, або
має розробки в га-
лузі молекулярної
медицини. Деякі з
цих досліджень
ф ін ансува лися

цілеспрямовано в рамках кон-
курсів науково-технічних
проектів.

Між іншим, треба буде де-
тальніше ознайомитися з цим
досвідом НАНУ, і, можливо, 
нам також слід організувати по-
дібні конкурси для прямого
фінансування пріоритетних
проектів. Але, продовжую, за
2005–2010 рр. близько 20 уста-
нов НАН України в рамках зга-
даного  конкурсу проектів вико-
нали майже 40 робіт з розробки
нових лікарських препаратів,
діагностичних засобів та облад-
нання медичного призначення.
Отримано ряд технологій, но-
вих матеріалів, методів діагно-
стики, лікувальних препаратів,
частина з яких пройшла необ-
хідні випробування, і виготов-
лено експериментальні партії.
Як приклади можна назвати
створення лабораторного про-
тотипу «електронного носа»;
контактного цифрового мамо-
графа-термографа; методу ви-
сокочастотного зварювання в

хірургії; діагностичного облад-
нання для ядерної медицини;
різних типів біосенсорів, біоім-
плантатів тощо. Розроблено
сучасні методи діагностики
передтромботичних станів,
різних інфекційних та спадко-
вих захворювань, а також цілу
низку лікарських препаратів.
Розвиваються телемедичні тех-
нології та грід-системи для по-
треб медичної науки й охорони
здоров’я.

23 червня 2010 р. відбулося
спільне засідання Президій
НАНУ і НАМНУ та представ-
ників Колегії МОЗ України, на
якому обговорювалися завдан-
ня з упровадження розробок ук-
раїнських вчених у практичну
медицину та йшлося про шля-
хи співпраці між ученими ака-
демії. Створено Міжвідомчу
координаційну раду НАН Ук-
раїни, НАМН України та МОЗ
України з питань наукових роз-
робок у галузі медицини та фар-
мації. Прийнято низку рішень,
спрямованих на підвищення
ефективності взаємодії вчених
двох академій та апарату МОЗ
України для отримання реаль-
них результатів щодо створен-
ня вітчизняного устаткування і
медичних препаратів для меди-
цини України.

21 квітня на загальних збо-
рах НАН України мною було
зроблено доповідь про співпра-
цю вчених  Національної ака-
демії наук та нашої академії.

17 березня 2011 р. відбуло-
ся засідання Президії нашої ака-
демії, на якому академік Комі-
саренко зробив доповідь «Вче-
ні Національних академій наук
України (НАНУ та НАМНУ) –
назустріч українській меди-
цині».

Серед основних напрямів
співробітництва установ та за-
кладів НАН України, НАМН
України та МОЗ України мож-
на виділити такі:

– координація досліджень
установ НАН, НАМН та МОЗ
України в галузі медичних наук,
забезпечення виконання в цих
установах фундаментальних
досліджень з питань теоретич-
ної медицини;

– створення банку даних
спільних наукових розробок
НАН, НАМН і МОЗ України та
інших організацій в галузі ме-
дицини, створення експертних
груп з цих напрямів;

– проведення економічного
та соціологічного аналізів сис-
теми охорони здоров’я в Ук-
раїні, прогнозування та реко-
мендації щодо шляхів її ре-
формування;

– надання науково-методич-
ної допомоги медичним на-
вчальним закладам з новітніх
досягнень теоретичної медици-
ни та біотехнології;

– сприяння проведенню
спільних конференцій, симпо-
зіумів, з’їздів та виданню
наукових праць в галузі меди-
цини;

– формування інноваційної
політики для забезпечення
впровадження перспективних
розробок.

З практичних заходів можна
було б назвати такі:

– створення Державної про-
грами з сучасних біотехнологій
для медицини;

– створення Державної про-
грами з біобезпеки;

– створення Національного
центру сучасних біотехнологій
разом з центром експеримен-
тальних тварин. Забезпечення

випуску в Україні сучасних іму-
нобіологічних препаратів для
лікування та діагностики захво-
рювань.

Вагомим прикладом можли-
вої плідної співпраці може бути
проект з виділення та очищен-
ня біологічно важливих про-
теїнів з плазми крові людини
або з отримання цих протеїнів
рекомбінантними (за допомо-
гою методів генної інженерії). В
першу чергу, мається на увазі
отримання вірус-безпечних
антигемофілічних факторів
зсідання крові (FVIII та FIX),
FVII – для лікування масивних
кровотеч, специфічних імуно-
глобулінів, альбуміну, протеїну
С тощо.

Інститут біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна НАН України був ліде-
ром у СРСР і залишається ним
досі з проблем очищення про-
теїнів з плазми крові людини та
з вивчення молекулярних ме-
ханізмів зсідання крові (тром-
боутворення), володіє відпо-
відними технологіями. Ми
впевнені у плідній співпраці
вчених обох академій з цієї
вкрай важливої для країни
проблеми.

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

Çâ³òíà äîïîâ³äü...

Нам потрібно звернути
особливу увагу, я повторюсь,
але проблема того варта,  на
впровадження сучасних біотех-
нологій, зокрема – на створен-
ня необхідних вакцин, терапев-
тичних антитіл, рекомбінантних
лікувальних білків та пептидів
тощо.

В 2011 р. ми провели і за-
планували 2012 р. разом з
НАНУ і МОЗ України на базі
павільйону «Наука» провести
виставку-огляд розробок вче-
них наших академій, готових до
впровадження, і запросити на
цю виставку керівництво краї-
ни, представників фармацев-
тичної промисловості та прила-
добудування.

Перед нами стоїть амбіцій-
не, але таке життєво важливе
завдання: вивести медичну на-
уку в Україні справді на рівень
кращих зразків світової медич-

ної науки. І це
можливе тільки за
рахунок успішної
співпраці вчених
нашої Академії
з ученими НАН,
МОЗ, інших міні-
стерств і відомств
України.

З а п о р у к о ю
може бути лише
відповідальність
та відповідність на
кожному місці.

Шановні колеги!
Академія наближається до

свого двадцятирічного ювілею.
Час плине швидко, і ми вже за-
раз маємо готуватися до цієї
дати. Зокрема, пропонується
провести у квітні 2013 р. сесію
Загальних зборів академії з уча-
стю іноземних її членів, підго-
тувати ювілейне видання «20
років Національній академії
медичних наук України», де
буде представлено кожний
інститут, нарис про видатних
діячів медичної науки.

Думаю, вже сьогодні ми по-
винні прийняти рішення про
створення оргкомітету, зверну-
тися від наших загальних зборів
до Уряду і парламенту з пропо-
зицією про відзначення цієї
дати на державному рівні.

Впевнений, нам під силу ре-
алізувати майбутній проект,
який запропонував академік
І. М. Трахтенберг, щоб члени
академії поділилися думками
про досвід минулого і реалії су-
часного (за матеріалами біогра-
фічних і мемуарних робіт). Пре-
красна ідея.

Адже пам’ять – це історія.
Дякую. 



¹¹¹¹¹ 11111 (100),(100),(100),(100),(100), ñ³÷åíü,ñ³÷åíü,ñ³÷åíü,ñ³÷åíü,ñ³÷åíü, 20122012201220122012 ð³êð³êð³êð³êð³ê 55555

ÌÅÄÈÊ ÌÅÄÈÊ ÌÅÄÈÊ ÌÅÄÈÊ ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²

БЕЗРУКОВ Владислав
Вікторович – 1940 р.н., доктор
медичних наук, професор, член-
кореспондент НАМН, заслу-
жений діяч науки і техніки Ук-
раїни, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техні-
ки, завідувач лабораторії фізіо-
логії, директор ДУ «Інститут
геронтології ім. Д. Ф. Чебота-
рьова НАМН».

Членами-кореспондентами обрані:

МЕДВЕДЬ Володимир Ісаакович –
1953 р.н., доктор медичних наук, профе-
сор, заслужений лікар України, завіду-
вач відділення внутрішньої патології ва-
гітних ДУ «Інститут педіатрії, акушер-
ства і гінекології НАМН».

НАГОРНА Антоніна Максимівна –
1940 р.н., доктор медичних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки Ук-
раїни, завідувач відділу епідеміологічних
досліджень  ДУ «Інститут медицини
праці  НАМН».

ПОЛЬКА Надія Степанівна – 1948
р.н., доктор медичних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут гігієни та медичної еко-
логії  ім. О. М. Марзєєва  НАМН».

ЛІСЯНИЙ Микола Іванович – 1946
р.н., доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, завідувач відділу нейроімунології 
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ВОРОНЕНКО Юрій Ва-
сильович – 1950 р.н., доктор ме-
дичних наук, професор, член-ко-
респондент НАМН, заслужений
діяч науки і техніки України, ла-
уреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, завіду-
вач кафедри управління охоро-
ною здоров’я, ректор Національ-
ної медичної академії післядип-
ломної освіти ім. П. Л. Шупика.

ПЕДАЧЕНКО  Євгеній
Георгійович – 1949 р.н., доктор
медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН, за-
служений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і
техніки, керівник відділу ДУ
«Інститут нейрохірургії ім.
акад. А. П. Ромоданова НАМН».

ФОМІН Петро Дмитрович
– 1939 р.н., доктор медичних
наук, професор,  член-корес-
пондент НАМН, заслужений
діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії Украї-
ни в галузі науки і техніки, заві-
дувач кафедри хірургії № 3 На-
ціонального медичного універ-
ситету ім. О. О. Богомольця.

РЕЗНІКОВ Олександр
Григорович – 1939 р.н., доктор
медичних наук, професор,
член-кореспондент НАН та
НАМН України, заслужений
діяч науки і техніки України,
завідувач відділу ендокрино-
логії репродукції та адаптації 
ДУ «Інститут ендокринології та
обміну речовин ім. В. П. Комі-
саренка  НАМН».

ДУ «Інститут нейрохірургії  ім. акад.
А. П. Ромоданова НАМН».

ПАРХОМЕНКО Олександр Мико-
лайович – 1946 р.н., доктор медичних
наук, професор, лауреат Державної пре-
мії в галузі науки і техніки України, за-
відувач відділу реанімації та інтенсив-
ної терапії Національного наукового цен-
тру  «Інститут кардіології  ім. акад.
М. Д. Стражеска НАМН». 

КУЗНЕЦОВА Світлана Михайлівна –
1941 р.н., доктор медичних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки Ук-
раїни, завідувач відділу судинної патоло-
гії головного мозку ДУ «Інститут герон-
тології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН».

за спеціальністю «нейрореабіліто-
логія»

КОЗЯВКІН Володимир Ілліч – 1947
р.н., доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки України, Герой України,

професор кафедри  реабілітації Націо-
нальної медичної академії післядиплом-
ної освіти ім. П. Л. Шупика, генераль-
ний директор Міжнародної клініки
відновного лікування.

за спеціальністю «офтальмологія»
ВЕСЕЛОВСЬКА Зоя Федорівна –

1950 р.н., доктор медичних наук, профе-
сор, заслужений лікар України, лауреат
Державної премії в галузі науки і техні-
ки України, директор Київського місько-
го офтальмологічного центру Київської
міської клінічної лікарні № 1, завідувач
курсу офтальмології Київського медич-
ного університету Української асоціації
народної медицини.

за спеціальністю «променева діаг-
ностика»

ДИКАН Ірина Миколаївна – 1957
р.н., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри променевої діагности-
ки Національної академії післядиплом-
ної освіти ім. П. Л. Шупика, директор 

ДУ «Науково-практичний центр проме-
невої діагностики НАМН».

за спеціальністю «радіаційна меди-
цина, радіаційна безпека»

БАЗИКА Димитрій Анатолійович –
1952 р.н., доктор медичних наук, профе-
сор,  лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки, завідувач відділу клініч-
ної імунології, генеральний директор
Національного наукового центру радіа-
ційної медицини  НАМН.

за спеціальністю «соціальна 
медицина»

БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна –
1953 р.н., доктор медичних наук, профе-
сор,  лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки, заслужений лікар Украї-
ни, секретар Ради національної безпеки
і оборони України.

за спеціальністю «фармакологія»
БУХТІАРОВА Тетяна Анатоліївна –

1952 р.н., доктор медичних наук, дирек-
тор ДУ «Інститут фармакології та ток-
сикології НАМН».

Київська міська профспілка щиро вітає з обранням та вислов-
лює глибоку подяку і бажає подальших успіхів у найблагороднішій
та найгуманнішій справі, міцного здоров’я, наснаги, достатку та
доброго настрою. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхнен-
ням, повертається до Вас сторицею!

Академіками обрані:

• Â³òàºìî ç îáðàííÿì •

реформування медицини міста
на майбутні роки. Відповідний
план-графік проведення експе-
рименту з реформування систе-
ми охорони здоров’я у місті
Києві на 2011–2014 рр. погодив
голова КМДА Олександр
Попов.

Також розроблено проект
Програми основних напрямків
розвитку галузі «Охорона здо-
ров’я» Києва до 2025 р., до якої
включено Програму зміцнення
та розвитку матеріально-техні-
чної бази лікувально-профі-
лактичних закладів комуналь-
ної власності на 2011–2025 рр.
Зазначена Програма є складо-
вою частиною Стратегії розвит-
ку міста Києва до 2025 р.
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Так, зокрема, з метою ство-
рення чіткої системи забезпе-
чення спеціалізованою аку-
шерсько-гінекологічною допо-
могою дітей та підлітків міста
Києва, збереження їх репродук-
тивного здоров’я, підготовки до
материнства, впровадження
статевого виховання і підви-
щення рівня статевої культури
у підлітків на базі Київського
міського пологового будинку
№ 6 створено Центр надання
акушерської та гінекологічної
допомоги дітям та підліткам.

А з метою поліпшення ситу-
ації у системі надання медичної
допомоги дітям та матерям пе-
редбачено створення мережі
високотехнологічних перина-

тальних центрів у рамках загаль-
нонаціонального проекту «Нове
життя» – нова якість охорони ма-
теринства та дитинства».

Метою впровадження зазна-
ченого проекту є зниження ма-
теринської захворюваності та
захворюваності малюків, їхньої
інвалідності та смертності.

Разом з тим, у Києві пла-
нується створення трьох пери-
натальних центрів на базі місь-
ких пологових будинків, що
дасть змогу побудувати схему
замкнутого циклу спостережен-
ня жінок, починаючи з прове-
дення первинного огляду вагіт-
ної на I рівні, надання медичної
допомоги та, за необхідності,
у стаціонарах ІІ та ІІІ рівня.

Нагадаємо, сьогодні у сто-
лиці функціонує єдиний Київ-
ський міський центр репродук-
тивної та перинатальної меди-
цини за адресою просп. Героїв
Сталінграду, 16 в Оболонсько-
му районі. До слова, у поточно-
му році за розпорядженням
Олександра Попова буде вико-
нано його капітальну реконст-
рукцію.

Також, зазначають у Голов-
ному управлінні, з метою забез-
печення нормативу прибуття
бригади до місця виклику в
10-хвилинний термін, триває
робота над створенням пунктів
постійного та тимчасового ба-
зування бригад швидкої допо-
моги. Наразі ж у Києві визначе-
но 16 підстанцій та 25 пунктів
постійного базування бригад
ШМД на території медичних
закладів.

З метою якісного поліпшен-
ня та приведення медичної

галузі столиці до європейських
норм і стандартів київська вла-
да запланувала низку заходів з
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Є вген Гнатович Гончарук
народився 7 січня 1930 р.

у селі Великий Острожок Ула-
нівського (тепер Хмельницько-
го) району Вінницької області у
багатодітній селянській сім’ї.
У 1938–1941 рр. мешкав у Бер-
дичеві, де його батько працював
спочатку на цукровому заводі,
а згодом у «Заготзерні». У роки
Великої Вітчизняної війни
Євген проживає разом із маті-
р’ю в селі, а 1944 р. знову пере-
їздить до Бердичева, де 1948 р.
закінчує середню школу № 8.
Одержавши атестат зрілості,
вступає на санітарно-гігієніч-
ний факультет Київського ме-
дичного інституту, який закін-
чив із відзнакою 1954 р. та
Вченою радою інституту був
рекомендований на наукову ро-
боту. У цьому ж році Євген Гон-
чарук вступив на навчання до
аспірантури кафедри загальної
гігієни рідного Медичного
інституту, де під керівництвом
завідувача кафедри, доктора
медичних наук професора
П. Баранника розпочав підго-
товку кандидатської дисертації.
По закінченні аспірантури
1957 р. направлений Міністер-
ством охорони здоров’я УССР
у Тернопільський медичний
інститут, де організував кафед-
ру гігієни і протягом року її очо-
лював. Надалі в 1958–1961 рр.
працював асистентом цієї ж ка-
федри. 1961 р. на засіданні
спеціалізованої вченої ради у
Вінницькому медичному інсти-
туті ім. М. І. Пирогова, успіш-
но захистив дисертацію на здо-
буття вченого ступеня кандида-
та медичних наук на тему: «До
питання гігієнічної оцінки очи-
щення побутових стічних вод на
площадках підземного зрошен-
ня (фільтрації)».

З 14 вересня 1961 р. уся по-
дальша діяльність Євгена Гна-
товича пов’язана з КМІ, куди
він повернувся на запрошення
ректора В. Братуся. У 1961–
1964 рр. – асистент кафедри ко-
мунальної гігієни. У 1964–
1968 рр. – доцент цієї ж кафед-
ри. 1968 р. захистив дисертацію
на здобуття вченого ступеня
доктора медичних наук на тему:
«Гігієнічне вивчення систем
місцевої каналізації з обґрунту-
ванням санітарних норм їх про-
ектування та експлуатації». У
цьому ж році його обрано заві-
дувачем кафедри комунальної
гігієни та призначено деканом
санітарно-гігієнічного факуль-
тету, обов’язки якого виконував
протягом 11 років (1968–1979).
Професор з 1969 р.

Невтомно працював над
удосконаленням системи управ-
ління факультетом, поліпшен-
ням ефективності роботи його
структур, досягненням студен-
тами якісних знань та навичок
майбутньої професії. Разом із

тим наполегливо і плідно пра-
цює науково, незабаром стає од-
ним з провідних вчених-гігієні-
стів не лише УРСР, а й широко
відомим вченим у галузі профі-
лактичної медицини в Радян-
ському Союзі та за кордоном.

1984 р. АМН СРСР обирає
Є. Гончарука до свого складу –
членом-кореспондентом. Того ж
року Є. Гончарука призначено
ректором Київського ордена
Трудового Червоного прапора
медичного інституту ім. О. О. Бо-
гомольця, який він очолював
близько 20 років (до липня
2003 p.). З 16 липня 2003 р. ака-
демік Є. Гончарук – почесний
ректор, завідувач кафедри кому-
нальної гігієни та екології лю-
дини Національного медичного
університету ім. О. О. Бого-

мольця. Час призначення
Є. Гончарука на посаду ректора
збігся з початком перебудови в
країні. Він очолив чотири фун-
даментальних факультети най-
старішого медичного інституту
з численними кафедрами та
клініками, висококваліфікова-
ним викладацьким складом і
знаменитими київськими науко-
вими медичними школами –
терапевтичною, яку в різні
часи очолювали В. Образцов,
Ф. Яновський, М. Стражеско;
хірургічною, на чолі з М. Вол-
ковичем, О. Кримовим, І. Іщен-
ком; гігієнічною, діяльність якої
пов’язана з відомими іменами
В. Суботіна, В. Орлова, О. Кор-
чак-Чепурківського, В. Удо-
венка, О. Марзєєва, Л. Грома-
шевського. Значний внесок у
діяльність інституту зробили
морфологи, патологи, фармако-
логи, дерматологи, фізіологи,
педіатри, офтальмологи, відомі
доценти і асистенти, доктори і
кандидати медичних наук.

Саме завдяки ініціативі й
активній участі Євгена Гнатови-
ча Гончарука Київський медін-
ститут 1992 р. реорганізовано в
Український державний медич-
ний університет, а 1995 р., дру-
гим в Україні після Київського
державного університету ім.
Т. Г. Шевченка – стає Націо-
нальним медичним університе-

том ім. О. О. Богомольця.
Є. Г. Гончарук організував і
успішно провів 150-річний і
160-річний ювілеї alma mater.
З перших днів ректор Є. Г. Гон-
чарук на засіданні Вченої ради
як її голова окреслив нові мету,
завдання, програмні орієнтири
з підвищення теоретичного
рівня викладацького складу, по-

повнення його молодими тала-
новитими, високоосвіченими
співробітниками, продовжува-
чами традицій відповідних на-
укових шкіл. Він приділяв по-
стійну увагу побуту, навчально-
му й матеріально-технічному
забезпеченню кафедр і під-
розділів інституту, вдоскона-
ленню наукових досліджень і
модифікації в педагогічній ро-
боті, вихованню сучасної сту-
дентської молоді. Якщо на по-
чатку 1990-х рр. на 60-ти меди-
ко-біологічних кафедрах інсти-
туту навчалися 294 аспіранти й
клінічні ординатори, щорічно
захищали близько 40 докторсь-
ких і кандидатських дисертацій,
то у дев’яностих роках в інсти-
туті почали готувати як мінімум
75 докторів і 225 кандидатів
наук для заміщення вакантних
педагогічних посад. Плідно
працювала докторантура, яка
готувала майбутніх професорів
з 24 спеціальностей.

Кафедри, на пропозицію
ректора Є. Гончарука, проводи-
ли науковий пошук у творчій
співпраці з 40 академічними і
галузевими науково-дослід-
ними інститутами. Ректором
Є. Гончаруком у НМУ було
створено 8 нових факультетів і
15 кафедр, медичний ліцей.
В інституті працювали 7 спеціа-
лізованих рад для атестації

науково-педагогічних кадрів,
а 1988 р. організовано спеціа-
лізовану раду з нормальної та
патологічної фізіології і біохі-
мії. В цьому ж році Є. Гончару-
ка обрано академіком АМН
СРСР. В інституті вперше було
створено студентські НДІ – про-
блем серцево-судинної хірургії,
гігієни, епідеміології, мікробіо-
логії, координаційну  раду
науково-технічної творчості
молоді. Разом з видатними
українськими вченими акаде-
міками А. Ромодановим, О. Во-
зіановим з метою вдосконален-
ня навчального процесу на базі
очолюваних ними кафедр і НДІ
створено навчальні й науково-
виробничі комплекси. На базі
кафедр загальної гігієни та про-
педевтики гігієни та комуналь-
ної гігієни і екології людини
створено науково-дослідний
гігієнічний центр, тепер це
Інститут гігієни та екології,
який очолює член-кореспон-
дент АМН України В. Бардов,
учень Є. Гончарука.

З 1988/89 навчального року
Євген Гнатович – один з дієвих
учасників розробки концепції
реформи вищої, зокрема, вищої
медичної, освіти в Україні і
практичного впровадження
основних її положень у життя,
що знайшло своє відображення
у створених і затверджених
Міністерством охорони здоро-
в’я і Міністерством вищої осві-
ти та науки України навчальних
планах і програмах, освітньо-
професійних стандартах, за яки-
ми здійснюється підготовка
лікарів основних спеціаль-
ностей. Разом з навчальною ча-
стиною інституту Є. Г. Гончару-
ком доповнено й змінено
навчальні плани підготовки в

субординатурі лікаря загально-
го фаху (фактично сімейного
лікаря), що дало змогу уникну-
ти надмірної й передчасної
вузької спеціалізації. Віднов-
люється модуль послідовного
викладання основних клінічних
дисциплін на кафедрах пропе-
девтичної, факультетської й
шпитальної терапії, хірургії, пе-
діатрії. Вперше впроваджуєть-
ся навчання в інтернатурі з те-
рапії, хірургії, акушерства й
гінекології, травматології та ор-
топедії, педіатрії і в межах вузь-
ких спеціальностей – урології,
отоларингології, дитячої хірур-
гії, анестезіології, профільних
гігієнічних дисциплін. Розроб-
лено положення про базову
санітарно-епідеміологічну
станцію для підготовки лікарів
медико-профілактичного фаху.
Одночасно на початкових кур-
сах впроваджується засвоєння
обчислювальної техніки, на ка-
федрі біологічної та медичної
фізики створено курс інформа-
тики, у подальшому – це кафед-
ра з сучасною обчислювальною
технікою. Навчання студентів і
інтернів здійснювалося на 42
базах, що мали 8835 ліжок, се-
ред них 3380 – терапевтичного,
2525 – хірургічного, 2930 – аку-
шерського профілю.

До безумовних пріоритетів у
науці академіку Є. Г.  Гончару-
ку належить відкриття явищ, які
шляхом вирішення двох науко-
вих проблем забезпечують:
а) запобігання виникненню епі-
демій кишкових інфекцій вірус-
ного та бактеріального похо-
дження і інвазій та б) профілак-
тику гострих і хронічних отру-

єнь серед населення, зумов-
лених екзогенними хімічними
речовинами.

Після аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, сумне 25-річчя якої
український народ відзначив
26 квітня 2011 р., колектив Київ-
ського медичного інституту ім.
О. О. Богомольця, очолюваний
Є. Гончаруком, разом з медич-
ними службами України брав
найактивнішу участь у подо-
ланні наслідків цієї катастрофи
планетарного масштабу. Що-
денно студенти-старшокурс-
ники медичного інституту
виїздили в зону аварії, де під
керівництвом викладачів,
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кандидатів медичних наук
М. Марценюка, В. Пашкевича,
І. Швайка, В. Торбіна проводи-
ли фізикометричні вимірюван-
ня, дезактивацію території,
масову йодизацію, надавали

невідкладну медичну допомогу
населенню, здійснювали іншу
медико-профілактичну роботу
як у 30-кілометровій зоні, так і
за її межами.

Працюючи у вищій медич-
ній школі майже 50 років,
Є. Гончарук підготував і опуб-
лікував понад 500 наукових

праць, у тому числі 50 моногра-
фій і підручників, 15 винаходів,
понад 200 гігієнічних норма-
тивів і методичних документів.
Він створив наукову школу з 32
докторів і 36 кандидатів наук,
які працюють не тільки в Ук-
раїні, а й у країнах СНД і дале-
кого зарубіжжя. Є. Гончарук

єдиний, хто з українських уче-
них-медиків був членом семи
академій наук – Національної
академії наук України, Академії
медичних наук України, Ака-
демії педагогічних наук Украї-
ни, Академії медичних наук
СРСР (Російської академії ме-
дичних наук), Міжнародної ака-

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 6-³é ñòîð.

Àêàäåì³ê ª. Ã. Ãîí÷àðóê
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Ш АЛІМОВ Олександр Олексійо-
вич – відомий учений-хірург як

в Україні, так і за її межами, один з за-
сновників української хірургічної шко-
ли, дійсний член Академії медичних наук
України, обраний 22.03.1993 р. за спе-
ціальністю хірургія, академік  НАН
України (1978), доктор медичних наук
(1958), професор (1961), заслужений
діяч науки і техніки (1967), лауреат Дер-
жавної премії СРСР (1985)  та України
(1977), дійсний член Нью-Йоркської ака-
демії наук (1992), почесний директор
Інституту хірургії та трансплантології
АМН України (1992–2006).

22 липня 1982 р. Олександрові Олек-
сійовичу присвоєно звання Героя соціа-
лістичної праці з врученням ордена Ле-
ніна та золотої медалі «Серп і молот».
Указом Президента України 20 червня
2005 р. за видатні особисті заслуги пе-
ред Україною в розвитку охорони здо-
ров’я, підвищення престижу вітчизняної
хірургічної школи і медичної науки в
світі, багаторічну подвижницьку лікар-
няну діяльність О. О. Шалімову присвоє-
но звання Героя України з врученням
ордену Держави.

 Олександр Олексійович народився
20 січня 1918 р. в багатодітній родині
простих селян. У 1934 р. вступив до Ку-
банського медичного інституту, після
закінчення якого в 1941 р. був направле-

«Мета хірурга – постійне вдосконалення, знання та переломлення у своїй
діяльності кращих світових досягнень, створення свого, оригінального, що
визначає прогрес в медицині і хірургії на роки»  (О. О. Шалімов)

ний головним лікарем та хірургом в Чи-
тинську область.

У 1946 р. О. О. Шалімов працював
хірургом у Брянській обласній лікарні,
незабаром до Брянська приїхав М. М.
Амосов. Для обох робота у Брянську ста-
ла школою вищої майстерності в хірур-
гії. Протягом ряду років між двома
талановитими і цілеспрямованими
хірургами тривало змагання, метою яко-
го було вдосконалення професійної май-
стерності.

Темою кандидатської дисертації, за-
хищеної у 1955 р., О. О. Шалімов обрав
пластику стравоходу за власною методи-
кою. Коло його наукових інтересів не
обмежувалося цією проблемою. Особли-
вий інтерес він проявляє до питань
хірургії шлунку, стравоходу, легенів і
підшлункової залози.

З 1956 р. починається харківський
період діяльності О. О. Шалімова. Спо-
чатку він був обраний доцентом кафед-
ри хірургії Харківського медичного
інституту, а після захисту докторської
дисертації «Хірургічне лікування раку
головки підшлункової залози і фатерова
соска» з 1959 р. очолив кафедру тора-
кальної хірургії та анестезіології Україн-
ського інституту вдосконалення лікарів.

Після створення у 1965 р. Харків-
ського НДІ загальної та невідкладної
хірургії О. О. Шалімов призначається
його директором і одночасно завідує ка-
федрою торакоабдомінальної хірургії.
Роки роботи в Харкові були періодом
становлення О. О. Шалімова як учено-
го. Коло його інтересів становили питан-
ня хірургії органів травлення, серця, ма-
гістральних судин, анестезіології та ін.

Із 1970 р. О. О. Шалімов працює в
Києві. Спочатку він був обраний завіду-
вачем кафедри торакоабдомінальної
хірургії, керував відділенням хірургії
Київського НДІ гематології та перели-
вання крові, деякий час виконував обо-
в’язки директора цього інституту.

З 1972 р. О. О. Шалімов очолює Київ-
ський НДІ клінічної та експерименталь-
ної хірургії, створення і становлення яко-
го проходило під його керівництвом.

Серед багатьох проблем, вирішенням
яких успішно займалися вчені інститу-

ту під керівництвом О. О. Шалімова,
одне з найважливіших місць належить
розробці методів хірургічного лікуван-
ня виразкової хвороби шлунку та двана-
дцятипалої кишки. В результаті кропіт-
ких наукових пошуків було запропонова-
но оригінальні види операцій та чис-
ленні модифікації вже існуючих, що дало
змогу поліпшити результати лікування.

Однак важливішим були відмова від
шаблонного застосування методик та
розробка диференційованого, індивіду-
ального підходу до вибору методики
операції для кожного конкретного хво-
рого. «Кожному хворому – своя опера-
ція» – це кредо вчителя стало наріжним
каменем для численних учнів і послідов-
ників О. О. Шалімова.

З ім’ям О. О. Шалімова пов’язаний
розвиток в Україні мікрохірургії .
У 1979 р. на базі відділення хірургії су-
дин було створено одне з перших в СРСР
відділення мікросудинної хірургії. У ке-
рованому О. О. Шалімовим інституті
вперше в Україні знайшла застосування
і почала успішно розвиватися ендовас-
кулярна хірургія.

О. О. Шалімов – автор 826 наукових
праць, серед них 30 посібників і моно-
графій, 112 винаходів. Підготував 52 док-
торів та 86 кандидатів медичних наук.
Був почесним головою правління науко-
вого Товариства хірургів України, голов-
ним редактором журналу «Клінічна
хірургія» (до 2006 р.).

О. О. Шалімов помер 28 лютого 2006 р.
В серцях представників медичної гро-
мадськості України та і багатьох простих
людей назавжди залишилася пам’ять про
видатного вченого, хірурга, лікаря та
цікаву, талановиту, щиру людину.

демії наук вищої школи, Ака-
демії природничих наук загаль-
норосійського об’єднання вче-
них, Польської академії меди-
цини, Міжнародної академії
медицини Альберта Швейцера,
заслуженим діячем науки і тех-
ніки УРСР, двічі лауреатом Дер-
жавної премії України в галузі
науки і техніки. Був членом пат-
ріотичного руху «Пульс Украї-
ни», Національного Комітету
радіаційного захисту населення
України; Комітету з Державних
премій України в галузі науки і
техніки; редакційних рад науко-
вих журналів: «Журнал АМН
України», «Лікарська справа»,
«Довкілля та здоров’я», «Віс-
ник гігієни та епідеміології»,
«Український науково-медич-
ний молодіжний журнал», ро-
сійських видань БМЭ, журналу
«Гигиена и санитария». Неод-
норазово обирався депутатом
Київської міської Ради народ-
них депутатів. Відзначений
п’ятьма орденами, багатьма
медалями, іншими державними
нагородами.

Ректор НМУ
ім. О. О. Богомольця,
віце-президент НАМН

України, академік,
д.м.н., професор

В. Ф. Москаленко
(Академік Євген Гнатович

Гончарук. Людина, Вчений, Пе-
дагог / За ред. В. Ф. Москален-
ка. – К.: ВД «Авіцена», 2010. –
272 с., іл. 65)
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Д итячу поліклініку № 2 Деснян-
ського району (вул. Академіка Кур-

чатова, 18-а) введено в експлуатацію
01.12.1981 р. Поліклініка побудована за
типовим проектом.

Планова потужність дитячої полі-
клініки становить 480 відвідувань у
зміну, фактична потужність – 616 від-
відувань у зміну.

У поліклініці функціонують такі
відділення:

– 2 педіатричних відділення;
– стоматологічне;
– відділення відновлювального

лікування;
– клініко-діагностична лабораторія;
– дошкільно-шкільне;
– пункт невідкладної медичної

допомоги;
– два денних стаціонари: гельмін-

тологічний на 8 ліжок; гастро-
ентерологічний на 10 ліжок
(працює у дві зміни), відкритий
з 01.06.2005;

– реєстратура;
– стіл лікарняних листків.

В районі обслуговування дитячої
поліклініки № 2 Деснянського району
кількість дитячого населення становить
18 980 дітей (24,1% всього дитячого
населення району):

– до 1-го року – 877 дітей (4,6%)
– 1–14 років – 15 472 дітей (81,5%)
– 15–18 років – 3508 дітей (18,5%).
На обліку перебуває:

– дітей-інвалідів – 258;
– дітей, які постраж-
дали від наслідків
аварії на ЧАЕС, – 217;
– сироти – 31 дитина;
– напівсироти – 165;
– багатодітні – 457.

Налічується по за-
кладу 20 педіатричних
дільниць, середня кіль-
кість дітей на дільниці
складає 947, з них до
1 року – 43 дитини.

Головний лікар ди-
тячої поліклініки № 2
Деснянського району –
Мусіч Тетяна Євгенів-
на. Заступник головно-

го лікаря з лікувальної роботи – Сацик
Неля  Богданівна .  Для  підвищення
якості амбулаторно-поліклінічної допо-
моги дитячому населенню, планування
роботи видаються організаційні накази
по ДП № 2.

На початку року складаються плани
медичних рад, оперативних нарад. Засі-
дання проводяться згідно із планом.

Робота педіатрів з дітьми 1-го року
життя починається до народження дити-
ни. У поліклініці працює кабінет здоро-
вої дитини, де щотижнево проводиться
«Школа матері» для вагітних жінок. Тут
надаються рекомендації по харчуванню
жінки, підготовці грудних залоз та пояс-

нюється перевага грудного вигодовуван-
ня немовляти.

До складу відділення відновлюваль-
ного лікування входять такі кабінети:
електролікування; світлолікування
(включаючи кабінет лазеротерапії); інга-
ляторій; кабінети водолікування (душ
Шарко, циркулярний душ, бальнео-
логічні ванни з гідромасажем, гідрола-
зерний душ); кабінет грудного плаван-
ня; два басейни для молодших та стар-
ших дітей, лікувальна гідрокіне-
зотерапія; кабінет кисневих коктейлів;
кабінет з лікувальної фізкультури; тре-
нажерна зала; кабінет ароматерапії; ка-
бінет масажу; кабінет здорової дитини.

Відділення відновлювального ліку-
вання протягом останніх трьох років

• Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ •

На урочистій нараді, яка відбулася 20 грудня 2011 р., були присутні: перший
заступник голови Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації Ко-
стюченко Вадим Костянтинович, начальник управління охорони здоровя Дес-
нянської районної в м. Києві державної адміністрації Шугалевич Олег Вікторо-
вич, депутат Київської міської ради Ліщенко Олександр Васильович, представ-
ники районного управління, головні лікарі поліклінік Деснянського району, пред-
ставники районного управління освіти, директори навчальних закладів Деснян-
ського району, представники громадськості, ветерани поліклініки. Всі офіційні
представники та запрошені гості виступили на святі.

Відкривала в 1981 р. поліклініку Цебро Юлія Олексіївна, яка на сьогоднішній
день працює в денному гельмінтологічному стаціонарі лікарем-педіатром.

Працівників поліклініки, які працювали в закладі 30 років, нагороджено
Почесною грамотою ГУОЗ, Почесною грамотою РДА, а також їх вітав депутат.
Дитячі заклади привітали працівників невеличкими виступами, на ювілеї ви-
ступав колектив самодіяльності поліклініки.
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Вітання від колективу дитячого садочка

Вітає перший заступник
голови Деснянської РДА

Костюченко Вадим Костянтинович

Начальник УОЗ Деснянського району Шугалевич Олег Вікторович нагороджує працівників Почесними грамотами ГУОЗ

спрямовує свою роботу на впроваджен-
ня повного комплексу лікувально-оздо-
ровчих заходів відновлювального ліку-
вання з урахуванням характеру, ступеня
тяжкості та індивідуальних особливо-
стей хворих, на проведення повного ком-
плексу відновлювального лікування на
сучасному рівні, на освоєння та впрова-
дження в практику роботи відділенням
нових методів та методик лікування,
надання консультативної допомоги
лікарям.

За програмою «Турбота» у ДП № 2
проводиться робота з питань ранньої
медико-соціальної реабілітації дітей-
інвалідів.

На базі BBЛ пройшли реабілітацію
100% дітей-інвалідів від підлягаючих.

Вітає депутат Київської міської ради
Ліщенко Олександр Васильович

Нагородження працівників
депутатом Київської міської ради Ліщенком О. В.

Çàê³í÷åííÿ íà 9-³é ñòîð.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хво-
роб» та наказом МОЗ України № 434
питання про відвідування дошкільно-
навчального закладу дітьми, батьки яких
відмовляються від щеплень, вирішуєть-
ся ЛКК, затвердженою наказом по
поліклініці.

Диспансеризація школярів прово-
диться згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 08.12.2009 р. «Про
затвердження порядку здійснення ме-
дичного обслуговування учнів загально-
освітніх навчальних закладів». В районі
діяльності розташовано навчальні закла-
ди: 12 шкіл, 1 гімназія, 1 ліцей «ЕПЛ»,
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вечірня школа № 18 – в них навчається
понад 6600 дітей. 20 дошкільних
навчальних закладів відвідують 3402
дитини.

Оцінка стану здоров’я учнів прово-
диться дільничними лікарями під
час профілактичних оглядів дітей у
поліклініці.

На базі КДЛ проводяться наступні
дослідження: загальноклінічні; гемато-
логічні; імунологічні; біохімічні; цито-
логічні.

Всього ставок по дитячій поліклініці
– 244,5, лікарів – 73,5 ставок, середній
мед. персонал – 101,5 ставок, інший пер-

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 8-³é ñòîð.

Äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2...

Вітання від головного лікаря
Мусіч Тетяни Євгенівни

Вітання від управління освіти Деснянської РДА. Вітає
Заступник начальника управління освіти Деснянської в
м. Києві державної адміністрації Постолюк Тамара Кази-
мирівна та директори шкіл

сонал – 38,5 ставок, з них спеціалісти не
медики – 12 ставок, інші – 26,5 ставок.

Дитячому населенню надається спе-
ціалізована медична допомога лікарями-
спеціалістами: стоматологи дитячі, орто-
донт, гінеколог дитячий, кардіоревма-
толог, гастроентеролог, офтальмолог,
отоларинголог, невролог, лікар фізіоте-
рапевт, рентгенолог, УЗД діагност.

Пріоритетними напрямками діяль-
ності були: заходи з подальшого розвит-
ку первинної медико-санітарної допомо-
ги дітям, з охорони здоров’я матері та
дитини, удосконалення системи не-
відкладної медичної допомоги, робота з
пільговими категоріями населення, про-
тиепідемічні заходи, підвищення сані-
тарної культури населення, раціональне
використання бюджетних коштів, зміц-
нення матеріально-технічної бази полі-

Виступ колективу самодіяльності поліклініки

Н а лист Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 27 грудня

2011 р. № 60388/1/1-11 до листа Ради
Київської міської професійної спілки
працівників охорони здоров’я від 7 груд-
ня 2011 р. № 312 щодо перегляду рішен-
ня, передбаченого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 лис-
топада 2011 рр. № 1191 «Деякі питання
управління вищими навчальними закла-
дами», стосовно передачі до сфери
управління МОНмолодьспорту Націо-

нального медичного університету ім.
О. О. Богомольця, повідомляємо.

Зазначене розпорядження прийнято
на виконання Національного плану дій
на 2011 рік щодо впровадження програ-
ми економічних реформ на 2010–2014

роки «Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна дер-
жава», затвердженого Указом Президен-
та України від 27 квітня 2011 року № 504,
і передбачає централізацію управління
вищими навчальними закладами.

Відповідно до розпорядження до
сфери управління МОНмолодьспорту
віднесені вищі навчальні заклади I-IV
рівнів акредитації, навчально-методичні
і науково-методичні установи, у тому
числі підпорядковані МОЗ.

Враховуючи економічну си-
туацію та необхідність оптимі-
зації фінансування підготовки
висококваліфікованих кадрів,
Міністерство вважає, що згада-
на передача є доцільною, оскіль-
ки забезпечить ефективність
функціонування системи вищої
освіти, спрощення впроваджен-
ня державних стандартів, лікві-
дацію міжвідомчих бар’єрів, усу-
нення дублювання у підготовці
фахівців, раціональний розподіл
коштів державного бюджету,
зменшення витрат на управлін-

ські функції та зміцнення вертикалі
управління системою вищої освіти з ме-
тою дотримання єдиних державних ви-
мог щодо якості підготовки фахівців і
здійснення єдиних підходів у плану-
ванні, організації, мотивації та контро-
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Рада Київської міської професійної
спілки працівників охорони здоров’я
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лю за якістю діяльності системи підго-
товки фахівців з вищою освітою, ефек-
тивного використання ресурсів, консолі-
дації наукового потенціалу та оптимі-
зації, підвищення ефективності та ре-
зультативності на розроблення та реалі-
зацію наукових та науково-технічних
проектів.

Метою Міністерства є не руйнування,
а підвищення статусу вищих медичних
навчальних закладів до рівня найкращих
класичних університетів України, забез-
печення їх реальною автономією, зокре-
ма фінансовою, поліпшення рівня науко-
вих досліджень, практичної підготовки
лікарів, подальшого вдосконалення після-
дипломної освіти медичних працівників.

Міністерство готове продовжити ро-
боту з реформування вищої медичної
освіти. Передача до сфери управління
МОНмолодьспорту вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації, навчаль-
но-методичних і науково-методичних ус-
танов змінює лише суб’єкт управління
та фінансування. Система вищої медич-
ної освіти, що базується на засадах
співпраці закладів системи охорони здо-

ров’я та вищих медичних на-
вчальних закладів, система їх
кадрового забезпечення, об-
сяг та джерела фінансування
не змінюватимуться.

З метою усунення про-
блем функціонування клініч-
них медичних установ, що
діють на базі державних та
комунальних вищих медич-
них навчальних закладів, зо-
крема, орендних відносин,
роботи за сумісництвом висо-
кокваліфікованих фахівців
вищих навчальних закладів

та клінічних установ, Міністерством бу-
дуть підготовлені пропозиції щодо їх ви-
рішення шляхом прийняття відповідно-
го урядового рішення.

Міністерство вважає, що підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах
медичної галузі, у тому числі Національ-
ному медичному університеті імені О. О.
Богомольця, повинна здійснюватися за
замовленням МОЗ та на підставі угоди
між вищими навчальними закладами та
МОЗ як головним замовником підготов-
ки фахівців для галузі. Таким чином буде
реалізовано співпрацю вищих навчаль-
них закладів з роботодавцем у питаннях
практичної підготовки, надання баз
практик, працевлаштування тощо.

На сьогодні МОНмолодьспортом
здійснюється процедура передачі вищих
навчальних закладів, що були підпоряд-
ковані Мінагрополітики, Міненерго-
вугілля, Мінінфраструктури, Мінсоцпо-
літики, МОЗ, Держмитслужбі, Держста-
ту, Держспецзв’язку, Держлісагентству.
Заступник Міністра, керівник апарату

П. М. Куліков

клініки, вирішення
питань соціаль-
ного захисту мед-
працівників, вико-
нання регіональ-
них медичних про-
грам: «Здоров’я
киян», «Репродук-
тивне здоров’я на-
селення», «Про-
грама реабілітації
інвалідів». Особ-
ливу увагу при-
ділено роботі зі зверненнями громадян.

Проведена в поліклініці робота з ра-
ціонального використання бюджетних,
додатково виділених та залучених кош-
тів дала змогу зберегти створений мате-
ріально-технічний, кадровий потенціал
та забезпечити надання доступної амбу-

латорно-поліклінічної допомоги в по-
вному обсязі, забезпечити своєчасну
виплату заробітної плати, вирішити де-
які питання соціального захисту
медпрацівників.

Головний лікар
Т. Є. Мусіч
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від 11 січня 2012 р. № 10

Кабінет Міністрів України поста-
новляє:

1. Установити, що у штатному роз-
писі встановлюються з 1 січня, 1 квітня,
1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 р. по-
садові оклади (тарифні ставки) праців-
ників відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду – 1073, 1094,
1102, 1118 і 1134 гривні;

2 тарифного розряду – 1078, 1099,
1107, 1123 і 1139 гривень;

3 тарифного розряду – 1088, 1109,
1117, 1133 і 1149 гривень;

4 тарифного розряду – 1098, 1119,
1127, 1143 і 1159 гривень;

5 тарифного розряду – 1108, 1129,
1137, 1153 і 1169 гривень.

2. Внести до постанов Кабінету Міні-
стрів України від 30 серпня 2002 р.
№ 1298 «Про оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» (Офіційний
вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699;
2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100,
ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 50,
ст. 1631, № 72, ст. 2573, № 88, ст. 3096,
№ 101, ст. 3629; 2011 р., № 24, ст. 975,
№ 38, ст. 1558) і від 25 жовтня 2008 р.
№ 939 «Питання оплати праці праців-
ників установ, закладів та організацій
бюджетної сфери» (Офіційний вісник
України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100,
ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101,
ст. 3629) зміни, що додаються.

3. Міністерству соціальної політики,
Міністерству фінансів, Міністерству
охорони здоров’я, Міністерству освіти і

науки, молоді та спорту, Міністерству
культури за участю професійних спілок
бюджетної сфери щокварталу розгляда-
ти результати виконання зведеного бю-
джету України за попередній квартал та
вносити пропозиції щодо підвищення
заробітної плати у бюджетній сфері, у
тому числі для державних службовців,
зменшення грошового розриву між по-
садовим окладом (тарифною ставкою)
працівника 1 тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки та мінімальною заробіт-
ною платою за наявності можливостей
зведеного бюджету України.

4. Міністерству соціальної політики
забезпечити до 1 травня 2012 р. прове-
дення консультацій, а до 1 серпня 2012 р.
завершення переговорів з професійними
спілками бюджетної сфери щодо вста-
новлення у 2013 році розмірів посадо-
вого окладу (тарифної ставки) праців-
ника 1 тарифного розряду Єдиної тариф-
ної сітки та посадових окладів праців-
ників бюджетної сфери, яким посадові
оклади визначаються окремими рішен-
нями Кабінету Міністрів України, у тому
числі державних службовців, з метою
поступового наближення розмірів поса-
дових окладів до законодавчо гаранто-
ваного рівня.

5. Міністерствам та іншим централь-
ним органам виконавчої влади привести
власні нормативно-правові акти з питань
оплати праці працівників установ, закла-
дів та організацій, що належать до сфе-
ри їх управління, у відповідність з цією
постановою.

Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ

1. Абзац другий примітки 1 до додат-
ка 1 до постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 30 серпня 2002 р. № 1298 ви-
класти в такій редакції:

«У 2012 році посадові оклади (та-
рифні ставки) розраховуються виходячи
з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розря-
ду з 1 січня – 773 гривні, з 1 квітня – 794

гривні, з 1 липня – 802 гривні, з 1 верес-
ня – 807 гривень, з 1 жовтня – 823 гривні,
з 1 грудня – 839 гривень».

2. У пункті 1 постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 25 жовтня 2008 р.
№ 939 слова і цифри «змінюються у 2011
році» замінити словами і цифрами «змі-
нюються у 2012 році».

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 11 січня 2012 р. № 10
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Кабінет Міністрів України поста-
новляє:

Внести до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 29 грудня 2009 р.
№ 1418 «Про затвердження Порядку
виплати надбавки за вислугу років ліка-
рям і фахівцям з базовою та неповною
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від 18 січня 2012 р. № 23

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íèÏðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íèÏðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íèÏðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íèÏðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 29 ãðóäíÿ 2009 ð. ¹ 1418â³ä 29 ãðóäíÿ 2009 ð. ¹ 1418â³ä 29 ãðóäíÿ 2009 ð. ¹ 1418â³ä 29 ãðóäíÿ 2009 ð. ¹ 1418â³ä 29 ãðóäíÿ 2009 ð. ¹ 1418

вищою медичною освітою державних та
комунальних закладів охорони здоров’я»
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 1,
ст. 11, № 4, ст. 168) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ

1. У назві та пункті 1 постанови сло-
ва «лікарям і фахівцям з базовою та не-
повною вищою медичною освітою» за-
мінити словами «медичним та фармацев-
тичним працівникам».

2. У Порядку виплати надбавки за
вислугу років лікарям і фахівцям з базо-
вою та неповною вищою медичною осві-
тою державних та комунальних закладів
охорони здоров’я (далі — Порядок), за-
твердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 2 Порядку слова
«лікарям і фахівцям з базовою та непов-
ною вищою медичною освітою» заміни-
ти словами «медичним та фармацевтич-
ним працівникам»;

2) пункти 1 та 3 Порядку викласти у
такій редакції:

«1. Дія цього Порядку поширюється
на медичних та фармацевтичних праці-
вників, які працюють на зазначених у
пункті 3 цього Порядку посадах у будь-
яких державних та комунальних устано-
вах, закладах, організаціях незалежно
від підпорядкування і умови оплати
праці яких визначаються відповідно до
умов оплати праці працівників держав-
них та комунальних закладів охорони
здоров’я, крім посадових осіб держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби
України.»;

«3. Надбавка за вислугу років випла-
чується керівникам закладів охорони
здоров’я, їх заступникам з числа лікарів,
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заступникам головного лікаря з медсес-
тринства, керівникам структурних під-
розділів з числа лікарів, головним медич-
ним сестрам, лікарям усіх спеціально-
стей, професіоналам з вищою немедич-
ною освітою, що допущені до медичної
діяльності в закладах охорони здоров’я,
керівникам фармацевтичних (аптечних)
закладів, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів з числа прові-
зорів і фармацевтів, провізорам усіх
спеціальностей, фахівцям з базовою ви-
щою та неповною вищою медичною і
фармацевтичною освітою усіх спеціаль-
ностей та помічникам ентомолога.»;

3) у пункті 4 Порядку:
в абзацах другому, п’ятому та сьомо-

му слова «лікарів і фахівців з базовою
та неповною вищою медичною освітою»
виключити;

після абзацу сьомого доповнити но-
вим абзацом такого змісту:

«час військової служби, служби в ор-
ганах і підрозділах цивільного захисту,
служби у Держспецзв’язку, служби у під-
розділах Держспецтрансслужби, служ-
би осіб рядового і начальницького скла-
ду на зазначених у пункті 3 цього По-
рядку посадах у Збройних Силах, інших
військових формуваннях та право-
охоронних органах України і колиш-
нього СРСР;»

У зв’язку з цим абзац восьмий вва-
жати абзацом дев’ятим.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2012 р. № 23
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К абінетом Міністрів Украї-
ни 11 січня 2012 р. при-

йнято постанову № 10 «Про
підвищення оплати праці пра-
цівників установ, закладів та
організацій окремих галузей
бюджетної сфери», згідно з
пунктом 1 якої працівникам, по-
садові оклади (тарифні ставки)
яких визначаються за першими
п’ятьма розрядами Єдиної та-
рифної сітки розрядів і коефі-
цієнтів, підвищуються протягом
2012 року у п’ять етапів і вста-
новлюються з 1 січня, 1 квітня,

1 липня, 1 жовтня та 1 грудня у
таких розмірах:

1 тарифного розряду – 1073,
1094, 1102, 1118 і 1134 грн.;

2 тарифного розряду – 1078,
1099, 1107, 1123 і 1139 грн.;

3 тарифного розряду – 1088,
1109, 1117, 1133 і 1149 грн.;

4 тарифного розряду – 1098,
1119, 1127, 1143 і 1159 грн.;

5 тарифного розряду – 1108,
1129, 1137, 1153 і 1169 грн.

При цьому відповідно до
статті 12 Закону України «Про
Державний бюджет України на

1 квітня – 794 грн., з 1 липня –
802 грн., з 1 вересня – 807 грн.,
з 1 жовтня – 823 грн. та з 1 груд-
ня – 839 грн.

Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня
2012 р. № 23 «Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 груд-
ня 2009 р. № 1418» доповнено
перелік посад працівників, що
мають право на надбавку за
вислугу років, посадами фарма-
цевтичних працівників та
помічника ентомолога.

Крім того, військовим меди-
кам буде зараховуватися стаж
військової служби в органах і
підрозділах цивільного захисту,

2012 рік» розмір мінімальної
заробітної плати становить у
2012 р.:

з 1 січня – 1073 грн., з 1
квітня – 1078 грн., з 1 липня –
1102 грн., з 1 жовтня – 1118 грн.
та з 1 грудня – 1134 грн.

 Посадові оклади (тарифні
ставки) усіх інших працівників
галузі визначатимуться у шість
етапів виходячи з розміру поса-
дового окладу (тарифної став-
ки) працівника 1 тарифного роз-
ряду, встановленого у таких
розмірах: з 1 січня  – 773 грн., з

служби у Держспецзв’язку,
служби у підрозділах Держ-
спецтранслужби, служби осіб
рядового і начальницького скла-
ду на зазначених у пункті 3
Порядку посадах у Збройних
Силах, інших військових фор-
муваннях та правоохоронних
органах України і колишнього
СРСР для нарахування надбав-
ки за вислугу років.

Постанова набуває чинності
та застосовується через 10 днів
після її офіційного опублікуван-
ня у виданні Кабінету Міністрів
України «Урядовий кур’єр».

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль
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К иївська міська профспілка працівників охорони здоров’я відповідно до Поста-
нови Президії ради  «Про проведення спортивно-масових заходів Київської

міської профспілки працівників охорони здоров’я»  у 2012 році  запланувала прове-
сти традиційну Спартакіаду серед працівників закладів охорони здоров’я столиці.

Програма змагань передбачає: теніс настільний (особисті, командні змагання),
футбол, волейбол (серед чоловіків та серед жінок), кульова стрільба (особисті та
командні змагання), шахи та шашки  (особисто-командні змагання).

КАЛЕНДАР
змагань Спартакіади Київської міської ради

профспілки працівників охорони здоров’я у 2012 р.

№ Вид спорту Дата проведення Місце проведення

1 Теніс настільний (командні) лютий Спортзал НМУ
2 Волейбол (серед чоловіків) лютий Спортзал НМУ
3 Волейбол (серед жінок) березень Спортзал НМУ
4 Кульова стрільба (командні) березень Тир «Схід»
5 Шахи (особисто-командні) квітень ШШШ «Авангард»
6 Шашки (особисто-командні) квітень ШШШ «Авангард»
7 Футбол (кубок) квітень Спортзал Київського

міського коледжу
8 Футбол (чемпіонат) жовтень Спортзал Київського

міського коледжу
9 Кульова стрільба (особисті) листопад Тир «Схід»
10 Теніс настільний (особисті) грудень Спортзал НМУ

Відповідальний за проведення змагань Спартакіади:
завідувач відділу з соціально-економічних питань Коваль В. П.

тел: 288-07-24 моб. 096-100-84-92

К иївська міська профспілка праців-
ників охорони здоров’я придбала

квитки в кількості 5314 на новорічні ви-
стави – «Стара, нова казка» в Національ-
ний цирк України з 24.12.2011 по
10.01.2012 р.

29 грудня 2011 р. було проведено ви-
ставу виключно для дітей медичних пра-
цівників, перед якою дітей та їхніх
батьків привітали начальник Головного
управління охорони здоров’я КМДА
Мохорєв В.А. та голова Київської міської
профспілки працівників охорони здоро-
в’я Канаровська Л.В.

Новорічно-різдвяні вистави було
організовано та проведено також і в
Київському Національному академічно-
му театрі оперети з 25.12.2011 по
6.01.2012 р., які відвідали 2289 дітей ме-
дичних працівників. Новорічний репер-
туар складався з вистав: «Білосніжка та
сім гномів», «Бременські музики», «При-
годи Аладдіна». Разом з запрошенням на
перегляд вистав було вручено солодкі
подарунки.

У Київському академічному театрі
ляльок з 30.12.2011 по 8.01.2012 р. було
організовано виставу «Новорічна подо-
рож», яку відвідали 1890 дітей медпра-
цівників. Запрошення також були з по-
дарунками.

Всі квитки-запрошення, включаючи
подарунки, були придбані за рахунок
коштів первинних профспілкових орга-
нізацій та Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я.

Київська міська рада профспілок без-
коштовно надала для дітей з малозабез-
печених сімей медичних працівників
200 квитків-запрошень з подарунками у
Київський Національний академічний
театр оперети.

Крім того, більше 10 тис. дітей ме-
дичних працівників віком до 14 років
були забезпечені новорічними подарун-
ками за рахунок коштів Київського
міського відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працез-
датності.

Заступник голови ради, завідувач
фінансового відділу

О. Я. Кожан
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В ідповідно до зазначеного
документа видатки уста-

нов охорони здоров’я, підпоряд-
кованих Головному управлінню
охорони здоров’я складають –
2 230 498,6 тис. грн.

Додатково необхідно на
2012 рік 2 326 232 тис. грн. Ви-
датки на заробітну плату скла-
дають – 1 262 512,4 тис. грн., до-
датково необхідно 237 345,6 грн.

Враховано у повному обсязі
обов’язкові виплати, матеріаль-
ну допомогу на оздоровлення у
розмірі одного посадового окла-
ду, стимулюючі надбавки у роз-
мірі 30% – працівникам Київ-
ської міської станції швидкої
медичної допомоги, Київської
міської клінічної лікарні швид-
кої медичної допомоги, Київ-
ського міського центру екстреної
медичної допомоги служби ме-
дицини катастроф, Київського
міського госпіталю інвалідів Ве-
ликої Вітчизняної війни, водіям
ДО «Київмедавтотранс», у роз-
мірі 15,7% – решта працівникам.

Граничним обсягом видатків
не покривається потреба у кош-
тах в сумі 237 345,6 тис. грн.
з них: преміювання медичних
працівників відповідно до
їхнього особистого внеску в
загальні результати роботи
(премія до Дня медичного пра-
цівника) – 61 635,6 тис. грн.
(п 5.11 наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України та МОЗ України від
05.10.2005 № 308/519 «Про впо-
рядкування умов оплати праці
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працівників закладів охорони
здоров’я та установ соціально-
го захисту населення»); випла-
та надбавок за високі досягнен-
ня у праці, напруженість у ро-
боті, за виконання особливо
важливої роботи усім катего-
ріям працівників у розмірі до
50% посадового окладу в сумі
175 710 тис. грн. (п. 3 постано-
ви КМУ від 30.08.2002 № 1298
«Про оплату праці працівників
на основі єдиної тарифної сітки,
розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників, установ, за-
кладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери», наказ
Міністерства праці та соціальної
політики України та МОЗ Украї-
ни від 05.10.2005 № 308/519
«Про впорядкування умов опла-
ти праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ со-
ціального захисту населення»).

Особливо гостра потреба: на
збільшення стимулюючих над-
бавок з 30% до 50% працівни-
кам Київської міської станції
швидкої медичної допомоги,
Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допо-
моги, Київського міського цент-
ру екстреної медичної допомо-
ги служби медицини катастроф –
14 736,3 тис. грн.; на збільшен-
ня стимулюючих надбавок пра-
цівникам рештт установ з 15,7%
до 20% – 26 928,8 тис. грн.

Закон України «Основи зако-
нодавства України про охорону
здоров’я», Постанова КМУ від
28.02.2002 р. № 228 «Про за-

твердження складання, розгля-
ду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ». У межах
виділених граничних асигну-
вань весь обсяг бюджетних при-
значень передбачений на при-
дбання паливно-мастильних
матеріалів та запчастин до ав-
томобілів швидкої і невідклад-
ної допомоги у сумі 9 528,7 тис.
грн., по всіх решті закладах
кошти не враховані.

Особливо гостра додаткова
потреба складає 101 925,2 тис.
грн., в т.ч. 34 318,7 тис. грн. на
забезпечення у повному обсязі
потреби у паливно-мастильних
матеріалах та запчастинах для
ремонту автомобілів швидкої і
невідкладної допомоги; 3 368,8
тис. грн. на придбання бланків
медичних; 2 746,8 тис. грн. на
придбання комплектуючих для
ремонту обладнання та комп’ю-
терної техніки; 25 448,5 тис.
грн. на придбання господар-
ських матеріалів; 36 042,4 тис.
грн. на придбання білизни.

Наказами МОЗ України від
14.02.2007 № 67 «Про затвер-
дження тимчасового галузево-
го класифікатора медичних про-
цедур (послуг) та хірургічних
операцій», від 05.05.2003 № 191
«Про затвердження тимчасових
державних соціальних норма-
тивів надання медичної допомо-
ги за спеціальністю “загальна
практика-сімейна медицина”»,
від 27.07.1998 № 226 «Про за-
твердження Тимчасових галузе-
вих уніфікованих стандартів
медичних технологій діагнос-

тично-лікувального про-
цесу стаціонарної допо-
моги дорослому насе-
ленню в лікувально-
профілактичних закла-
дах України та Тимчасо-
вих стандартів обсягів
діагностичних дослі-
джень, лікувальних за-
ходів та критерії якості лікуван-
ня дітей» та цілим рядом інших
нормативних актів МОЗ перед-
бачено галузеві стандарти та
нормативи лікування, для забез-
печення яких необхідно додат-
ково 1 555 630,2 тис. грн.

У межах граничного обсягу
враховано видатки на амбула-
торно-поліклінічне обслугову-
вання у сумі всього 2494,1 тис.
грн. або 0,5 грн. на 1 відвіду-
вання; на допомогу у травмпунк-
тах – 260,8 тис грн або 2 грн. на
1 відвідування; на стаціонарне
лікування 1 ліжко-день у серед-
ньому розмірі 7 грн. при потребі
в середньому 110 грн. (потреба
на медикаменти на 1 ліжко-день
в реанімаційному відділенні
складає в середньому 1,5 тис.
грн., враховано у розмірі 58
грн.). Гостра потреба складає
714 372,2 тис. грн., в т.ч на за-
безпечення в обсязі потреби ме-
дикаментами Київської міської
лікарні швидкої медичної допо-
моги – 65 653,9 тис. грн. (вра-
ховано всього 2 971,3 тис. грн.),
забезпечення у обсязі потреби
медикаментами відділення не-
відкладної медичної допомоги –
3 313,7 тис. грн, на виконання
заходів міської програми «Здо-
ров’я киян» – 645 404,6 тис. грн.

Враховуючи доведені гра-
ничні обсяги видатків, у бю-
джеті 2012 р. враховано видат-
ки на харчування у обсязі за-
тверджених на 2011 р. з підви-
щенням на прогнозний коефі-
цієнт інфляції у сумі 67 810,9
тис. грн. або в середньому
11,2 грн. на 1 ліжко-день. (крім
того, враховано потребу в кош-
тах на дитяче харчування (мо-
лочні суміші для 321 дитини,
що стоять на обліку), складає
385,2 тис. грн., харчування до-
норів (16,6 тис. донацій) скла-
дає 233,0 тис. грн., спецхарчу-
вання для 4 618 осіб – 2990,0 тис.
грн. Додаткова потреба складає
всього 120 069,8 тис. грн., в т.ч.
гостра потреба – 13 155,7 тис.
грн. (на харчування хворих
на туберкульоз з розрахунку
46,44 грн. на 1 ліжко-день відпо-
відно до вимог постанови КМУ
від 27.12.2011 № 1752 «Про на-
туральні норми харчування для
осіб, хворих на туберкульоз та
інфікованих мікобактеріями ту-
беркульозу» – 7 440,9 тис. грн.

Інформація про видатки Бю-
джету 2012 р. по установах
підпорядкованих ГУОЗ, підго-
товлена за даними ГУОЗ.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль
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Àäðåñà ðåäàêö³¿:

01033, Êè¿â-33, âóë. Òàðàñ³âñüêà, 6à, ê. 1

(044) 288-14-29, 288-07-24

ôàêñ (044) 235-10-30

e-mail info@kmppoz.org, kmppoz@ukr.net

www.kmppoz.org

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
¹ 0269 – 99 Ï.Ñ.
â³ä 17.12.1999 ð.

Çàìîâëåííÿ ¹
òèðàæ 2000 ïðèì.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â ïóáë³êàö³é. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â ³ öèôð â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð

Çàñíîâíèê
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîôñï³ëêà

ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:

². Äåãðèê, Â. Êîâàëü,
Î. Êîæàí, Ê. Êðèëà÷,
Ñ. Êóáàíñüêèé

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ë. Â. Êàíàðîâñüêà Â³ääðóêîâàíî:

«ÑòèëüSV»

Січень
Поплавська Л. Б. – Голова профкому Київського міського центру медико-соціаль-

ної експертизи
Чермак І. І. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 1
Бояр І. Г. – Головний лікар Київської міської протитуберкульозної лікарні № 2
В’ялий М. П. – Заступник начальника ГУОЗ та МЗ
Тодуров Б. М. – Чл.-кор. НАМН України, директор Київського міського

центру серця
Почерняєва А. Г. – Голова Святошинської районної організації Червоного Хрес-

та м. Києва
Костянтинова В. С. – Головний бухгалтер профкому Національного медичного уні-

верситету
Зайцева А. Л. – Голова профкому Українського наукового центру радіаційної

медицини НАМН України
Єпанчінцева А. М.– Голова профкому Київського міського дитячого санаторно-

курортного медичного об’єднання
Черняк В. М. – Голова профкому Центру мікрохірургії ока
Каплюк Л. Б. – Голова профкому Київської міської станції швидкої медичної

допомоги та медицини катастроф
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Подковська Д. Ф. – Начальник Управління охорони здоров’я Святошинського
району

Павленко Р. І. – Генеральний директор Національної наукової медичної
бібліотеки

Панчак Г. С. – Голова профкому Київської міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги

Думанський Ю. Д.– Голова профкому Інституту гігієни та медичної екології
Вороненко Ю. В. – Академік НАМН, д.м.н., професор, ректор Національної

медичної академії післядипломної освіти
Паламар Б. І. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 3
Кондратенко Т. О. – Начальник фінансового управління Київської міської ради

профспілок
П’янкова О. В. – Головний лікар Київської міської дитячої клінічної лікарні № 9
Пономаренко М. М. – Головний лікар поліклініки № 3 Святошинського району
Москаленко В. Ф. – Академік НАМН, д.м.н., професор, ректор Національного

медичного університету ім. О. О. Богомольця
Рижих О. В. – Заступник голови Київської міської ради профспілок
Шамрило В. С. – Голова профкому Київського міського центру трансплантації

Бояр Ірина Григорівна працює в
протитуберкульозній службі з 1974 р.

За роки роботи в міській протитуберку-
льозній лікарні № 2 пройшла трудовий
шлях від лікаря-ординатора, завідувача
відділення до головного лікаря, не тільки
виконуючи професійні обов’язки, а й ак-
тивно займаючись громадським життям
лікарні.

Бути керівником лікувального закла-
ду, який до того ж віддалений від міських
комунікацій, має автономну інфраструк-
туру життєзабезпечення – це не просто
тяжка, відповідальна праця, але й мис-
тецтво, натхнення, відданість своїй
справі, мобілізація всіх творчих і фізич-
них сил та витримки. Щодня необхідно
приймати непрості, неординарні рішен-
ня, докладати максимум зусиль для до-
сягнення мети та руху вперед.

Бути головним лікарем – це бути
стратегом і тактиком, генералом і воїном
водночас. Неабиякі організаторські і най-
кращі людські якості необхідно мати для
планування і організації роботи всього
закладу, відбору та виховання кадрів,
демонструючи при цьому індивідуаль-
ний підхід до кожного. Також потрібно
бути щирим порадником, людиною, зав-
жди готовою прийти на допомогу у най-
скрутніших ситуаціях.

Бояр І. Г. заслужено користується за-
гальною повагою і авторитетом серед
колег; їй щиро вдячні вилікувані пацієн-
ти. Тому у цей святковий день ми хоче-
мо привітати близьку, свою, рідну для
нашого колективу людину з її ювілеєм.

Ваш професіоналізм, багаторічна
послідовна та наполеглива праця зроби-
ли вагомий внесок у розвиток протиту-
беркульозної служби міста, забезпечили
визнання серед колег. Ми пишаємось
тим, що нам випала нагода працювати з
Вами і досягти разом професійних ви-
сот. Нехай доля шле Вам добро і щастя,
міцне здоров’я і достаток, а віра, надія і
любов будуть вірними супутниками на
Вашому життєвому шляху.

Нехай тепло і затишок родинної оселі
надійно захищає Вас від негараздів, а в
майбутньому на Вас чекає ще багато на-
повнених корисними справами і земни-
ми радощами років. Нехай кожен день
плавання в бурхливому життєвому морі
відкриває для Вас нові острови досяг-
нень, звершень та здобутків, кожен день
збагачується вірою, любов’ю і теплом
людських сердець.

З повагою, колектив лікарні,
профспілковий комітет
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Ч ерез 40-50 років нанороботи теоре-
тично будуть здатні замінити нашу

кров. Простіше кажучи, нанороботи
утворюють кровоносну систему і живуть
у ній. Мається на увазі, що нанороботи
будуть зроблені з сапфіру або подібного
до алмазу матеріалу (diamondiod nano-
robots), а біологічне харчування вони
отримуватимуть з глюкози і кисню. До
речі, виробляти електроенергію з глюко-
зи, що міститься в крові людини, японці
вже навчилися.

Серед можливих вигод називаються:
по-перше, виключення з крові бактерій,
вірусів та інших паразитів, по-друге, то-
тальне знищення хвороб судин, по-третє,
більш швидка обробка кисню приведе до
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поліпшення фізичної витривалості
людини – нанороботи зміцнять вени і ар-
терії, захистять їх від пошкоджень.

Зав. відділу охорони праці
К. О. Крилач

Зима в судьбу порой приходит незаметно,
Повеет легким холодком внутри,
Под леденящим взглядом неприветным
Тускнеют яркой жизни фонари.

Больничный свет.
На койках стонут судьбы.
Их голоса – лишь эхо-боль души,
В ночи молитву шепчут губы,
Не позволяют мне надежду затушить.

И входит Он, как белый луч спасенья,
«Все будет хорошо», – глазами говоря,
И тают страхи, боль и опасенья
Наперекор морозам января.

Все позади, как страшное виденье.
И раны, кровоточа, заживут.
Лишь буду благодарна провиденью
И людям, что нам жизни берегут.

Пусть добрые дела продлят ваш век,
Пускай года лицо ничуть не старят.
Спасибо Вам, земной обычный Человек,
Который неземное Чудо людям дарит.

Жлудько Вера,
Коновальчук Марина
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Посвящается всем врачам и лично А. Заике


