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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Урочисте святкування 175-
річчя Національного медичного
університету ім. О. О. Бого-
мольця

ñòîð. 1-2 ñòîð. 5-7 ñòîð. 8-10 ñòîð. 14-16

ІІ «Український форум з охо-
рони здоров’я-16».

XVII з’їзд ортопедів-травма-
тологів України.
Науково-практична конфе-

ренція.
Робочі будні профспілки

Робочі будні профспілки.
Офіційні документи.
«Самый коварный дефицит».
Свято польської медичної

книги

«Ученик об учителе».
Медики на спортивних зма-

ганнях.
Поздоровлення з днем наро-

дження.
Вітаємо з ювілеєм

Підвищення мінімальної зар-
плати.
Соціальний діалог. Головний

пріоритет – ефективний захист
людини праці.
Постанова ФПУ

ñòîð. 3-4

Вітаємо з ювілеєм.
VI Національний конгрес ге-

ронтологів і геріатрів України.
Соціальна акція «Дорога до

серця».
Міжнародний науково-прак-

тичний семінар

ñòîð. 11-13
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С еред гостей заходу – дру-
жина Президента України

Марина Порошенко; Віце-
прем’єр-міністр України Павло
Розенко, Святійший Патріарх
Київський та всієї Руси-Украї-
ни Філарет; голова Комітету ВР
України з питань охорони здо-
ров’я, професор Ольга Богомо-
лець; голова Наглядової ради
НМУ, професор Юрій Щербак;
член Наглядової ради НМУ
Святослав Вакарчук, представ-
ники органів державної влади,
громадськості, академіки НАМН
і НАН України, вітчизняні та за-
кордонні гості.

Зі 175-річчям багатотисяч-
ний колектив студентів та спів-
робітників привітала дружина
Президента України пані Мари-
на Порошенко. «Дорогі друзі,
ювіляри! Думаю, не пере-
більшу, якщо скажу, що сьо-
годні визначна подія для нашої
держави. Величезна історична
спадщина закладу, геніальні і
талановиті його випускники
творять цілу епоху розвитку ме-
дичної освіти. Я завжди з гор-
дістю визнаю, що є випускни-

ÓÐÎ×ÈÑÒÅ ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß
175-Ð²××ß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ³ì. Î. Î. ÁÎÃÎÌÎËÜÖß

28 жовтня 2016 року в Національній опері України імені
Тараса Шевченка відбулися урочистості з нагоди відзначення
175-річчя з часу заснування Національного медичного універ-
ситету імені О. О. Богомольця.

цею цього славет-
ного університету,
а своїх викладачів
згадую словами
подяки і великої
пошани. Сьогодні
це не просто ме-
дичний заклад, а
рейтинговий осе-
редок освіти та по-
тужний науковий
центр. Для мене
дуже почесно від-
кривати цей юві-
лейний вечір, тож
щиро вітаю Вас,
бажаю життєвої мудрості, міц-
ного здоров’я та натхнення», –
сказала пані Марина Порошенко.

Вітальну промову від Прези-
дента України Петра Порошен-
ка зачитав заступник Глави Ад-
міністрації Президента України
Ростислав Павленко. На адресу
колективу університету надій-
шли вітання від Голови Верхов-
ної Ради України Андрія Пару-
бія, Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана.

Один з найстаріших в Ук-
раїні медичних університетів,

створений у 1841 році, за 175
років безперервної роботи по-
дарував світу більше 85 тисяч

висококласних фахівців – ліка-
рів. Відтак за розвиток медици-
ни України, поліпшення здоро-
в’я її громадян кращих науков-
ців та співробітників універси-
тету відзначено державними на-
городами, подяками та почесни-
ми грамотами Президента Ук-
раїни, Кабінету Міністрів Украї-
ни, Верховної Ради України,
КМДА.

Для гостей свята підготува-
ли театралізоване дійство «Аль-
ма-матер-175» – про багаторіч-
ну історію університету. Режи-

сер постановки – народний ар-
тист України Віталій Малахов.
Також адміністрація універси-
тету організувала фотовиставку
унікальних історичних світлин.

Апогеєм свята став урочис-
тий концерт, ведучою якого
була Катерина Осадча. Для
університетської спільноти та
гостей свята виступали: народ-

на артистка України Ніна Мат-
вієнко, солістка Національної
опери України, заслужена арти-
стка України Сусанна Чахоян,
акапельна група «Джазекс», а
також артисти та творчі колек-
тиви НМУ: акордеоніст Олег
Микитюк, команда КВК «Діти
капітана Гранта».

В ідповідно до порядку ден-
ного було заслухано дві

промови: доповідь академіка
НАН та НАМН України, д.м.н.,
професора, завідувача кафедри
хірургії № 3 Петра Фоміна, при-
свячену пам’яті видатного вче-
ного-хірурга, державного діяча,
організатора охорони здоров’я,
професора, члена-кореспонден-
та АН УРСР та АМН України
Братуся Василя Дмитровича, та
виступ члена-кореспондента
НАМН України, д.м.н., профе-
сора, завідувача кафедри гігієни
та екології Василя Бардова про
видатного вченого-гігієніста,

ÇÀÑ²ÄÀÍÍß Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ
Ç ÍÀÃÎÄÈ 175-Ð²××ß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

Виступом академічного хору клубу «Медик» Національно-
го медичного університету імені О. О. Богомольця, який вико-
нав урочистий і натхненний «Gaudeamus», 26 жовтня 2016 р.
розпочалося засідання Вченої ради університету, присвячене
175-річчю альма-матер. Головувала на засіданні ректор НМУ
професор Катерина Амосова.

державного діяча, організатора
охорони здоров’я, професора,
академіка АМН СРСР Медведя
Лева Івановича. Своїми яскра-
вими спогадами також поділив-
ся академік НАМН України,
член-кореспондент НАН Украї-
ни Ісак Трахтенберг.

Відбулося урочисте нагоро-
дження співробітників Націо-
нального медичного універси-
тету ім. О.О. Богомольця на
честь 175-річчя його заснуван-
ня подякою Міністерства осві-
ти і науки України, відзнаками
Служби безпеки України,

Çàê³í÷åííÿ  íà 2-³é ñòîð.
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Організатори заходу «Інтелектуальні
ігри НМУ», за сприяння адмініст-

рації університету, привертають увагу
студентів-медиків, медичної спільноти
університету до важливості гідного збе-
реження та популяризації історії медич-
ного університету та медичної науки в
Україні. Участь в інтелектуальній грі
брали 5 збірних команд.

За правилами брейн-рингу команди
відповідали на питання ведучих на
швидкість упродовж 10-ти раундів у
форматі 1 на 1. Переможця визначила
загальна кількість перемог у таких дво-
боях. Автори запитань – завідувач кафед-
ри внутрішньої медицини № 1, профе-
сор Вадим Шипулін, старший лаборант
кафедри хірургії № 4 Володимир Мотор-
ний та старший лаборант кафедри пси-
хіатрії та наркології Анастасія Данченко.

Організаторам брейн-рингу вдалося
донести до гравців думку про те, що
НМУ ім. О. О. Богомольця є для Украї-
ни медичним флагманом, а його випуск-

Петро Фомін; академік НАМНУ
Ісаак Трахтенберг; академік
НАМН та НАН України Воло-
димир Широбоков, адміністра-
ція та студенти НМУ.

Імена Василя Братуся – рек-
тора Київського медичного
інституту та Лева Медведя –
директора КМІ навіки закарбо-
вано в історії університету. За
словами ректора, професора
Катерини Амосової, багато імен
історії замовчувалось у часи ра-

дянської влади, відомості про
них знищувалися. «Сьогодні –
наш святий обов’язок поклони-
тись світлій пам’яті тих геніаль-
них лікарів, вчених, які твори-
ли традиції, імідж та престиж
університету, були його міцним
підґрунтям. Саме на їхню долю
випало управління університе-
том у важкі часи війни, еваку-

ÓÐÎ×ÈÑÒÅ Â²ÄÊÐÈÒÒß ÏÀÌ’ßÒÍÈÕ ÄÎÙÎÊ
ÂÀÑÈËÅÂ² ÁÐÀÒÓÑÞ ÒÀ ËÅÂÓ ÌÅÄÂÅÄÞ

Н апередодні відзначення
175-тиріччя з часу ство-

рення НМУ ім. О. О. Богомоль-
ця адміністрація університету
привертає увагу студентів-ме-
диків, а також усієї громад-
ськості до того, наскільки важ-
ливо знати свою історію та іме-
на видатних вчених, які своєю
працею, жертовністю та до-
бротою прокладали шлях до
вдосконалення медицини та
поступу медичної науки.

У церемонії відкриття па-
м’ятних дощок взяли участь
ректор Національного медично-
го університету ім. О. О. Бого-
мольця, член-кореспондент
НАМН України, професор Ка-
терина Амосова; президент
НАМН України, академік Віта-
лій Цимбалюк; академік НАН
та НАМН України, професор

26 жовтня 2016 року в Національному медичному універ-
ситеті імені О. О. Богомольця відбулося урочисте відкриття
меморіальних дощок пам’яті видатного вченого-хірурга Василя
Братуся (прикрашатиме фасад морфологічного корпусу) та
видатного вченого-гігієніста Лева Медведя (встановлена на
будівлі фізико-хімічного корпусу).

ації, гоніння всього українсько-
го». Лев Медвідь був тією по-
статтю, довкола якої збиралася
талановита молодь, організато-
ром евакуації студентів до Хар-
кова та Челябінська, і йому вда-
лося зберегти не лише препара-
ти, а й цінні книжки з медици-
ни. «Василь Братусь був надзви-
чайним хірургом і організато-
ром медичної науки та охорони
здоров’я. Він був Міністром
охорони здоров’я УРСР та де-
путатом ВР УРСР трьох скли-
кань. А під час Другої світової
війни працював хірургом  у
шпиталі», – зазначила ректор
Катерина Амосова.

На відкриття пам’ятних до-
щок завітав син Василя Брату-
ся Олександр Братусь. Він на-
голосив на тому, що батько був
не лише талановитим хірургом,
ректором, міністром, а й над-
звичайно терплячим і любля-
чим сім’янином і татом.

Як зазначив академік НАМНУ
Ісаак Трахтенберг, ті люди, па-
м’ять про яких зберігатиметься
не лише в серцях сучасників, а
й у спогадах, мемуарах, на па-
м’ятних дошках – люди високої
духовності й моралі, які поєдна-
ли в собі терпіння, мудрість,
гідність. Вони стали прикладом
для студентів, викладачів, ліка-
рів, усіх небайдужих до галузі
охорони здоров’я. «Від сьогодні
кожен, хто переступатиме поріг
Національного медичного уні-
верситету ім. О. О. Богомольця,
знайомитиметься не лише з аль-
ма-матер, а й з її гідними, най-
кращими представниками».

ники творять цілу плеяду видатних ліка-
рів. Усі питання з 175-ти річної історії
було складено так, щоб вони торкались
різних періодів становлення університе-
ту – від медичного факультету до Націо-
нального медичного університету ім.
О. О. Богомольця.

Гра пройшла активно й
весело, під час брейн-рин-
гу в аудиторії спостеріга-
лося азартне напруження
учасників інтелектуально-
го змагання. Підтримати
своїх колег зібралася чи-
мала аудиторія вболіваль-
ників, серед яких студен-
ти та представники адмі-
ністрації і науково-педаго-
гічного колективу НМУ.

Оцінювало правиль-
ність і швидкість відпові-
дей компетентне журі у
складі ректора Національ-
ного медичного універси-

тету ім. О. О. Богомольця, члена-корес-
пондента НАМН України, професора
Катерини Амосової та головного збері-
гача фондів Національного музею меди-
цини України Алли Замяткіної.

Після запеклої боротьби перше місце
дісталося команді «Мед 1+1» (медичний
факультет № 2). Друге місце зайняла ко-
манда «Консенсус» (збірна медичного
факультету № 3 та стоматологічного
факультету), третє місце у команди
«Sanitas» (медичний факультет № 4).

Після завершення інтелектуальних
змагань переможців та учасників брейн-
рингу нагородили почесними сертифіка-
тами, грамотами та подарунками.

Â ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ² Â²ÄÁÓÂÑß ÁÐÅÉÍ-ÐÈÍÃ Ç ²ÑÒÎÐ²¯,
ÏÐÈÑÂß×ÅÍÈÉ 175-Ð²××Þ ÍÌÓ ²ÌÅÍ² Î. Î. ÁÎÃÎÌÎËÜÖß

26 жовтня 2016 року в актовій залі фізико-хімічного корпусу Національного
медичного університету відбувся брейн-ринг за участю викладачів та студентів.
Проведення заходу приурочено до 175-тиріччя НМУ, а запитання гри були
пов’язані з багаторічною історією медичного університету, яка бере свій поча-
ток з 1841 року від створення медичного факультету при Університеті Святого
Володимира.

Василь Братусь вперше в
Україні дослідив і описав пато-
генез і лікування опіків шоку,
дермотрансплантацію опікових
ран, диференціальну діагности-
ку та лікування гострих шлун-
ково-кишкових кровотеч. Левко
Медвідь затвердив програму
удосконалення профілактичної
медицини. Ця програма сприя-
ла ліквідації більшості гострих

інфекційних захворювань. І все
своє життя вони присвятили па-
цієнтам, студентам, медичній на-
уці та галузі охорони здоров’я.

За дизайн проекту пам’ят-
них дощок університетська
спільнота дякує доценту Націо-
нального університету будів-
ництва і архітектури Ларисі
Брідні, яка вже не вперше допо-
магає у створенні меморіальних
знаків та збереженні пам’яті про
видатних особистостей НМУ.

За інформацією сайту
НМУ ім. О. О. Богомольця

нагрудним знаком «Знак пошани» Київ-
ської міської державної адміністрації,
подякою Київського міського голови,
почесними грамотами НАМН України,
подякою Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації, По-
чесною грамотою Президії Федерації
профспілок України, Почесними грамо-
тами Ради Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я.

За вагомі трудові здобутки, багато-
річну плідну працю, високий професіо-
налізм, відданість справі, активну гро-
мадянську позицію та з нагоди 175-річчя
від дня заснування НМУ ім. О. О. Бого-
мольця протоієрей Української Право-
славної Церкви о. Віталій вручив заохо-
чувальні відзнаки Української Право-
славної Церкви Патріархату Київської і
всієї Руси-України.

Почесні грамоти та подяки Вченої
ради НМУ ім. О. О. Богомольця за бага-
торічну сумлінну і бездоганну працю, ва-
гомий особистий внесок у розвиток ме-
дичної освіти і науки, у розвиток універ-
ситету, високий професіоналізм, актив-
ну громадянську позицію та з нагоди
175-річчя Національного медичного уні-
верситету ім. О. О. Богомольця були вру-
чені співробітникам університету.

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 1-³é ñòîð.

Çàñ³äàííÿ â÷åíî¿ ðàäè...
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«Разом з побудовою Зброй-
них Сил України першим пріо-
ритетом влади, як тільки з’яви-
лася ця можливість, стає бо-
ротьба з бідністю. І агресія Ро-
сійської Федерації проти нашої
держави не є виправданням у
зволіканні з реформами, які ми
робимо в умовах війни», – на-
голосив Президент.

Глава держави підкреслив
неприпустимість того, що лю-
дина, яка працює повний робо-
чий тиждень, отримує стільки ж
грошей, як непрацюючі ук-
раїнці, яким нараховується до-
помога по безробіттю.

 «З першого січня 2017 року
в Україні не буде жодної працю-
ючої людини, яка отримує мен-

ше 3200 гривень. Причому я
звернувся до Уряду та парла-
менту вжити вичерпних заходів,
щоб це рішення не підвищило
жодного податку, насамперед це
стосується малого та середньо-
го бізнесу», – додав Глава дер-
жави.

Петро Порошенко зазначив,
що це рішення стосується більш
як 4-х мільйонів працюючих
українців, рівень оплати яких
сьогодні складає 1450 гривень.
За словами Глави держави, для
виплат у державному секторі
буде знайдено відповідні ресур-
си держбюджету, а приватний
сектор отримує чітке правило,
яке забороняє працюючому ук-
раїнцю виплачувати менше
3200 гривень на місяць.

«Це рішення є боротьбою
з бідністю і захистом працю-
ючої людини. І відрив міні-
мальної заробітної плати від
розрахунку прожиткового міні-
муму дає  випереджаюче зро-
стання мінімальної заробітної
плати в найближчі роки», – на-
голосив Президент.

 За повідомлен-
ням Офіційного інтернет-

представництва Президента

Президент України Петро Порошенко зазначив, що після
ретельного обговорення з Прем’єр-міністром Володимиром
Гройсманом ухвалено важливе політичне рішення великої со-
ціальної ваги, яке є спільною позицією Глави держави, Уряду
та фракцій коаліції. 

Ï³äâèùåííÿ
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè

М іністр соціальної політи-
ки Андрій Рева, зверта-

ючись до журналістів, наголо-
сив, що уряд ініціює підвищен-
ня соціальних стандартів для
того, щоб українці отримували
гідну зарплату і їхні доходи й
надалі зростали.

Він зазначив, що підвищен-
ня мінімальної зарплати пла-
нується здійснити виключно за
рахунок ресурсів, які дасть ук-
раїнська економіка. Це не відбу-
ватиметься за рахунок включен-
ня друкарського верстату або із
залученням міжнародних запо-
зичень.

За словами Міністра, на про-
гнозований рівень інфляції та на
рівень цін зазначене рішення
впливу не матиме.

Григорій Осовий оцінив
ініціативу Уряду щодо підняття
мінімальної зарплати як дуже

важливу. Він підкреслив, що
цьому передувала тривала
спільна робота у форматі діало-
гу соціальних партнерів: проф-
спілок, урядової сторони і ро-
ботодавців.

Він також повідомив, що
згідно зі Стратегією діяльності
ФПУ, затвердженою на 7-му

з’їзді Федерації у березні ц. р.
одним із завдань передбачено –
домагатися встановлення в Дер-
жавному бюджеті розміру міні-
мальної зарплати на рівні

об’єктивно розрахованого
прожиткового мінімуму. А в
тексті генеральної угоди на
2016–17 рр. прописано страте-
гію на проведення докорінної
реформи оплати праці через ме-
ханізм переходу від моделі «де-
шевої робочої сили» до гідної
оцінки праці.

Григорій Осовий назвав під-
вищення мінімальної зарплати
лише першим кроком на шляху
глибинної реформи оплати
праці в Україні і висловив спо-
дівання на результативну спіль-
ну роботу над необхідними нор-
мативно-правовими актами, що
мають забезпечити таке під-
вищення у Держбюджеті на
2017 рік.

Прес-центр ФПУ

Ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè —
ïî÷àòîê ê³íöÿ åðè «äåøåâî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè» â Óêðà¿í³

Про це 27 жовтня на брифінгу в прес-центрі Кабінету
Міністрів України заявив Голова ФПУ Григорій Осовий. У бри-
фінгу також взяли участь: Міністр соціальної політики Украї-
ни Андрій Рева, перший заступник Голови Спільного представ-
ницького органу роботодавців Олексій Мірошниченко.

На початку зустрічі виступили Голо-
ва Уряду Володимир Гройсман та

Голова СПО об’єднань профспілок, Го-
лова Федерації профспілок України Гри-
горій Осовий.

У своєму виступі керівник Кабінету
Міністрів Володимир Гройсман подяку-
вав профспілкам за співпрацю у найваж-
ливіших питаннях соціально-економіч-
ного розвитку країни, забезпеченні захи-
сту працюючої людини, створенні нових
робочих місць. Особливо він підкреслив
важливість створення такого актуально-
го інституту керування економічними
процесами, як Національний комітет з
відродження промисловості.

Володимир Гройсман наголосив, що
він має намір і надалі проводити зустрічі
із народними депутатами заради того,
щоб провести з ними конструктивні дис-
кусії стосовно законопроекту про Дер-
жавний бюджет на 2017 рік.

Говорячи про тарифи та субсидії, Го-
лова Уряду проінформував: Кабмін за-
пропонує українцям, що не можуть чи
не хочуть скористатися субсидіями для
компенсації запровадження ринкової
ціни на газ, механізм річної розстрочки
на оплату житлово-комунальних послуг.
«Ми провели обговорення з депутатами

парламенту і вирішили наступне питан-
ня, що ми упровадимо 12-місячну роз-
строчку на оплату житлово-комунальних
послуг для тих, хто не бажає отримува-
ти субсидій, – заявив він. – Тобто у нас є
два механізми, які можна використову-
вати: з одного боку, це субсидія – адрес-
на допомога, безповоротна, з іншого
боку – якщо такий варіант неприйнят-
ний з тих чи інших причин, будь ласка:
споживаємо сьогодні – платимо 12 мі-
сяців. Це буде означати, що навантажен-
ня на бюджет родини у розстрочці буде
щомісячно меншим», – зауважив Пре-
м’єр-міністр.

Щодо планів та завдань на 2017 рік,
на думку Голови Уряду, «ми маємо у
2017 рік ввійти з якісною системою оцін-
ки праці українців». Прем’єр-міністр на-

голосив, що питання реформи системи
оплати праці є одним з найважливіших
пріоритетів Уряду. При цьому він відзна-
чив, що необхідно пришвидшувати зро-
стання соціальних стандартів. «Для нас
є дуже важливим, щоби кожну гривню,
яка може бути інвестована у підвищен-
ня соціальних стандартів, її туди направ-
ляти. Це наш пріоритет», – наголосив
керівник Уряду.

Голова СПО об’єднань профспілок,
Голова Федерації профспілок України 
Григорій Осовий, перш за все, висловив
вдячність Прем’єр-міністру України Во-
лодимирові Гройсману за швидку реак-
цію на ініціативу профспілок щодо про-
ведення цієї робочої зустрічі.

«Це є ще одним підтвердженням
схильності Уряду до конструктивного
діалогу і обговорення нагальних про-
блем, які турбують людей і потребують
вирішення на державному рівні, – під-
креслив він. – Генеральна угода є
якраз одним із механізмів реалізації со-
ціально-економічної політики. При її
підписанні всі три сторони виявили здо-
ровий прагматизм, що і коли потрібно
зробити в інтересах держави і суспіль-
ства. Інформую, що профспілкова сто-
рона затвердила операційний план реа-
лізації Угоди, і сподіваємося, що і інші
сторони зроблять це. І ми обміняємося
цими робочими документами».

Говорячи про ситуацію щодо цін і
тарифів, Григорій Осовий привернув

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ Ä²ÀËÎÃ. Ãîëîâíèé ïð³îðèòåò –
åôåêòèâíèé çàõèñò ëþäèíè ïðàö³

Важливі питання розвитку соціального діалогу, забезпечення ефективного
захисту законних прав та інтересів людини праці обговорено 18 жовтня під час
зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з керівниками все-
українських профспілок та їх об’єднань.

увагу до того, що вона залишається до-
сить складною, соціальна напруга не
спадає. Особливо гостро критикується
рішення про скасування державного ре-
гулювання на життєво необхідні продук-
ти харчування. «У нас у Генеральній
угоді є низка пунктів, які стосуються
впливу на цінову політику. І нам по-
трібно невідкладно виробити відповідні
механізми впливу на ці процеси», – за-
кликав Голова СПО об’єднань проф-
спілок.  

Крім того, сказав профспілковий
лідер, життя поставило низку викликів,
на які потрібно спільно реагувати. Серед
таких актуальних викликів він назвав:

–  зростання на 40 відсотків вартості
життя (за оцінкою профспілкових фа-
хівців по споживчому кошику) внаслідок
підняття цін і тарифів. Проте масштаби
зростання зарплат відповідно до Гену-
годи – на 10 відсотків – не перекрива-
ють такого підвищення вартості життя;

–  анонсована Урядом реформа сис-
теми оплати праці могла б підвищити
добробут, але поки що профспілки не ма-
ють відповідних урядових законодавчих
пропозицій;

–  не задіяно ефективних важелів із
ліквідації заборгованості по боргах із за-
робітної плати як у приватному, так і дер-
жавному секторах економіки. Уряду на-
решті потрібно прийняти рішення про
запровадження в країні Гарантійної
установи виплати заборгованостей із
зарплати у випадку неплатоспромож-

Çàê³í÷åííÿ  íà 4-³é ñòîð.
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Членським організаціям ФПУ

18 жовтня ц. р. відбулась робоча зустріч представників сторони роботодавців
та об’єднань профспілок на національному рівні, на якій обговорено заходи
погашення заборгованості з виплати заробітної плати та досягнуто домовлено-
стей щодо утворення двосторонніх робочих груп задля підготовки спільних про-
позицій для вирішення зазначеної проблеми.

В той же день проведено зустріч ке-
рівників Всеукраїнських проф-

спілок та територіальних профоб’єднань
з Прем’єр-міністром України Гройсма-
ном В. Б., в якій взяли участь віце-
прем’єр-міністри Розенко П. В., Кістіон
В. Є., Міністр Кабінету Міністрів Украї-
ни Саєнко О. С., Міністр освіти і науки
Гриневич Л. М., Голова НКРЕКП Вовк
Д. В., перший заступник Міністра со-
ціальної політики Крентовська О. П., за-
ступник Міністра фінансів Капінус Є. В.,
заступник Міністра економічного роз-
витку і торгівлі Бровченко Ю. П. та ін.
Під час заходу обговорено питання вико-
нання Генеральної угоди на 2016–2017 рр.
та вимог профспілок, висунутих під час
проведення Всеукраїнського маршу про-
тесту профспілок 6.07.2016. За підсум-
ками зустрічі підписано Протокол, яким

З а підсумками проведених
зустрічей Президія ФПУ

визначила свою позицію і прий-
няла рішення про перенесення
на 17 листопада ц. р., напере-
додні прийняття Державного
бюджету України на 2017 рік,
Всеукраїнської акції протесту
з пікетуванням Верховної
Ради України на підтримку
вимог профспілок щодо поси-
лення соціального захисту пра-

цівників та інших громадян в
умовах зростання цін на енер-
гоносії та тарифів на ЖКГ з ме-
тою врахування у проекті Дер-
жавного бюджету видатків на
реалізацію державних соціаль-
них гарантій та недопущення
зниження рівня життя насе-
лення.

Ініційовано, до початку
акції, проведення зустрічі чле-
нів Президії ФПУ з керівницт-

ÏÐÎÒÅÑÒ ÏÐÎÔÑÏ²ËÎÊ!

2017 рік, проект якого доопрацьовуєть-
ся в парламентському Комітеті з питань
бюджету.

Направляємо копію Протоколу для
організації роботи профспілок.

З повагою
Заступник Голови ФПУ

О. О. Шубін

В раховуючи результати зустрічей
членів Президії Федерації проф-

спілок України 18 жовтня 2016 р. з
Прем’єр-міністром України Гройсманом
В. Б. та Спільним представницьким ор-
ганом сторони роботодавців на націо-
нальному рівні, під час яких розглянуто
та обговорено стан виконання Генераль-
ної угоди на 2016–2017 роки, вирішен-
ня питань, що є предметом колективних
трудових спорів та вимог профспілок,
висунутих під час проведення Всеукраїн-
ського маршу протесту профспілок
6 липня 2016 року, Президія Федерації
професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Президії ФПУ

від 30.09.2016 № П-4-2 «Про виконання
вимог профспілок, викладених у поста-
нові Ради ФПУ від 23.06.2016 № Р-2-4
«Про позицію і дії ФПУ, її членських
організацій на захист прав та інтересів
працюючих в умовах шокового підви-
щення ціни на газ і тарифів на кому-

нальні послуги та подальші дії ФПУ»
зміни та доповнення:

1. Пункт 4 в частині щодо дати про-
ведення акції викласти в такій редакції:
«Провести 17 листопада 2016 року, на-
передодні прийняття Державного бю-
джету України на 2017 рік, Всеукраїн-
ську акцію у формі пікетування Верхов-
ної Ради України на підтримку вимог
профспілок щодо посилення соціально-
го захисту працівників та інших кате-
горій громадян в умовах зростання цін
на енергоносії та тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги з метою забезпечення
врахування в проекті Державного бюд-
жету видатків на реалізацію державних
соціальних гарантій та недопущення
зниження рівня життя населення».

2. Доповнити постанову пунктами
41 – 43 такого змісту:

«41. Ініціювати проведення до 10 ли-
стопада 2016 року зустрічі членів Пре-
зидії ФПУ з Головою Верховної Ради Ук-
раїни та керівниками депутатських

фракцій і груп Верховної Ради України
для обговорення пропозицій та вимог
профспілок щодо посилення соціально-
го захисту громадян, врахування їх в
проекті Державного бюджету на 2017 рік
та інших законопроектах, зокрема ініці-
йованих ФПУ, стосовно підвищення
рівня оплати праці працівників.

Доручити Голові ФПУ Осовому Г. В.
та Представнику ФПУ у Верховній Раді
України народному депутату Капліну
С. М. організувати проведення зазначе-
них зустрічей.

42. Провести під час перебування
місії МВФ в Україні пікетування Офісу
представництва МВФ з метою донесен-
ня позиції і вимог профспілок щодо не-
припустимості втручання цієї міжнарод-
ної фінансової інституції у внутрішню
соціальну політику, яка є предметом со-
ціального діалогу на національному
рівні.

43. Доручити Голові ФПУ утворити
Робочу групу з числа керівництва ФПУ
та представників всеукраїнських проф-
спілок і територіальних профоб’єднань
для підготовки і проведенні Всеукраїн-
ських акцій.

Голова ФПУ
Г. В. Осовий
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Про внесення змін та доповнень до постанови Президії ФПУ від 30.09.2016
№ П-4-2 «Про виконання вимог профспілок, викладених у постанові Ради ФПУ
від 23.06.2016 № Р-2-4 «Про позицію і дії ФПУ, її членських організацій на
захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ
і тарифів на комунальні послуги та подальші дії ФПУ»

вом парламенту та депутат-
ських фракцій і груп для обго-
ворення пропозицій та вимог
профспілок щодо посилення
соціального захисту громадян,
врахування їх у проекті Держ-
бюджету-2017. А також пікету-
вання Офісу представництва
місії Міжнародного валютного
фонду під час її перебування в
Україні.

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 3-³é ñòîð.

Ñîö³àëüíèé ä³àëîã...

ності підприємства, що є звичайною
практикою в країнах Євросоюзу;

–  не має впевненості у галузевих
профспілок, що на грудневе підвищен-
ня заробітних плат у бюджетному сек-
торі є необхідний ресурс;

–  профспілки надали свої пропозиції
до проекту Державного бюджету, спира-
ючись на чинні законодавчі норми, і по-
трібно обговорити, що є можливим для
врахування при його прийняті.

Як повідомив Григорій Осовий, час-
тина з цих питань порушувалася під час
зустрічі Прем’єр-міністра з учасниками
акції протесту профспілок 6 липня ц. р.
Але дані Головою Уряду доручення
практично не реалізовані виконавцями.
І тому рівень соціальної напруги у тру-
дових колективах залишається високим,
і ми мусимо на це реагувати.

Як приклад Голова ФПУ назвав до-
ручення Володимира Гройсмана щодо
актуалізації списків № 1 і 2 працівників,
зайнятих у шкідливих умовах праці. За
три місяці засідань робочої групи жод-
ного результату!

Зважаючи на це, Президія ФПУ прий-
няла рішення про проведення 20 жовтня
ц. р. акції протесту в Києві. Але, врахо-
вуючи цю зустріч, підготовча робота з
проведення акції поки що призупинена.
«В залежності від того, наскільки кон-
кретними будуть кроки Уряду по вирі-
шенню порушених профспілками питань,
залежатимуть подальші дії профспілок, –
наголосив Григорій Осовий. – Готуючись
до цієї зустрічі, ми попередньо обгово-
рили порушені питання на Президії Фе-
дерації профспілок і Спільного представ-
ницького органу роботодавців щодо
можливих шляхів їхнього вирішення.
Вони будуть представлені в наших ви-
ступах і співдоповідях».

Зустріч була оформлена відповідни-
ми рішеннями і протокольними дору-
ченнями.

Прес-центр ФПУнадано доручення органам виконавчої
влади щодо вирішення актуальних про-
блем у соціально-трудовій сфері.

Зокрема, йдеться про прискорення
реформування оплати праці, погашення
заборгованості з виплати зарплати, ско-
рочення грошового розриву між розмі-
ром посадового окладу (тарифної став-
ки) працівника І тарифного розряду ЄТС
і мінімальною заробітною платою, уточ-
нення списків виробництв, робіт, про-
фесій, посад і показників, зайнятість в
яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах, проведення консуль-
тацій з основних напрямів державної
цінової і тарифної політики тощо.

Разом з тим, вирішення більшості
питань, що є предметом трудових спорів
та вимог профспілок, має бути реалізо-
вано в Державному бюджеті України на
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«Я вдячний кожному з вас, хто разом
із медичними працівниками щодня
піклується про здоров’я та життя киян,
– зазначив Віталій Кличко. – 55 років
тому в Києві була створена спеціалізо-
вана структура медичного автотранспор-
ту, яка за часи свого існування стала най-
більшою в Україні спеціалізованою
організацією. І саме завдяки вашій ро-

боті кияни та гості столиці отримують
якісне медичне транспортне забезпечен-
ня», – звернувся мер Києва до праців-
ників «Київмедспецтрансу».

Віталій Кличко зазначив, що одним
із пріоритетних напрямів діяльності
міської влади є розвиток галузі охоро-
ни здоров’я у столиці. І головним зав-
данням  на  сьогодні  є  поліпшення

Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ:
Äî ê³íöÿ ðîêó àâòîïàðê «Êè¿âìåäñïåöòðàíñó» îòðèìàº
15 íîâèõ ñó÷àñíèõ øâèäêèõ, îáëàäíàíèõ çà íàéâèùèìè ñòàíäàðòàìè

якості та доступності медичної допо-
моги для кожного киянина та гостя на-
шого міста.

«І транспортне забезпечення вико-
нання медичних викликів від столичних
мешканців – один із головних факторів.
Саме тому за кошти міського бюджету
ми придбали 100 спецавтомобілів мар-
ки Ford Fiesta. Це дало змогу повністю
забезпечити медспецтранспортом пер-
винну та вторинну ланки медичної галузі
столиці», – підкреслив мер Києва.

 «На цьому ми не будемо зупинятися
і плануємо повністю оновити спеціаль-
ний та спеціалізований медичний транс-
порт Києва, аби кияни отримували сервіс

європейського рівня», – наголосив Віта-
лій Кличко.

Київський міський голова також вру-
чив подяки найкращим працівникам
«Київмедспецтрансу» та пообіцяв до наго-
род і путівки на відпочинок до Єгипту.

«Я часто кажу, що той, хто добре пра-
цює – добре відпочиває. Сьогодні я вітав
із професійним святом працівників
“Київавтодору”, і найкращі з них вже от-
римали сертифікати на відпочинок у
Єгипті. Працівники “Київмедспецтран-
су”, які сьогодні отримали подяки, також
матимуть путівки і зможуть відпочити на
Червоному морі. Це буде гарною моти-
вацією працювати ще більш наполегли-
во на благо киян», – сказав Віталій Клич-
ко під час спілкування з працівниками
підприємства.

Сайт КМДА

• Ïîä³¿ â Êèºâ³ • Ïîä³¿ â Êèºâ³ • Ïîä³¿ â Êèºâ³ • Ïîä³¿ â Êèºâ³ •

Київський міський голова Віталій Кличко привітав працівників «Київмедс-
пецтрансу» з нагоди 55-річчя підприємства та Дня автомобіліста і дорожника
та зазначив, що міська влада продовжить оновлювати автопарк швидких, аби
медичний сервіс у столиці відповідав найвищим стандартам. До кінця року ав-
топарк підприємства отримає ще 15 швидких, обладнаних за найвищими стан-
дартами.

Форум є найбільшою міжнародною
дискусійною платформою в Ук-

раїні, яка вже вдруге об’єднує більше 500
учасників з 23-х країн світу з метою за-
лучення інвестицій в сектор охорони здо-
ров’я та для вирішення найбільш нагаль-
них проблем галузі. Серед учасників
події – керівництво МОЗ, виробники та
дистриб’ютори лікарських засобів, го-
ловні лікарі, власники приватних клінік
та виробники медичного обладнання.

Під час форуму проходили чотири
панельні дискусії: «Державна стратегія
розвитку українського сектору охорони
здоров’я до 2020 року»; «Медичні за-
клади як бізнес»; «Розвиток української
фармацевтичної промисловості»; «Висо-
котехнологічне медичне обладнання».

Серед почесних доповідачів форуму
Віталій Цимбалюк – Президент Націо-
нальної академії медичних наук Украї-
ни; Роман Ілик та Павло Ковтонюк –
заступники Міністра охорони здоров’я

України; Ірина Сисоєнко – заступник го-
лови Комітету з питань охорони здоро-
в’я ВРУ; Олег Мусій – народний депу-
тат України, заступник голови Комітету,
голова підкомітету з питань забезпечен-
ня євроасоціації Комітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я;
Наталія Спіженко – президент клініки
Спіженка – Центру онкології та інші.

У своєму виступі Олег Мусій наго-
лосив, що українська система охорони

²² «Óêðà¿íñüêèé ôîðóì
ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ-16»

21 жовтня 2016 року у м. Києві проходив ІІ «Український форум з охорони
здоров’я-16» з фокусом на залучення інвестицій в сектор охорони здоров’я.

здоров’я потребує
іноземних інвес-
тицій та нового за-
конодавства. «Фо-
рум, за попереднім
аналізом програми,
яку я бачив, має
стати одним із та-
ких великих сер-
йозних заходів в
Україні, який допо-
може нам як зако-
нодавцям у ВР пра-
вильніше зрозуміти
той шлях побудови
нової національної системи охорони здо-
ров’я, де приватний сектор безумовно
буде мати чільне місце і буде рівноправ-
ним на відміну від того стану, який є сьо-
годні, адже, ви знаєте, буквально вчора
ми розглядали Державний бюджет Украї-
ни, який абсолютно не задовольняє ме-
дичну спільноту і, я думаю, і бізнес, і
пацієнтів… Тому велика надія на іно-
земні інвестиції», – сказав О. Мусій. За
повідомленням УНН він висловив спо-
дівання, що народні депутати зможуть
створити правильне законодавче поле
для того, щоб люди, які хочуть розвива-
ти бізнес в Україні, могли вкладати кош-
ти в охорону здоров’я.

ІІ «Український форум охорони здо-
ров’я» об’єднав як
вітчизняних так і
зарубіжних фахів-
ців. «Ситуація з ме-
дициною в Україні
є критичною. Спо-
діваюся, що ми
знайдемо рішення
багатьох важливих
проблем, які існу-
ють сьогодні у га-
лузі охорони здоро-
в’я», – про це під
час свого виступу
на форумі сказав

Президент Національної академії медич-
них наук України Віталій Цимбалюк.
Також він зазначив, що зараз в Україні
склалися серйозні передумови, які зава-
жають як розвитку держави у цілому, так
і медицини зокрема, і це є дуже великою
проблемою, – передає кореспондент
УНН. «Я радий вітати тут спеціалістів
державної медицини, приватної медици-

ни, підприємців і закордонних гостей, які
приїхали поділитися своїм досвідом, як
вийти зі стану критичної ситуації, а во-
на реально критична. Кількість фінан-
сування зменшується», – додав В. Цим-
балюк.

Окрім того, він наголосив, що акаде-
мія – це не лише наука, а й 36 інститутів,
які реально надають допомогу пацієн-
там, при цьому і їй самій необхідна під-
тримка.

За інформацією УНН
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Окрім МОЗ та Національ-
ної академії  медичних

наук України, почесний і відпо-
відальний обов’язок організації
з’їзду узяла на себе ДУ «Інсти-
тут травматології та ортопедії»
м. Києва. З’їзд проводився в
комфортабельному, просторому
та сучасно устаткованому кон-
грес-холі «Український дім», в
самому центрі Києва.

Тематика конгресу, місце
проведення та рівень організації
виявилися надзвичайно приваб-
ливими, і в конгресі взяли
участь 1180 учасників, як з усієї
України, так і з понад 10-ти
країн світу (США, Китай, Ні-
меччина, Ізраїль, Франція,
Польща, Литва, Білорусь).

Представництво та масш-
табність з’їзду викликали особ-
ливий інтерес у провідних ви-
робників вітчизняної та зару-
біжної ортопедичної продукції,
що була широко представлена їх
менеджерами в залах конгрес-
холу на понад 50-ти яскраво
оформлених стендах.

Програма з’їзду вразила
інтенсивністю та насиченістю,
всього було заслухано понад
300 науково-практичних допо-
відей та тематичних лекцій, які
викликали жвавий інтерес та
гарячі дискусії.

Урочистому відкриттю з’їз-
ду передував лекційний курс з
найактуальніших проблем трав-
матології сучасної України – пи-
тань бойової травми кінцівок та
хребта.

Досвід лікування бойових
ушкоджень та їх наслідків уза-

гальнили проф. Гайко Г. В.,
Страфун С. С., Лоскутов О. Є,
Заруцький Я. Л., Бур’янов А. А.
та багато інших провідних
фахівців держави. Перед слуха-
чами постала структура надан-
ня фахової допомоги в умовах
гібридної війни, окреслено ос-
новні проблемні питання, по-
хибки та помилки при наданні
допомоги, як первинної, так і на
етапах евакуації, відтермінова-
ного та планового лікування.
Оцінено ефективність сучасних
методик та способів лікування
найтяжчих варіантів ушкоджен-
ня кінцівок, від першої допомо-
ги із посиленою обробкою ран
з використанням вакуумування,
УВЧ-кавітацією ран, профілак-
тично-лікувальною фасціото-
мією та VAC-терапією обшир-
них та інфікованих ушкоджень,
закінчуючи найскладнішими
варіантами мікрохірургічних
аутотрансплантацій комплексів
тканин із пластикою компо-
нентів поліструктурної травми,
в тому числі із застосуванням
сучасних принципів та методів
регенеративної медицини.

Після жвавого обговорення
першого питання відбулось уро-
чисте відкриття XVII з’їзду все-
української громадської орга-
нізації «Українська асоціація
ортопедів-травматологів».

Розпочалося воно з озвучен-
ня вітального слова президента
України Петра Порошенка деле-
гатам та учасникам з’їзду, яке
зачитав керівник департаменту
з питань охорони здоров’я та
соціальної політики Адмініст-
рації Президента генерал-май-
ор медичної служби проф.
Лурін І. А. У вітальному слові
заступник голови Комітету з пи-
тань охорони здоров’я BP Ук-
раїни Корчинська О. А. відзна-
чила значну роль ортопедів-
травматологів України в надан-
ні медичної допомоги учасни-
кам АТО і висловила подяку за
сумлінну та професійну працю.

Від МОЗ України з віталь-
ним словом виступив заступник
начальника Управління – на-
чальник відділу організації
високоспеціалізованої медичної
допомоги Михайло Петрович
Комаров.

Президент Національної
академії медичних наук Украї-
ни акад. Цимбалюк В. І. при-
вітав учасників з’їзду і відзна-
чив значну роль медичних ус-
танов НАМН України, зокрема
Інститут травматології і орто-
педії, у наданні високотехноло-
гічної допомоги населенню Ук-
раїни і  зокрема постраждалим
під час Революції Гідності і АТО.

Почесним головою з’їзду
було обрано директора ДУ
«Інститут травматології та ор-
топедії НАМН України» акаде-
міка Гайка Георгія Васильови-
ча. Із звітною доповіддю висту-
пив президент «Української асо-
ціації ортопедів-травматологів»

проф. Корж М. О., який окрес-
лив науково-практичну і мето-
дичну діяльність асоціації за
останні роки і визначив пробле-
ми та перспективи розвитку
галузі. Після заслуховування
програм та системних поглядів
кандидатів і дискусії обрано но-
вого президента асоціації – про-
фесора Страфуна Сергія Семе-
новича – заступника директора
з наукової роботи ДУ «Інститут
травматології та ортопедії
НАМН України», віце-прези-
дента асоціації – проф. Бур’я-
нова О. А. та генерального сек-
ретаря проф. Коструба О. О.,
правління та президію асо-
ціації.

Упродовж роботи з’їзду було
проведено низку секційних за-
сідань, присвячених найбільш
актуальним проблемам сучас-
ної ортопедії, зокрема ендопро-
тезування суглобів, дитячої
травматології та ортопедії,
хірургії верхньої кінцівки та
мікрохірургії, фундаменталь-
ним дослідженням та регенера-
торній медицині, хірургії хреб-
та та грудної клітки, хірургії
нижньої кінцівки та стопи, арт-
роскопії та спортивної травми,
кістково-гнійної інфекції та он-
коортопедії, бойової травми
кінцівок та хребта та питанням
організації ортопедо-травмато-
логічної служби України.

Кожне секційне засідання
розпочиналось із лекційного
курсу запрошених закордонних
та вітчизняних спеціалістів, які
висвітлювали передовий орто-
педо-травматологічний досвід
та методологію його практично-
го впровадження. та супрово-
джувались активною роботою
модераторів та учасників, пи-
таннями, відповідями та жвави-
ми дискусіями

Звичайно, як і кожний тема-
тичний конгрес, це – насампе-
ред творча зустріч професійних
побратимів, спогади про роки
спільної праці, продовження
професійних дискусій в кулуа-
рах і під час щедрих кава-брей-
ків та дружньої вечері, забез-
печених організаторами з’їзду.

В резолюції з’їзду зазначено,
що основна його мета досягну-
та. Підведено підсумки основ-
них досягнень, окреслено проб-
леми, що потребують вирішення,
надано необхідний науково-прак-
тичний поштовх для подальшого
розвитку новітніх технологій та
напрямків вітчизняними вчени-
ми у творчій співпраці з інозем-
ними спеціалістами.
Почесний голова з’їзду, директор
ДУ «Інститут травматології та

ортопедії НАМН України,
почесний президент Української

асоціації ортопедів-травма-
тологів, академік

Г. Гайко

XVII ç’¿çä îðòîïåä³â-òðàâìàòîëîã³â Óêðà¿íè
Цього року, з 5 по 7 жовтня, відбувся XVII з’їзд ортопедів-

травматологів України, – конгрес всеукраїнського значення,
який підсумував результати роботи Асоціації ортопедів-травма-
тологів за попередні чотири роки й визначив найбільш акту-
альні перспективи ортопедо-травматологічної служби в Ук-
раїні.

У доповідях та виступах учасників
конференції звучало обґрунтуван-

ня заходів з трансформації вітчизняної
системи охорони здоров’я на основі за-
стосування кращих міжнародних прак-
тик для досягнення загального охоплен-
ня послугами охорони здоров’я населен-
ня України відповідно до цілей сталого
розвитку ООН.

З вітанням до учасників конференції
звернулися Цимбалюк Віталій Іванович –
Президент Національної академії медич-
них наук України, академік НАМН Ук-

раїни, заступник Міністра охорони здо-
ров’я Павло Ковтонюк.

З цікавими доповідями виступили:
Сердюк Андрій Михайлович – академік
НАМН України, директор Інституту гро-
мадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва
(«Охоронадоров’я: від дискусії до кон-
кретних дій»), Ханенко Святослав Ми-
хайлович – народний депутат України
VII скликання, перший заступник
Міністра охорони здоров’я України у
2005 р., ГО «Українська Асоціація спри-
яння охороні здоров’я населення» («Як

розірвати зачароване коло неефективних
реформ системи охорони здоров’я
України?»).

З доповіддю «Трансформація служ-
би охорони здоров’я Польщі: більше
плюсів чи мінусів?» виступив Сєронь
Олександр – професор Сілезької медич-
ної академії, головний спеціаліст Міні-
стерства охорони здоров’я Польщі з ан-
гіології, почесний доктор Ужгородсько-
го національного університету, член пре-
зидії лікарів фахівців Європейського
Союзу з проблеми хвороб судин.

З доповіддю «Правові аспекти орга-
нізації та фінансування системи охоро-
ни здоров’я Бразилії та інших країн
Південної Америки: уроки для України»

Íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ
«Áàçîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ïðîâ³äíèõ ñèñòåì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â êîíòåêñò³ âèçíà÷åííÿ

ñòðàòåã³¿ äëÿ Óêðà¿íè»
4 листопада 2016 року на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М.

Марзєєва НАМН України» відбулась науково-практична конференція з міжна-
родною участю на тему: «Базові характеристики провідних систем охорони здо-
ров’я в контексті визначення стратегії для України». Захід проведено за участю
представників Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії
медичних наук України, громадської організації «Українська асоціація сприян-
ня охороні здоров’я населення» та Київської міської профспілки працівників
охорони здоров’я, народних депутатів, науковців та представників громадсь-
кості тощо.

ôîòî êîíãðåñ

виступив Вашингтон Фонсека – адвокат,
партнер адвокатської компанії Dantas,
Fonseca & Nigre; доцент Роман Крегг,
президент Української медичної асоці-
ації Великобританії, прочитав доповідь
«Уроки для України».

• Ðîáî÷³ áóäí³ ïðîôñï³ëêè • Ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿ òà ôîðóìè •
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Протягом жовтня відбулися зустрічі
з депутатами Верховної Ради Ук-

раїни, в тому числі з головою профільно-
го комітету О. В. Богомолець, направле-
но листи голові Комітету ВРУ з питань
бюджету, головам всіх фракцій у парла-
менті, у яких профспілка звертає увагу
на необхідність вирішення та врахуван-
ня у реформуванні основні проблемні
питання галузі охорони здоров’я, серед
яких законодавче гарантування дотри-
мання міжнародних стандартів та ре-
комендацій ВООЗ при визначенні
рівня фінансування галузі, проведен-
ня інвентаризації наявної матеріаль-
но-технічної бази та її оновлення, ви-
значення кадрового потенціалу кож-
ного регіону, вирішення питання щодо

визначення рівня гарантованого
мінімуму медичної допомоги.

Профспілку хвилюють питання недо-
статнього фінансування галузі, непроду-
мана реорганізація закладів, незабезпе-
ченість медичною апаратурою, незахи-
щеність лікарів, медичних сестер та
інших працівників закладів охорони
здоров’я.

За рішенням членів президії було на-
правлено звернення до Київської міської
державної адміністрації про незабезпе-
чення безкоштовними проїзними доку-
ментами лікарів та медичних сестер
центрів первинної медико-санітарної
допомоги. Профспілка наполягає на
поверненні права на безкоштовний
проїзд у громадському транспорті ко-

Çàñ³äàííÿ ïðåçèä³¿ Ðàäè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè

19 жовтня на засіданні президії Ради Київської міської профспілки праців-
ників охорони здоров’я голова Ради Канаровська Л. В. доповіла інформацію
про роботу з соціальними партнерами.

• Ðîáî÷³ áóäí³ ïðîôñï³ëêè • Ðîáî÷³ áóäí³ ïðîôñï³ëêè •

мунальної форми
власності для лікарів
та медичних сестер
загальної практики-
сімейної медицини,
дільничних лікарів-
терапевтів та їхніх
медичних сестер,
дільничних лікарів-
педіатрів та їхніх ме-
дичних сестер.

Голови районних
профспілкових об’єд-
нань та первинних
профспілкових органі-
зацій констатують той факт, що заклади
охорони здоров’я не забезпечені в повній
мірі кадрами, за перше півріччя 2016
року звільнилися 450 лікарів, 891 медич-
на сестра, 678 молодших медичних сес-
тер, 903 інших спеціалістів.

Черговий раз профспілка привертає
увагу до того, що експерименти з рефор-
мування медицини практично руйнують
бюджетну медицину та порушують нор-
ми статей 3, 8, 9, 21, 22, 27, 28, 49, 64,

68, 95 Конституції України, статті 11
Європейської соціальної хартії, статті 2,3
Європейської конвенції по правах люди-
ни, статті 3,5 Декларації прав людини,
Основ законодавства України з питань
охорони здоров’я, статті 184 Криміналь-
ного кодексу України

Профспілка отримала відповіді від
Міністерства охорони здоров’я та Депар-
таменту охорони здоров’я м. Києва.

Міністерство охорони здо-
ров’я України розглянуло

листа Київської міської проф-
спілки працівників охорони здо-
ров’я від 27.09.2016 № 170, яке
надійшло від секретаріату
Кабінету Міністрів України
(№ 35303/1/1-16 від 30.09.2016),
та повідомляє.

Реформа охорони здоров’я
залишається на сьогодні важли-
вим пріоритетом Уряду, про що
було наголошено Прем’єр-
міністром України Володими-
ром Гройсманом на нараді щодо
реформування галузі охорони
здоров’я, яка відбулася 22 ве-
ресня за участю народних депу-
татів України, представників
Уряду, асоціації місцевого само-
врядування та представників
структурних підрозділів з пи-
тань охорони здоров’я регіонів.
Також голова Уряду висловив
готовність взяти питання ме-
дичної реформи під свій особи-
стий контроль та наголосив на
необхідності максимально

ефективного використання ре-
сурсів, які виділяються галузі,
для забезпечення якісного на-
дання медичної допомоги на
усіх рівнях.

МОЗ планує розпочати
впровадження страхової моделі
медицини на практиці вже у
2017 р. з мінімальними і зро-
зумілими усім змінами законо-
давства.

Першим кроком медичної
реформи є запуск сімейної ме-
дицини європейського зразка на
базі існуючої первинної ланки
(поліклініки, амбулаторії, цент-
ри первинної допомоги, приват-
но-практикуючі лікарі). Грома-
дяни зможуть вільно обирати
сімейного лікаря і педіатра для
своїх дітей та підписувати з ним
угоди з чітким обсягом послуг,
гарантованих і оплачених дер-
жавою.

Лікарі первинної ланки змо-
жуть обирати будь-яку органі-
заційну форму роботи (по-
ліклініки, амбулаторії, ЦПМСД

та ФОП). Праця лікарів буде
оплачуватись за подушним нор-
мативом залежно від кількості
укладених лікарем угод і дотри-
мання медичних протоколів
лікування та діагностики.

Технічним оператором пере-
рахування бюджетних коштів
стане прозора страхова агенція,
що здійснюватиме документо-
обіг з лікарями. Запровадження
нових податків чи страхових
внесків не передбачається.

Також у 2017 році буде запу-
щена підготовка до реформу-
вання госпітальної ланки систе-
ми охорони здоров’я, розши-
рення автономії медичних за-
кладів, їх переведення на гло-
бальний бюджет та оплату за
результат, спрощення механіз-
мів фінансування та інвестицій.

Водночас слід розуміти, що
швидкість розгортання рефор-
ми галузі значно залежатиме від
якості роботи місцевої влади.

Щодо питання фінансування
зазначаємо, що на даний час
єдиним шляхом збільшення
обсягу медичної субвенції з
боку МОЗ є видатки резервно-
го фонду медичної субвенції та
видатки для територій Донець-
кої та Луганської областей, на
яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої
повноваження.

МОЗ розроблено та направ-
лено на погодження до зацікав-
лених центральних органів ви-
конавчої влади відповідні про-
екти розпоряджень Кабінету
Міністрів щодо розподілу ре-
зерву коштів та перерозподілу
залишку нерозподілених ви-
датків медичної субвенції для
територій Донецької та Лу-
ганської областей.

Відповідні місцеві ради ма-
ють право додатково, понад об-
сяги медичної субвенції, плану-
вати та здійснювати з місцевих
бюджетів оплату поточних та
капітальних видатків закладів
охорони здоров’я та програм у
сфері охорони здоров’я (поста-
нова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23.01.2015 № 11).

Разом з тим відповідно до
вимог постанови Кабінету Міні-
стрів України від 25.11.2015
№ 1024 «Про затвердження нор-
мативу забезпечення стаціонар-
ними лікарняними ліжками у
розрахунку на 10 тисяч населен-
ня» має бути забезпечена опти-
мізація мережі вторинної (спе-
ціалізованої) та третинної (ви-
сокоспеціалізованої) медичної
допомоги, що сприятиме ство-
ренню умов для ефективного
використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів.

Кадрове забезпечення сфери
охорони здоров’я є одним із ос-
новних пріоритетів діяльності
МОЗ України в умовах рефор-
мування галузі. Натепер у за-
кладах охорони здоров’я зали-
шаються не укомплектованими
20,0 тисяч лікарських посад,
зокрема, вагома частка – у за-
кладах охорони здоров’я сіль-
ської місцевості та первинній
ланці (до 6,0 тисяч осіб). У га-
лузі працює майже 38 тисяч
лікарів пенсійного віку. Мають
місце суттєві проблеми з уком-
плектуванням лікарських посад
на первинній ланці, фтизіат-
ричній, патологоанатомічній,
рентгенологічній, лабораторній
службах.

Кількість лікарів у лікуваль-
но-профілактичних закладах

Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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(без керівників та їх заступни-
ків, стоматологів, статистиків,
методистів) в 2015 році стано-
вила 106361 або 25,0 на 10 тис.
населення (2014 рік – 24,7).
Показники забезпеченості ліка-
рями вищі за середній в м. Києві
– 35,3; Івано-Франківській
області – 33,3, Чернівецькій –
31,9, Львівській – 31,3. Нижчі
показники забезпеченості в
областях: Миколаївській – 22,1;
Херсонській – 22,6; Кірово-
градській – 24,6.

За даними Європейського
регіонального бюро ВООЗ за-
безпеченість лікарями на 10 тис.
населення в Європейському ре-
гіоні становить 30,8 (2013 р.).

Укомплектування лікарськи-
ми кадрами проводиться за ра-
хунок випускників вищих ме-
дичних навчальних закладів,
відповідно до потреб та пріори-
тетів галузі з урахуванням пер-
шочергового забезпечення
лікарськими кадрами первинної
та вторинної ланки системи
охорони здоров’я.

Заступник Міністра
П. Ковтонюк
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Шановна Ларисо В’ячеславівно!

На виконання доручення виконавчо-
го органу Київської міської ради

(Київської міської державної адмініст-
рації) від 03.10.2016 № 32316 до дору-
чення заступника міністра Кабінету
Міністрів України В. Федорчука від
30.09.2016 № 35303/1/1-16 стосовно роз-
гляду листа Київської міської проф-
спілки працівників охорони здоров’я від
27.09.2016 № 170 Департамент охорони
здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) (далі – Департамент)
повідомляє.

У Департаменті розглянуто листа
Київської міської профспілки праців-
ників охорони здоров’я стосовно ситу-
ації, що склалася на сьогодні в галузі
охорони здоров’я, та підтримано викла-
дені у листі пропозиції щодо необхід-
ності вжиття дієвих заходів реагування
Прем’єр-міністром України В. Гройсма-
ном в частині забезпечення збереження
галузі охорони здоров’я на державному
рівні.

Дане питання займає значне місце
серед низки проблемних питань, які на-
разі існують в галузі.

Враховуючи потреби сьогодення, пе-
ред медичною галуззю міста, як і Украї-
ни в ділому, постало важливе питання
щодо необхідності визначення нових
стратегічних пріоритетів, сучасних кон-
курентних ідей, дієвих фінансових ме-
ханізмів, які б сприяли ефективному роз-
витку та залученню необхідних ресурсів
(матеріально-технічних, кадрових, фі-
нансових, інформаційних тощо) в сис-
темі охорони здоров’я.

З метою створення сприятливих умов
для подальшого функціонування та роз-
витку галузі, підвищення соціального
статусу медичного працівника протягом
останніх років за ініціативи Департамен-
ту до центральних органів виконавчої
влади (Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров’я України
(далі – Міністерство) були скеровані ли-
сти з переліком проблемних питань га-
лузі охорони здоров’я, які гальмують її
розвиток, та з пропозиціями щодо не-
обхідності внесення змін до діючого
законодавства України, максимально
ефективного спрямування всіх можли-
вих ресурсів на її розвиток.

За результатами проведення поглиб-
леного аналізу стану столичної медич-
ної галузі, виникла нагальна потреба у
розробці нового бачення подальшого
розвитку сфери охорони здоров’я міста,
яка б відповідала міжнародним стан-
дартам.

Не зважаючи на те, що на сьогодні ще
не визначено національний вектор по-
дальшого розвитку медичної плузі за
ініціативи Київської міської влади фахів-
цями Департаменту проведено роботу з
напрацювання матеріалів, які визнача-
ють основні напрями щодо її подальшо-
го розвитку на регіональному рівні.

З червня 2016 року за ініціативи в
місті працює робоча група фахівців з
актуалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року.

Протягом червня-верёсня 2016 року
напрацьовано низку пропозицій для ак-
туалізації Стратегії розвитку міста Киє-
ва до 2025 року за профільними напря-
мами, спрямованих на визначення нових
пріоритетів щодо розвитку міста в ціло-

му та галузі охорони здоров’я зокрема.
Одним із пріоритетних секторів

Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року був і є сектор «Охорона здоров’я»,
яким передбачено забезпечення доступ-
ної, якісної та ефективної системи охо-
рони здоров’я, яка спрямована перш за
все на збереження і відновлення здоро-
в’я і продовження активного довголіття
киян.

Підґрунтям для напрацювання Стра-
тегії розвитку міста Києва до 2025 року
за сектором охорони здоров’я став
напрацьований за ініціативи голови
Київської міської державної адмініст-
рації В. Кличка проект Концепції подаль-
шого розвитку системи охорони здоро-
в’я в м. Києві (далі – проект Концепції)
та проекти програм для забезпечення її
реалізації.

Метою запропонованого проекту
Концепції є:

– створення більш якісної та доступ-
ної медицини для населення міста на всіх
рівнях надання медичної допомоги;

– запровадження нових стандартів
якості надання медичної допомоги;

– раціональне використання коштів
лікарнями;

– створення сприятливих умов
праці для медичних працівників.

Основними напрямками проекту
Концепції визначено:

– вдосконалення первинної ланки
надання медичної допомоги через надан-
ня комплексних якісних послуг;

– розвиток системи охорони здоро-
в’я згідно із світовими стандартами для
киян та гостей міста;

– створення умов для запроваджен-
ня страхової медицини.

Даний документ було обговорено
протягом травня-червня 2016 року з ме-
дичною спільнотою міста, оприлюдне-
но на офіційному веб-сайті Департамен-
ту охорони здоров’я та презентовано
22.06.2016 під час проведення конфе-
ренції з питань розвитку системи охоро-
ни здоров’я м. Києва за участю представ-
ників міжнародних організацій, які
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Голові Ради Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я
Канаровській Л. B.

здійснюють постійну підтримку розвит-
ку різних сфер життєдіяльності міста
Києва, у тому числі медичної.

В обговоренні проекту Концепції бра-
ли участь фахівці Київської міської
профспілки працівників охорони здоро-
в’я. До Департаменту було направлено
листа з пропозиціями до проекту Кон-
цепції для врахування під час остаточ-
ного опрацювання зазначеного проекту
документу та подальшого подання на
розгляд депутатському корпусу Київ-
ської міської ради.

Прийняття та впровадження Кон-
цепції розвитку галузі охорони здоров’я
столиці сприятиме забезпеченню до-
ступної кваліфікованої медичної допо-
моги кожному киянину, запровадженню
нових ефективних механізмів фінансу-
вані та управління у сфері охоронщ здо-
ров’я, соціальній підтримці медичні пра-
цівників та формування принципів здо-
рового способу життя у киян.

На початку року Департаментом на-
працьовано також першочерго заходи,
які заплановано здійснити у 2016 році в
сфері охорони здоров’я столиці.

Відповідно до плану за поточний пе-
ріод 2016 року здійснено низку заході у
напрямку зміцнення матеріально-техніч-
ної бази закладів охорони здоров’я,
відкриття нових підрозділів, забезпечен-
ня закладів санітарни автотранспортом,
забезпечення лікарськими засобами пев-
них категорі населення тощо.

Напрацьовуються проекти міських
цільових галузевих програм щод профі-
лактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/
СНІДУ та «Здоров’я киян» на 2017–2019
роки.

Таким чином, враховуючи зазначене,
в місті створено підґрунтя дл формуван-
ня перспективних планів розвитку сто-
личної медичної галузі подальшим
інформуванням та залученням потенцій-
них партнерів, у тому числ міжнародних,
до можливої співпраці для реалізації
підготовлених (розроблених) проектів.

В. о. директора
Д. Турчак

М іністерство охорони здо-
ров’я України розгляну-

ло колективне звернення членів
первинної профспілкової орга-
нізації Комунального закладу
«Драбівська центральна ра-
йонна лікарня» (Черкаська об-
ласть), яке надійшло від Секре-
таріату Кабінету Міністрів Ук-
раїни (вхід. № КО-10087 від
19.08. 2016), та у межах компе-
тенції повідомляє.

Урядом прийнято рішення
щодо підвищення з 1 грудня
2015 р. та з 1 травня 2016 роз-
міру посадового окладу (тариф-

ної ставки) працівника 1 тариф-
ного розряду до 1113 та 1185
грн. відповідно, мінімальної за-
робітної плати з 1 травня 2016
до 1450 гривень. Однак, на дум-
ку МОЗ України, першочерго-
вим є вирішення питання підви-
щення ставки працівника пер-
шого тарифного розряду до роз-
міру мінімальної заробітної
плати, оскільки підвищення
ставки працівника першого та-
рифного розряду більш низьки-
ми темпами, ніж мінімальної
зарплати, є порушенням вимог
статті 6 Закону України «Про

оплату праці» та статті 96 Ко-
дексу законів про працю Украї-
ни та призводить до міжква-
ліфікаційної диспропорції в
оплаті праці.

З цією пропозицією МОЗ
України неодноразово звертало-
ся до Уряду, Міністерства со-
ціальної політики та Міністер-
ства фінансів, однак, не отрима-
но підтримки у зв’язку з відсут-
ністю джерел покриття додатко-
вих видатків, що потребує таке
підвищення.

Висновок, за проведеними
дослідженнями міжнародних
організацій, вказує на те, що
загалом фінансування системи
з урахуванням усіх видатків на
охорону здоров’я не є критич-
но низьким. Однак, в Україні
законодавчо закріплено такий
обсяг державних гарантій в ме-
дицині, що його неможливо по-
крити лише за рахунок держав-
них фінансів, внаслідок чого

громадяни змушені значно ви-
трачатися на оплату медичних
послуг та ліків.

Ключовими причинами не-
ефективності системи охорони
здоров’я є механізми розподілу
наявних коштів, зокрема, неса-
мостійність медичних закладів,
кошторисний принцип фінансу-
вання, утримання інфраструк-
тури замість оплати фактично
наданих послуг. При цьому
оплата праці лікарів є однією з
найнижчих.

До показників, що свідчать
про неефективність викорис-
тання ресурсів, – кількість за-
безпеченості стаціонарними
ліжками цілодобового перебу-
вання у відповідності до чи-
сельності населення. За даними
ВООЗ у країнах Європейського
регіону у розрахунку на 10 тис.
нас. цей показник складає 56,7
ліжок, Європейського Союзу –
52,8, у Грузії та Швеції – 25,9;
в Україні – 87,9 (дані за 2013).

Завищена кількість лікарня-
них ліжок породжує диспропор-

цію, дублювання та розпоро-
шеність ресурсів, необґрунто-
вані госпіталізації та тривале
перебування хворих у стаціона-
рах, що призводять до зносу
основних фондів, неналежної
якості меддопомоги та є однією
з причин неефективної роботи
стаціонарних закладів.

На необхідність перегляду
нормативів забезпеченості ліж-
ками з врахуванням захворюва-
ності населення та регіональ-
них особливостей вказують
також вітчизняні наукові дослі-
дження.

Реалізація Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 25
листопада 2015 р. № 1024 «Про
затвердження нормативу забез-
печення стаціонарними ліжка-
ми у розрахунку на 10 тисяч
неселення», одночасно з реалі-
зацією інших заходів з рефор-
мування галузі, дасть можли-
вість досягнення реальної по-
треби забезпеченя населення

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ППО КЗ «КМКЛ № 3»
ППО КЗ «КМКЛ № 9»
ППО КНП «КДЦ» Оболонського району, м. Київ
ППО ТМО «Психіатрія», м. Київ
ППО Київського міського психоневрологічного диспансеру
ППО КНП «ЦПМСД № 1» Дніпровського району, м. Київ
ППО Київського міського пологового будинку № б
ППО КНП «КДЦ» Подільського району, м. Київ
ОППО УОЗ Солом’янського району, м. Київ

Çàê³í÷åííÿ  íà 12-³é ñòîð.
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20 Сентября 2016 года.
Нью-Йорк. – Президенты Фран-
ции и Южной Африки призва-
ли к неотложным инвестициям
в создание новых рабочих мест
в секторе здравоохранения во
всем мире в целях предотвра-
щения прогнозируемого дефи-
цита 18 миллионов работни-
ков здравоохранения, глав-
ным образом, в странах с низ-
ким уровнем доходов и дохо-
дами ниже среднего уровня, а
также для помощи странам в из-
влечении максимальных соци-
альных и экономических пре-
имуществ из роста занятости в
секторе здравоохранения.

«На полях» проходящей в
Нью-Йорке сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Комиссия вы-
сокого уровня по вопросам за-
нятости в области здравоохра-
нения и экономического роста
под председательством  Его
Превосходительства Франсуа
Олланда и Его Превосходитель-
ства Джейкоба Зумы представи-
ла Генеральному секретарю
Организации Объединенных
Наций Пан Ги Муну итоговый
доклад и рекомендации.

Комиссия пришла к выводу
о том, что инвестиции в созда-
ние кадров здравоохранения не-
обходимы для дальнейшего
движения в сторону Целей в
области устойчивого развития,
в том числе для повышения
уровня здоровья населения, ук-
репления глобальной безопас-
ности и обеспечения инклюзив-
ного экономического роста. Ко-
миссия сформулировала 10 ре-
комендаций по достижению

этих результатов посредством
надлежащего инвестирования в
создание рабочих мест в секто-
ре здравоохранения, что может
дать импульс экономическому
развитию стран, позволить им
продвинуться вперед на пути к
обеспечению всеобщего охвата
медико-санитарным обслужи-
ванием и укрепить защиту от
вспышек болезней, таких как
Эбола.

По прогнозам старение на-
селения и рост распространен-
ности неинфекционных заболе-
ваний к 2030 г. приведут к не-
обходимости создания 40 мил-
лионов дополнительных рабо-
чих мест в секторе здравоохра-
нения, для чего потребуется
удвоить нынешнее число работ-
ников здравоохранения. Однако
большинство этих рабочих мест
будет создано в наиболее бога-
тых странах. Если не будут при-
няты меры, в мире и, главным
образом, в странах с низким
уровнем доходов и доходами
ниже среднего уровня, будет не
хватать 18 миллионов работ-
ников здравоохранения, необ-
ходимых для обеспечения и
поддержания всеобщего охвата
медико-санитарными услугами.

Растущий объем фактичес-
ких данных свидетельствует о
том, что инвестиции в сектор
здравоохранения приносят су-
щественную отдачу, которая по
оценкам составляет 9 к 1. Кро-
ме того, около четверти эконо-
мического роста за период с
2000 по 2011 гг. в странах с низ-
ким и средним уровнем доходов
было связано с улучшением си-
туации в здравоохранении. Ин-
вестиции в развитие професси-
ональных навыков и создание
новых рабочих мест в секторе
здравоохранения будут также
содействовать расширению эко-
номических возможностей жен-
щин и молодежи.

«Страны слишком долго
рассматривали работников
здравоохранения как очеред-
ную статью расходов, а не как

цель инвестиций, которые мо-
гут иметь тройную отдачу в
плане повышения уровня здо-
ровья населения, экономичес-
кого роста и глобальной безо-
пасности в области здравоох-
ранения», – сказала д-р Марга-
рет Чен, Генеральный директор
Всемирной организации здра-
воохранения.

Требуются срочные меры.
Комиссия призывает к марту

2018 г. предпринять неотлож-
ные действия для принятия обя-
зательств и обеспечения подот-
четности в области ускорения
инвестиций в кадры здраво-
охранения. В ответ на предло-
жение Комиссии заместители ее
председателя, представляющие
ВОЗ, МОТ и ОЭСР, до конца
2016 г. проведут совещание со-
ответствующих заинтересован-
ных сторон для подготовки пя-
тилетнего плана осуществления
10-ти рекомендаций.

«В этом докладе приводит-
ся надежная доказательная база,
которая подтверждает, что ин-
вестиции в экономику здраво-
охранения и работа по обеспе-
чению всеобщего охвата услу-
гами здравоохранения могут
стимулировать экономический
рост и сделать его более инклю-
зивным за счет создания новых
рабочих мест на достойных ус-
ловиях в целом ряде профес-
сий», – сказал г-н Гай Райдер,
Генеральный директор Между-
народной организации труда. –
В докладе комиссии содержит-
ся ряд практических предложе-
ний по осуществлению повест-
ки дня на период до 2030 г. и, в
частности, по достижению
Цели 3 в области устойчивого
развития, касающейся здорово-
го образа жизни и содействия
благополучию для всех в любом
возрасте, и Цели 8, касающей-
ся всеохватного экономическо-
го роста и достойной заня-
тости».

Сектор здравоохранения –
это крупнейший и растущий
источник создания рабочих
мест. За период с 2000 по 2014
год в странах-членах ОЭСР за-
нятость в секторе здравоохране-
ния и социальной сфере вырос-
ла на 48% на фоне сокращения
занятости в промышленности и
сельском хозяйстве.

«Эти рекомендации наметят
курс дальнейшей деятельности
по повышению объемов и эф-
фективности инвестиций в кад-
ры здравоохранения, что явля-
ется одним из основных усло-
вий успеха работы по улучше-
нию качества жизни и содей-
ствию процветанию и полной
реализации потенциала эконо-
мики наших стран», – заявил
г-н Анхель Гурриа, Генераль-
ный секретарь ОЭСР.

В основу рекомендаций Ко-
миссии заложена идея о необ-
ходимости формирования более
многочисленных, современных,
экономически устойчивых тру-
довых ресурсов здравоохране-
ния, которые требуются для
укрепления здоровья, профи-
лактики заболеваний, удовле-
творения нужд населения и
обеспечения инклюзивного эко-
номического роста.

Комиссия сформулировала
следующие 10 рекомендаций:

1. Стимулировать инвести-
ции в создание рабочих мест на

достойных условиях в секторе
здравоохранения, особенно для
молодежи и женщин, в нужном
количестве и в нужных местах.

2. Расширить участие жен-
щин в экономической деятель-
ности и содействовать расшире-
нию их прав и возможностей
посредством институционали-
зации их ведущей роли, устра-
нения гендерного дисбаланса,
обеспечения равноправного до-
ступа к образованию и рынку
труда в секторе здравоохране-
ния и учета гендерных аспектов
в процессе реформирования
здравоохранения.

3. Развивать систему высо-
коклассного образования, наце-
ленного на качественные изме-
нения, и систему непрерывной
профессиональной подготовки
с тем, чтобы все работники
здравоохранения могли в пол-
ной мере реализовать свой по-
тенциал.

4. Реформировать модели
обслуживания, основанные на
оказании помощи, прежде все-
го, на базе больниц, с перено-
сом акцента на профилактику и
эффективное предоставление
высококачественных, доступ-
ных, комплексных, реализуе-
мых на местном уровне и ори-
ентированных на потребности
людей услуг первичной и амбу-
латорной медико-санитарной
помощи с особым вниманием к
районам с недостаточным уров-
нем обеспеченности услугами.

5. Использовать потенциал
информационных и коммуника-
ционных технологий для разви-
тия санитарного просвещения,
ориентированного на потребно-
сти людей медико-санитарного
обслуживания и систем медико-
санитарной информации.

ÑÀÌÛÉ ÊÎÂÀÐÍÛÉ ÄÅÔÈÖÈÒ

Комиссия ООН: новые инвестиции в кадры здравоохране-
ния во всем мире позволят создать новые рабочие места и да-
дут импульс экономическому росту

6. Обеспечить вложение
средств в создание основных
возможностей по ММСП, вклю-
чая формирование навыков у
национальных и международ-
ных работников здравоохране-
ния в условиях гуманитарных
чрезвычайных ситуаций и как
острых, так и затяжных чрезвы-
чайных ситуаций в области
здравоохранения. Обеспечить
охрану и безопасность всех ра-
ботников и учреждений здраво-
охранения в любых условиях.

7. Привлечь достаточный
объем финансирования из внут-
ренних и международных ис-
точников, частных и государ-
ственных в зависимости от си-
туации, и при необходимости
рассмотреть вопрос о масштаб-
ной реформе финансирования
здравоохранения в целях вложе-
ния ресурсов в создание дей-
ствительно необходимых навы-
ков, достойных условий труда и
подготовку надлежащего числа
работников здравоохранения.

8. Развивать межсектораль-
ное сотрудничество на нацио-
нальном, региональном и меж-
дународном уровнях, вести вза-
имодействие с гражданским
обществом, профсоюзами, дру-
гими организациями гражданс-
кого общества и частным сек-
тором; встроить в националь-
ные планы и стратегии в облас-
ти здравоохранения и образова-
ния вопросы международного
сотрудничества в интересах
поддержки инвестиций в созда-
ние кадров здравоохранения.

9. Повысить уровень меж-
дународного признания квали-
фикации работников здраво-
охранения для содействия более
эффективному использованию
профессиональных навыков и
извлечь больший положитель-
ный эффект из миграции работ-
ников здравоохранения, при
этом корректируя его негатив-
ные последствия и обеспечивая
защиту прав работников здраво-
охранения.

10.Провести всестороннее
исследование и анализ рынков
труда в сфере здравоохранения
с применением стандартизиро-
ванных статистических показа-
телей и методологии в целях
укрепления научно-доказатель-
ной базы, подотчетности и дея-
тельности.

Комиссия по вопросам
занятости ООН
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Ц ьому велелюдному святу передува-
ла дружня творча співпраця україн-

ської і польської сторін протягом 5-ти
років у рамках спільного проекту, ство-
реного за підтримки Посольства Респуб-
ліки Польща в Україні.

Творчі і професійні зв’язки між
ННМБ України та Окружною лікарською
радою у Варшаві увінчалися успіхом:
віднині головна медична бібліотека Ук-
раїни стала справжньою затишною
домівкою для цінних наукових видань –
здобутків лікарів усіх часів – давньої і
новітньої історії, вона гостинно відчиняє
свої двері для всіх, хто цікавиться здо-
бутками в галузі медичної науки і прак-
тики наших побратимів поляків.

На урочистостях, які відкрила Гене-
ральний директор Бібліотеки, заслуже-
ний працівник культури України Р. І.
Павленко, були присутні представники
польської амбасади та Окружної лікар-
ської ради у Варшаві, кореспонденти
польських ЗМІ, Польсько-українського
товариства, а також еліта української
медицини. У своїх вітальних словах про-
мовці підкреслили значущість цієї події
для розвою добросусідських відносин
між українським та польським народа-
ми в ім’я процвітання найбільш гуман-
ної сфери людської діяльності – меди-
цини.

Потім Р. І. Павленко надала слово
Емілії Ясюк – раднику Посольства Рес-
публіки Польща з питань науково-освіт-
ньої роботи. Звертаючись до присутніх,
представниця амбасади чітко окреслила
напрями співробітництва в галузі меди-
цини між нашими двома країнами, а та-
кож висловила впевненість у тому, що
надана бібліотеці в рамках гранту ком-

п’ютерна техніка сприятиме якісно но-
вим досягненням ННМБУ в галузі роз-
витку передових інформаційних техно-
логій, висловила сподівання на подаль-
шу тісну співпрацю медичних установ
різних рівнів України та Польщі, зокре-
ма наголосивши на спільності інтересів
медичних університетів обох країн.

На завершення вона щиро подякува-
ла Національній науковій медичній
бібліотеці в особі її керманичів – Р. І.
Павленко та Т. А. Остапенко за теплий
дружній прийом.

До слова було запрошено Президен-
та Окружної лікарської
Палати Анджея Са-
воні, який у своїй про-
мові подякував дирек-
ції бібліотеки і всім її
працівникам, а також
усім причетним до цієї
благородної справи
(міністерствам, кон-
сульствам, посоль-
ствам, польським ліка-
рям у Києві, зокрема
доктору А. Свінциць-

кому та ін.) за ту копітку працю зі ство-
рення бібліотеки польської медичної
книги, яка триває вже понад 5 років. Він
також наголосив на тому, що відкриття
польських бібліотек у зарубіжжі має свої
давні традиції. Так, подібну бібліотеку
було відкрито в Римі ще в минулому
столітті (в 1937 році), потім – у Парижі,
а ось сьогодні вона відкривається в

Ñâÿòî ïîëüñüêî¿ ìåäè÷íî¿ êíèãè
ó Íàö³îíàëüí³é íàóêîâ³é ìåäè÷í³é
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12 жовтня 2016 року в Національній науковій медичній бібліотеці України

відбулася знаменна подія – відкриття Центру польської медичної книги. Києві, і ця зна-
менна подія є
с в о є р і д н и м
містком між
Польщею та Ук-
раїною.

Після цього
відбулася цере-
монія нагород-
ження пам’ятними відзнаками праців-

ників ННМБУ, які були
безпосередніми  ви-
конавцями робіт зі
створення польської
медичної бібліотеки у
ННМБУ.

Від імені Маршала
Польського Сенату до
присутніх звернувся
Кшиштоф Круліков-
ських – натхненник і
координатор проекту,
він зачитав слова подя-
ки і висловив Р. І. Пав-
ленко найкращі поба-
жання успіхів у роботі.

З вітальним словом
до зібрання звернувся

давній читач, друг і великий шануваль-
ник нашої бібліотеки Юрій Щербак –
доктор медичних наук, епідеміолог, еко-
лог, академік Академії
екологічних наук Ук-
раїни, письменник,
сценарист, публіцист,
політик, дипломат,
лауреат літературної
премії ім. Ю. Янов-
ського.

Промовець наголо-
сив на тому, що для
нього це велика честь –
бути присутнім на
зібранні такого високо-
го рівня, підкреслив
важливість співпраці
України з Польщею у
різних сферах діяль-
ності й зокрема в галузі медицини, навів
вислів Ярослава Івашкевича про значен-
ня медичної книги. А також сказав, що
поляки по праву можуть пишатися своїм
видатним лікарем-кардіологом світово-
го рівня Збігневом Релігою, як українці –
Миколою Амосовим. На завершення
своєї яскравої промови Ю. Щербак по-

дякував польським друзям за підтримку,
надану українському народові в буремні
часи революційних подій в Україні.

 Цікавим і змістовним був виступ
Віталія Цимбалюка – Президента НАМН
України, видатного нейротранспланто-
лога, доктора медичних наук, професо-
ра, заслуженого діяча науки та техніки,
лауреата державних премій України в га-
лузі науки і техніки, а також лауреата
низки престижних міжнародних премій,
зокрема премії ім. А. Везалія Амери-
канської асоціації нейрохірургів. У своїй
промові Віталій Іванович особливо на-
голосив на важливості відкриття
польської медичної бібліотеки в Україні,
адже нас об’єднують багатовікові зв’яз-
ки на різних етапах історичного розвит-
ку. Висловив сердечну подяку за допо-
могу у боротьбі з російським агресором.
Розповів про творчий обмін науковців-
нейрохірургів Польщі та України, під-

креслив готовність до співпраці Поль-
ської та Української академій наук,
закликав до налагодження більш тісно-
го співробітництва в медицині, яка є поза
політикою і покликана стояти на сторожі
охорони здоров’я народу.

Головний бібліотекар ННМБУ
Л. Б. Долинна

Як нам загоїть вічну рану?
Цей біль ятриться вже роки...
Річниця Бабиного Яру –
Трагедії на всі віки.

О, скільки полягло невинних,
Закоханих в життя людей...
І яр – єдина домовина
Для жертв людських й святих ідей.

Надія тліла до останку
У кожного в сташну ту мить,
Та не зійшла зоря світанку
Для тих, що так хотіли жить.

Ïðî òðàãåä³þ Áàáèíîãî ßðó. Êíèãà
àêàäåì³êà ². Ì. Òðàõòåíáåðãà

«Áàáèí ßð. Ìèíóëå ³ ñüîãîäåííÿ»

Вийшла в світ унікальна книга академіка
Ісаака Трахтенберга «Бабин Яр. Минуле і сього-
дення» до 75-річчя трагедії. У цій книзі зібрано
нариси та статті, а також документи, які ілюстру-
ють погляди та зусилля громадськості України та
Києва з увічнення пам’яті жертв Бабиного Яру.
Ісаак Михайлович вже з початку 1980-х років
порушував ці болючі питання перед суспільством,
вів свій моніторинг і нотатки подій, пов’язаних із
ксенофобією, людиноненависництвом і антисе-
мітизмом. Видання містить фотодокументи та
поетичну антологію, що висвітлює трагедію
Бабиного Яру.

Щоб осягнуть жахливу втрату,
Тож скільки треба роковин?!
Чому є досі супостати,
Що безліч скоїли провин

І злочинів тяжких безкарних?
Їх кари меч знайде коли?
Щоб нам сказати: «Ні, не марно –
За віру й правду ми жили», –

Давайте боронить свободу,
І честь, і гідність, рідний край!
Козацького нащадки роду –
Хоробрі, мудрі, сильні вкрай!

Т. Комлік, 29.09.2016 р.

ÒÐÀÃÅÄ²ß ÁÀÁÈÍÎÃÎ ßÐÓ
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«Мистецтво лікування є вер-
шиною гуманітарної діяльності
людини. Воно несе місію тво-
ріння добра та захисту життя
хворої людини. Це – квінтесен-
ція духовності, а також величез-
на відповідальність, яку ніяк не
можна переоцінити», – вважає
Анатолій Павлович Радзіхов-
ський. Саме ці слова є головни-
ми в його подвижницькій
творчій діяльності не лише на
ниві медицини.

20 жовтня кафедра загальної
і невідкладної хірургії НАПДО
ім. П. Л. Шупика відзначає своє
80-річчя. З них майже 30 років
її очолював відомий далеко за
межами України хірург, доктор
медичних наук (1986), профе-
сор (1992) Анатолій Павлович
Радзіховський – заслужений
діяч науки і техніки України
(1996), лауреат Державної
премії України в галузі науки і
техніки (1986), лауреат Всеук-
раїнських премій «Визнання»
(2002), «Золотий Орфей»
(2004), імені Платона (2005), а
також – міжнародних премій
«Дружба» (2002), ім. М. Ломо-
носова (2007), ім. Віктора Глуш-
кова (2008) та ім. В. К. Винни-
ченка. У 1993 р. Анатолій Ра-
дзіховський удостоївся високо-
го звання – академіка Україн-
ської академії наук (1995) та
академії інженерних наук Украї-
ни. У 2009 р. поповнив когорту
академіків Міжнародної акаде-
мії комп’ютерних наук і систем.

Літопис кафедри розпочався
з 1936 року, коли виникла по-
треба у підвищенні кваліфікації
лікарів-хірургів загального
профілю, адже країна готувала-
ся до війни, а війна, як сказав
геніальний Микола Пирогов, –
це епідемія травми. Сама ж ка-
федра була створена як кафед-
ра хірургії № 1 Київського дер-
жавного інституту удосконален-
ня лікарів МОЗ УРСР, на рубежі
нової епохи вона перетворила-
ся на одну з найпотужніших ка-
федр академії. Розпочалася сла-
ветна послідовність упродовж
п’яти поколінь передачі хірур-
гічної спадщини, накопиченого
наукового й практичного досві-
ду у вирішенні складних клініч-
них ситуацій. Це цілком природ-

но, адже підґрунтям такого пе-
ретворення є високопрофесійні
кадри які її очолювали, – М. С.
Коломійченко, В. Д. Братусь,
В. Й. Акімов, Д. Ф. Скрипни-
ченко, А. П. Радзіховський –
лікарі, імена яких знайомі кож-
ному, хто хоча б побіжно ціка-
вився історією вітчизняної
хірургії. Ці світила науки, енту-
зіасти своєї справи, котрі скрізь
лихоліття війн, зміни соціаль-
них і політичних режимів про-
несли, зберегли, примножили і
розвинули традиції української
хірургічної школи. Ось цілісний
портрет великих освітян, які
прославили духовність, знання
і мудрість людства. Кожне з цих
імен уособлює значну епоху в
історії нашої медицини і в
повній мірі дозволяє осягнути
всю велич здобутків цього ліку-
вального, педагогічного та нау-
кового підрозділу.

Одним із цієї славної плея-
ди хірургів є Анатолій Павло-
вич Радзіховський, який майже
27 років очолював кафедру. На-
родився він 20 лютого 1942 року
в м. Тальне на Черкащині, у ба-
гатодітній сім’ї службовців. У
1961 році закінчив Микулич-
ську вечірню середню школу та
ветеринарний технікум. Упро-
довж 1961–1964 рр. проходив
службу на Південному та Балт-
ійському флотах. У тяжкі роки
повоєнного дитинства та юно-
сті йому довелося бачити бага-
то людських страждань та
каліцтв, заподіяних страшною
війною, а тому бажання допо-
могти людині покликало його
здобути найгуманнішу в світі
професію і стати лікарем.

Після служби в армії він
вступив до Київського медично-
го інституту ім. О. О. Богомоль-
ця, який закінчив у 1970 р. Після
отримання диплома лікаря Ана-
толій Павлович розпочав трудо-
ву діяльність лікарем-хірургом
у Димері на Київщині, пізніше
впрацював у міських лікарнях
столиці, а з 1974 р. – в Київ-
ському НДІ клінічної та експе-
риментальної хірургії науковим
співробітником відділу хірургії
печінки та підшлункової зало-
зи, пройшовши шлях від молод-
шого, старшого наукового спів-
робітника до завідувача відділу.

У 1979 році він успішно за-
хистив кандидатську, а у 1986
році – докторську дисертацію.
У 1987 році виходить його мо-
нографія з питання лікування
нориць підшлункової залози з
власними ілюстраціями автора,
яка стала першою у світовій
практиці фундаментальною ро-
ботою, присвяченою цій нозо-
логії, і у 1987 р. на Всесвітній
виставці медичної книги у
Москві отримала золоту медаль.
Вагомим доробком А. П. Радзі-
ховського став «Атлас операцій
на печінці, жовчовивідних про-
токах, підшлунковій залозі і ки-

шечнику» (1979), впорядкова-
ний у співавторстві з колосом
вітчизняної хірургії О. О. Шалі-
мовим та В. М. Полупаном.
У 1980 р. атлас було відзначено
срібною медаллю Міжнародної
книжкової виставки в Лейпци-
гу. У 2005 р. був виданий 2том-
ний «Атлас операцій на органах
травлення», створений у співав-
торстві з О. О. Шалімовим. Для
цього атласу, відзначеного у
2006 р. першою премією у номі-
нації «Краща книга року», Ана-
толій Павлович власноруч вико-
нав 4450 ілюстрацій, розкри-
ваючи поетапний хід кожної
окремої операції.

А. П. Радзіховський – автор
і співавтор 510-ти наукових
праць, серед них 52-х моно-
графій і посібників, двох хірур-
гічних атласів, медичного слов-
ника та 16-ти методичних реко-
мендацій. Наукові напрями його
діяльності присвячені пробле-
мам хірургічної гастроентеро-
логії, гематології, панкреато-
логії, лімнології, порушенням
імунітету. Нині за його книжка-
ми навчаються не лише вітчиз-
няні хірурги та лікарі.

У 1986 році Анатолію Радзі-
ховському було присуджено
Державну премію УРСР у га-
лузі науки і техніки. Грошову
винагороду за це високе звання
він перерахував до фонду
ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи. У 1989 році
Анатолія Павловича було обра-
но завідувачем кафедри хірургії
№ 1 (нині кафедра загальної і
невідкладної хірургії) Київсько-
го інституту вдосконалення
лікарів (Національна медична
академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика).

А. П. Радзіховський постій-
но вдосконалює та розробляє
питання з проблем хірургічної
гастроентерології та інших ас-
пектів абдомінальної хірургії.
Він є членом Вченої ради
НМАПО ім. П. Л. Шупика, Спе-
ціалізованої ради академії із за-
хисту кандидатських та доктор-
ських дисертацій, членом ред-
колегії журналу «Клінічна
хірургія», «Українського медич-
ного часопису», журналів
«Шпитальна хірургія», «Вій-
ськова хірургія», «Пластична
хірургія» та альманаху «Три-
пілля».

Як «винахідник СРСР» він
має 52 патенти та авторські
свідоцтва, безліч рацпропо-
зицій. Його винаходи неоднора-
зово відзначалися нагородами,
золотими та срібними медаля-
ми, дипломами ВДНГ СРСР та
ВДНГ УРСР.

За 45 років своєї хірургічної
діяльності він виконав понад 25
тисяч хірургічних операцій, за
кожною з яких стояло людське
життя. Рятувати людину, по-

вертати її до повноцінного жит-
тя і праці стало для нього най-
вищим сенсом його діяльності.
Наслідуючи свого видатного
вчителя академіка Олександра
Шалімова, він на очолюваній
кафедрі запроваджує новітні на-
прями досліджень хірургічної
школи академіка О. Шалімова,
до того ж вдало поєднує прак-
тичну діяльність з найповажні-
шою  педагогічною.

Анатолій Павлович підготу-
вав та створив свою сучасну
хірургічну школу. Під його ке-
рівництвом виконано та захи-
щено 5 докторських та 13 кан-
дидатських дисертацій, а також
підготовлено тисячі лікарів, які
впроваджують життя у його на-
працювання.

Щасливою вдачею Анатолія
Радзіховського стала любов до
прекрасного. З раннього дитин-
ства він захоплювався малюван-
ням, тож упродовж усього сво-
го життя, поряд з науковою та
хірургічною діяльністю, він зав-
жди знаходить час для реалі-
зації власного яскравого худож-
нього хисту, а саме – написання
етюдів. Він плідно займається
живописом, упродовж декіль-
кох десятків років бере активну
участь у всеукраїнських та
міжнародних художніх вистав-
ках. Ним створено понад 300
художніх творів живопису.
Цілком логічним стало і при-
своєння в 1993 році А. П. Радзі-
ховському високого звання зас-
луженого художника України.

Важко переоцінити внесок
Анатолія Павловича у розвиток
української та світової медичної
науки. За плідну багаторічну
працю у галузі охорони здоро-
в’я, науки, педагогіки, культури
та мистецтва А. П. Радзіхов-
ського нагороджено багатьма
орденами та медалями: «За за-
слуги» ІІІ ступеня, св. князя Во-
лодимира, Архистратига Михаї-
ла, Миколи Пирогова, Михайла
Ломоносова, «Велика Перемо-
га», «Лицар українського ко-
зацтва». Його удостоєно почес-
них звань: «Відмінник охорони
здоров’я» та «Винахідник
СРСР» й нагороджено почесни-
ми грамотами Верховної Ради
України (2005), Кабінету Міні-
стрів України (2002), МОЗ Ук-

раїни (2006), Міністерства куль-
тури України (2007), а відзнака-
ми від також президентів Азер-
байджану та Хорватії.

З набуттям Україною неза-
лежності Анатолій Павлович
бере активну участь у громадсь-
кому та політичному житті дер-
жави. Він є членом Правління
та Президії Українського фон-
ду культури та членом Націо-
нальної спілки художників
України, членом Правління
Наукового товариства хірургів;
упродовж багатьох років є Пре-
зидентом товариства «Україна–
Хорватія». Входить до міжна-
родної спілки українських під-
приємців (департамент життє-
забезпечення технологій).
Анатолій Павлович відомий чи-
тачам за книгами «Людство
проти людини» (2002), «Щастя
жити» (2002), як прозаїк та поет.
Його друковане слово присвяче-
не проблемам людства…

Маючи повне, різнобічне
уявлення про економічне, нау-
кове та культурне життя нашої
України та активно працюючи
в цих галузях, відчуваючи для
цього внутрішню потребу, він
завжди активно включається у
політичну державотворчу робо-
ту, використовуючи для цього
свій багатий досвід, оскільки не
може стояти осторонь людсько-
го болю, тих проблем, які має
розв’язувати наша ще молода
держава.

Хочеться сподіватись, що
своєю енергією й чималим про-
фесійним досвідом громадської
та політичної діяльності Ана-
толій Павлович буде і надалі
вносити свій вклад у розбудову
нашої держави, не стоячи осто-
ронь людського болю та тих
проблем, які нас турбують. Як
сказав про нього Борис Олій-
ник: «Анатолій Павлович Радзі-
ховський яскраво уособлює со-
бою профіль нації, і якби земля
рясніше родила таких людей, як
він, нам було б світліше жити в
цьому розхитаному, грішному,
але по-своєму прекрасному
світі. Він належить до рідкісних
талановитих, самовідданих і
доброзичливих людей, які по-
єднують важку і небезпечну (як
у сапера) професію хірурга,
видатного хірурга й чудового
знаменитого художника і полі-
тика».

Тож я зичу своєму побрати-
мові, шановному Анатолію
Павловичу – лікареві від Бога,
художнику та публіцисту, лица-
рю козацтва та славному сину
українського народу міцного
здоров’я, подальшої творчої на-
снаги на довгі роки життя.

Член-кореспондент
Медико-технічної академії,

заслужений
раціоналізатор УРСР,

генерал-отаман козацтва
Віктор Гайдук

Êàôåäðà çàãàëüíî¿ ³ íåâ³äêëàäíî¿ õ³ðóðã³¿ ÍÀÏÄÎ ³ìåí³ Ï. Ë. Øóïèêà
â³äçíà÷àº ñâîº 80-ð³÷÷ÿ. Ìàéæå 27 ðîê³â êàôåäðó î÷îëþâàâ
Àíàòîë³é Ïàâëîâè÷ ÐÀÄÇ²ÕÎÂÑÜÊÈÉ

• Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ •
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На відкритті конгресу учасників і
гостей привітали голова Комітету

Верховної Ради України з питань охоро-
ни здоров’я О. В. Богомолець та прези-
дент Національної академії медичних
наук України, академік НАМНУ В. І.
Цимбалюк. Привітання на адресу кон-
гресу надійшли від президента НАН Ук-
раїни, академіка НАН України Б. Є. Па-
тона, Міністерства соціальної політики
України, Міністерства освіти та науки
України, благодійного фонду «Карітас-
Україна» та інших установ і організацій.

Робота конгресу проходила у вигляді
трьох пленарних, 12-ти секційних засі-
дань та 3х- симпозіумів. У рамках кон-
гресу розглядались найбільш актуальні
проблеми геронтології і геріатрії – фун-
даментальні механізми старіння, факто-
ри довголіття, шляхи попередження пе-

VI ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑ
ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃ²Â ² ÃÅÐ²ÀÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

19–21 жовтня 2016 р. в м. Києві відбувся VI Національний Конгрес геронто-
логів і геріатрів України. У конгресі взяло участь 650 фахівців з 11-ти міст Ук-
раїни (Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Івано-Франківськ, Вінниця, Черкаси,
Чернівці, Ужгород, Суми), а також з країн СНД і далекого зарубіжжя
(Казахстан, Білорусь, США, Німеччина, Великобританія, Австрія, Швейцарія,
Португалія, Словаччина, Ізраїль, Бразилія).

редчасного старіння, особливості пато-
генезу, клініки, діагностики і лікування
асоційованої з віком патології, вдоско-
налення форм медичної та медико-со-
ціальної допомоги людям літнього віку,
питання демографії та герогігієни.

Під час конгресу відбулося урочисте
відкриття меморіальної дошки на честь
видатного вітчизняного невролога, про-
фесора М. Б. Маньковського.

Робота конгресу сприятиме подаль-
шому розвитку вітчизняної геронтології
та геріатрії, консолідації досліджень з
проблеми старіння серед наукових і
практичних центрів України, обміну до-
свідом між українськими та зарубіжни-
ми геронтологами, налагодженню кон-
тактів між різними дослідницькими та
науково-практичними колективами, що
працюють у цій галузі.

Площу Шевченка у столиці –
північну браму Києва – доречно по-

рівняти з простором медичних осяянь.
Саме тут розташовано Інститут геронто-
логії ім. Д. Ф.Чеботарьова й Інститут
ендокринології та обміну речовин ім.
В. П. Комісаренка НАМН України.
Ошатні корпуси двох «фортець майбут-

нього крізь минуле» прикрашають й ме-
моріальні знаки на честь їхніх творців
та лицарів. Саме такою незбагненною
постаттю в літописі арсеналу геронто-
логії був засновник нейрогеріатрії заслу-
жений діяч науки України професор
Микита Борисович Маньковський.

21 жовтня вдень біля цієї інституції
відбулася велелюдна й хвилююча подія
– відкриття меморіальної дошки на честь
Микити Маньковського. Честь відкрити
її було надано президенту НАМН Украї-
ни Віталієві Цимбалюку та директору
Інституту геронтології Владиславу Без-
рукову.

Саме Микита Борисович Маньков-
ський, продовжуючи пріоритетні позиції
свого батька, видатного українського
невролога академіка АМН СРСР Бори-
са Микитовича Маньковського, що
свого часу увійшов до складу першої
вченої ради цього унікального закладу,
розбудував тут шановану у світі школу
нейрогеріатрії в дуже важливому для
суспільства сенсі: нервова система і вік.
До останніх днів земного буття талано-
витий вчений, мужній воїн, непересічна
людина, Микита Маньковський зали-
шався натхненним взірцем для колекти-

Ïðîôåñîð Ìèêèòà Ìàíüêîâñüêèé.
Ïîâåðíåííÿ â íàóêîâ³ ñò³íè

ву інституту, куди він із винятково
цінною науковою місією прийшов на
світанку створення геронтологічного
флагмана. Й ось напередодні 102-ї
річниці від дня народження вченого, по-
ряд із знаками в пам’ять його видатних
колег академіків Горєва, Чеботарьова й
Фролькіса, він меморіальним втіленням
неначе повернувся в рідні наукові стіни.

Під час урочистостей відбулася й пре-
зентація книги «Маньковские. Эпоха
судьбы», виданої з ініціативи родини
Маньковських. «У книзі відображено
долі представників старовинного роду

Маньковських», – зазначається в анота-
ції. Зображено риси його засновників –
козацьких військових старшин періоду
Гетьманської України. Особливе місце
займають розділи, присвячені лікарській
діяльності в межах династії, зокрема її
фундатора військового лікаря Микити
Івановича Маньковського, видатного
вітчизняного невролога академіка Бори-
са Микитовича Маньковського і відомо-
го вченого-клініциста професора Мики-
ти Борисовича Маньковського. Труд,
який змальовує роль і внесок інтелігенції
в історію України крізь призму семи по-
колінь Маньковських, виконано вперше.

Наприкінці пам’ятних годин най-
ближчі друзі та однодумці Микити Бо-
рисовича зібралися в його меморіально-
му кабінеті, де шанобливо зберігається
стіл, книжки, інші раритети. На дверях
скромна табличка «Професор Микита
Борисович Маньковський». Про вчите-
ля згадували професори Анатолій Токар,
Владислав Поворознюк, Владислав Без-
руков, Ірина Карабань, Ісаак Трахтен-
берг, професор-фізіолог Ірина Мань-
ковська, член-кореспондент НАМН Ук-
раїни, керівник кафедри діабетології
НМАПО ім. П. Л. Шупика Борис Мань-
ковський (молодший), а володар мемо-
ріальної світлиці неначе вдивлявся в
обличчя побратимів та нащадків.

Ю. Віленський

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîôñï³ëêà
ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³òàº ïðîôåñîðà
ßðîñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à ÖÅÕÌ²ÑÒÅÐÀ
ç îáðàííÿì ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè

• Â³òàºìî ç îáðàííÿì! •

стаціонарною медичною допомогою,
покращити її якість, у тому числі шля-
хом створення умов для залучення інших
сучасних ефективних методик та техно-
логій медичного обслуговування насе-
лення, оптимізації ефективного викори-
стання матераільних, трудових і фінан-
сових ресурсів при дотриманні визначе-
них Конституцією України соціальних
прав та державних смоціальних гарантів
громадян у сфері охорони здоров’я.

На сьогодні робочі групи МОЗ Украї-
ни, до яких залучені експерти, науковці,
предстаники міністерств та відомств та
медичної громадськості, розробляють

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 8-³é ñòîð.

Ëèñò ÌÎÇ Óêðà¿íè проекти актів щодо запровадження га-
рантованого державою універсального
пакету медичних послуг, механізму
«гроші йдуть за пацієнтом», автономі-
зації закладів охорони здоров’я, нової
моделі надання первинної медико-сані-
тарної допомоги на рівні об’єднання те-
риторіальих громад, а також щодо покра-
щення доступності населення до спе-
ціалізованої медичної допомоги та її
якості.

Усі надані у звернення пропозиції та
зауваження будуть взяті до уваги та
опрацьовані при підготовці проектів
відповідних нормативно-правових актів
в установленому порядку.

В. о. начальника Управління
координації центрів реформ

Л. Карпінська

Вельмишановний
Ярославе Володимиро-
вичу, за відгуками біль-
шості студентів Ви доб-
ра та світла людина, зна-
ючий та відповідальний
викладач, справедливий
та вимогливий. Бажаємо
Вам успіхів у справі ви-
ховання та навчання
майбутніх поколінь ліка-
рів, здоров’я та удачі.

Рада Київської
міської профспілки

працівників
охорони здоров’я
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Уроботі конференції взяли участь
головні та старші медичні сестри

відповідальні працівники клінік науко-
во-дослідних інститутів Національної
академії медичних наук України.

Учасників конференції люб’язно
прийняв Інститут отоларингології ім.
проф. О. С. Коломійченка НАМН Украї-
ни, організатори висловлюють велику
подяку директору академікові Заболот-
ному Д. І. та головному лікарю Чемер-
кіну О. С.

У своєму вступному слові і директор
Центрального методичного кабінету
підготовки молодших спеціалістів МОЗ
України Т. І.Чернишенко, і Президент
Асоціації медсестер України Галина

Івашко привітали колег і загострили ува-
гу на тому, що саме їхня, колег, при-
сутність на таких конференціях є дуже
важливою. Адже вони є верхівкою тієї
піраміди, з якої розходяться по підлег-
лих та співробітниках знання нового,
нові методи і принципи організації
роботи.

І тим більш позитивним є той факт,
що присутні змогли прослухати цікаву
лекцію про причини виникнення
внутрішньолікарніних інфекцій, шляхи
їх передачі та засоби боротьби з ними у
формі співбесіди з такою визначною
фігурою в сучасному науково-медично-
му світі, як доктор Ганс-Йоахім Рьодгер.

Зокрема, доктор Рьодгер загострив
увагу присутніх на
правильній гігієні рук
медичного персоналу.
Адже саме цей фактор
є ключовим у передачі
збудників внутрішньо-
лікарняної інфекції,
важливе не просто ме-
ханічне повторювання
асептичних процедур,
а розуміння – навіщо і
для чого – це ключ до
профілактики ВЛІ. По-

25 жовтня за організаційної підтримки Міністерства охорони здоров’я Ук-
раїни (Чернишенко Т. І.), Асоціації медичних сестер України (Івашко Г. М.) та
Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (Канаровська
Л. В.) відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Європейський
досвід налагодження системи гігієни в закладах охорони здоров’я» за учас-
тю д.м.н. Ганса-Йоахіма Рьодгера (Німеччина), фахівців ДУ «Центральний
методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» та гро-
мадської організації «Служба організації інфекційного контролю» й офіційного
спонсора Асоціації медичних сестер України компанії «Лізоформ Медікал».

стійна робота зі слухачами, залучення їх
до обговорення тез, активні питання і
відповіді – ось фірмовий стиль Ганса-
Йоахіма Рьодгера.

Учасники конференції ознайомилися
також з тим, як налагодити систему
гігієни у відділеннях особливого інфек-
ційного контролю. Ця інформація про-
звучала у доповіді менеджера «Лізоформ
Медікал» Юлії Кожушко. Навіть най-
кращі наміри здійснити неможливо без
наявності дезінфекційних засобів, засо-
бів для догляду за важкохворими, одно-
разових витратних матеріалів для систем
штучної вентиляції легенів, легеневих
тренажерів – потреби в цьому було ви-

світлено і запропоновано для присутніх
в залі.

«Чиста лікарня – безпечна для па-
цієнта» – цей проект презентував фахі-
вець Асоціації «Служба організації
інфекційного контролю» Юрій Леонов.
Завдання і мета проекту, його переваги і
можливість приєднатися – все це було
представлено присутнім. Увагу слухачів

було зосереджено на практичних пора-
дах: облаштування систем для гігієни і
догляду рук, правильне прибирання при-
міщень та утилізація відходів відповід-
но до наказів МОЗ України. Було проде-
монстровано приклади закладів, які
отримали відзнаку «Чиста лікарня». На
конференції були присутні представни-
ки таких клінік та відділень, тож в кулу-
арах вони могли розповісти про свій
шлях до «Чистої лікарні».

Завершував роботу конференції вис-
туп представника компанії «VERMOP»
Євгена Сухарева. Він запропонував увазі
присутніх нові системи для прибирання
у закладах охорони здоров’я. Провів
ґрунтовне ознайомлення з їхніми пере-
вагами: такі системи не тільки полегшу-
ють прибирання у будь-якій точці ліку-
вально-профілактичних закладів, а й
забезпечують чистоту, економію дезін-
фекційних засобів та поліпшення умов
роботи.

По завершенні конференції присутні
отримали можливість ознайомитися з
представленими зразками засобів для
дезінфекції, попрактикуватися в обробці
рук, відчути переваги сучасних систем
для прибирання.

Кожен учасник одержав сертифікат,
що підтвердив отримання його власни-
ком практичних знань з налагодження
системи гігієни в ЗОЗ.

І. Дегрик, О. Боришкевич

Нагадаємо, акція стартувала
1 червня 2016 року, в День

захисту дітей. Протягом акції
клієнти мережі АЗК WOG або
WOG CAFE купували бла-
годійні наліпки у формі серця за
символічні 3 грн. За літо було
продано 444 659 наліпок-«сер-
дечок» на суму 1 333 977 грн.
Крім того, благодійні внески
можна було проводити через
сайт партнера акції – Україн-
ської Біржі Благодійності. Та-
ким шляхом вдалося зібрати ще
3 159 грн.

До слова, це вже 12-та за ра-
хунком благодійна ініціатива
«Дорога до серця» компанії
ВОГ РІТЕЙЛ. За 10 років на
надання допомоги хворим дітям
перераховано понад 6 млн грн.

«Наші клієнти – найкращі.
Лише за три місяці, завдяки
їхній чуйності й небайдужості
до чужої біди, нам вдалося
зібрати рекордну суму на потре-
би лікарень Києва і Перво-
майська. Вже багато років
поспіль компанія проводить
таку ініціативу, і щоразу, підби-

ваючи підсумки, ми радіємо ре-
зультатам. Спочатку це були
сотні, а тепер вже десятки ти-
сяч дітей, які завдяки новим су-
часним апаратам отримують в
Україні своєчасну діагностику,
лікування і шанс на нове жит-
тя», – відзначає генеральний
директор ВОГ РІТЕЙЛ Сергій
Корецький.

Зібрані по акції кошти роз-
поділили між двома медичними
закладами – Центром дитячої
кардіології та кардіохірургії і
Первомайською ЦМБЛ.

У Первомайськ куплено за
480 002 грн. апарат ШВЛ
«Ювента А» для штучної вен-
тиляції легенів. Як уточнили в
адміністрації лікарні, старий
апарат став непридатним, ре-
монтувати його – немає можли-
вості, тому необхідність у ново-
му обладнанні стояла дуже
гостро, враховуючи, що Перво-
майська лікарня – єдина на ба-
гато кілометрів в Миколаївській
області, яка може надавати до-
помогу дітям із кардіозахворю-
ваннями.

Для столичного Центру ди-
тячої кардіології та кардіохі-
рургії, куди звертаються батьки
з усієї України, куплено набори
інструментів для інвазивних
операцій на суму 799 799 грн.
«Раніше, щоб провести опера-
цію на серці новонародженого,
необхідно було розкривати
грудну клітку. Зараз за допомо-
гою сучасних технологій ми
можемо проводити операції че-
рез невеликі отвори 5-6 мм.
Діти такі операції переносять
значно легше, а одужання на-
стає швидше. Інструменти для
таких операцій закуплені завдя-
ки акції «Дорога до серця», –
уточнює Сергій Варбанець, за-
відувач відділення вроджених і
набутих вад серця у підлітків.

Крім того, частина від зібра-
них грошей – 45 239,78 грн –
перерахована на підтримку ще
одного соціального проекту
«Партнерська Дорога до серця-
3». До участі в ньому мережа
АЗК WOG залучала виключно
бізнес-партнерів – компанії, з
якими співпрацює не один рік.
Благодійні кошти будуть викори-
стані для ремонту і обслуговуван-
ня апарату штучного кровообігу
в Центрі дитячої кардіохірургії.
Зокрема, мова йде про спеціальні
роликові насоси, які підтримують
циркуляцію крові дитини під час
операції, по суті, стаючи її сер-

дечком. Загальна сума, яку вда-
лося зібрати на ремонт таких на-
сосів – 172 542,78 грн.

У компанії WOG запевня-
ють, що і в подальшому будуть
проводити подібні акції спільно
з постійними партнерами –
МБФ «Українська Біржа Благо-
дійності» та БФ «Відкриті сер-
ця України». «Ми бачимо го-
товність наших клієнтів допома-
гати в порятунку дітей, а зна-
чить, ми не будемо зупинятися.
Наступна «Дорога до серця»
стартує в кінці року і, звичайно,
ми ставимо перед собою мету –
зібрати понад мільйон гривень і
врятувати мільйони дітей», –
обіцяє Віталій Ткаченко.

Директор МБФ «Українська
Біржа Благодійності» Ірина Гу-
цал підкреслює, що саме украї-
нський бізнес, не держава, ство-
рює нові можливості і діючі
інструменти для благодійності
в Україні. «Це не тільки мож-
ливість допомогти просто і

ефективно, але також шанс вря-
тувати життя маленьких ук-
раїнців, можливість свідомо
займатися благодійністю і, най-
головніше, стати частиною ве-
ликого дива. Дякую ініціатору
щорічної благодійної акції
«Дорога до серця» компанії
WOG, а також усім, хто взяв у
ній участь».

Ніна Гаєвська, керівник про-
ектів БФ «Відкриті серця Украї-
ни», який є оператором допомо-
ги, також наголошує на важли-
вості корпоративної соціальної
відповідальності бізнесу: «Фун-
дація пишається тим, що при-
четна до реалізації таких важ-
ливих проектів. Ми вважаємо,
що на сьогоднішній день об’єд-
нання зусиль для реалізації по-
дібних проектів є надзвичайно
важливим. І ми дуже раді, що
стали чудовим прикладом того,
коли бізнес і доброчинність
спільними зусиллями змінюють
світ на краще».

Сайт НПМЦДКК

Íîâèé ðåêîðä ç³ çáîðó êîøò³â
â³ä êîìïàí³¿ WOG

Завдяки соціальній акції «Дорога до серця» від компанії
WOG вдалося зібрати 1 337 136 грн. На цю суму організатори
придбали необхідне медичне обладнання для Первомайської
центральної міської багатопрофільної лікарні (ЦМБЛ) і сто-
личного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

ªâðîïåéñüêèé äîñâ³ä íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìè ã³ã³ºíè
â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
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Б олее полувека Михаил
Исидорович жил и работал

в Киеве. Его знаковая фигура
стоит в ряду таких известных
столичных хирургов, как
Н. М. Волкович, А. П. Крымов,
И. М. Ищенко, Г. Г. Караванов,
Н. И. Кальченко, В. Д. Братусь,
И. М. Матяшин, И. Г. Туровец,
А. А. Федоровский, Н. М.
Амосов.

Автор повествует о Михаи-
ле Исидоровиче как представи-
теле самобытной украинской
хирургической школы, в кото-
рой трудились такие хирурги
как, А. А. Шалимов, М. П. Пав-
ловский, В. Т. Зайцев и многие
другие.

С. Рыбаков, не будучи про-
фессиональным литератором, в
предисловии излагает причины,
побудившее его к написанию
этой книги, в которой он попы-
тался рассказать о том, каким
был его Учитель, какие люди
его окружали, чем они занима-
лись, как протекали будни хи-
рургической клиники и как она
выглядела, из чего слагалась
деятельность большого коллек-
тива.

Названия самих глав красно-
речиво рассказывают о своем
содержании, поэтому есть
смысл привести их полностью.

ГЛАВА 1 «Для чего пишет-
ся эта книга. Александровская-
Октябрьская больница, немно-
го истории. Начало первые впе-
чатления».

Из этой главы читатель уз-
нает об истории хирургической
клиники указанной больницы.
Меня же поразило подробное
описание автором первого с ней
знакомства, столь похожее на
мой собственный опыт, правда,
в другом городе и более четвер-
ти века спустя. Как и автору, мне
с моим шефом В. Т. Зайцевым
предстояло провести там быст-
ро пробежавшие 10 лет.

ГЛАВА 2 «Больница и клини-
ка, кадры, структура, основные
направления деятельности. К
истории кафедры. Предшест-
венники и учителя профессора
М. И. Коломийченко».

Собственные впечатления от
знакомства с хирургической

клиникой автор книги чередует
с подробным описанием исто-
рии кафедры общей хирургии,
рассказывая об ее легендарных
заведующих, профессорах:
А. Д. Павловском, М. М. Дите-
рихсе, М. Н. Москалеве, И. А.
Завьялове (ученике известного
харьковского профессора М. П.
Тринклера), А. Т. Лидском, Л. А.
Корейше, Б. М. Городинском и
наконец об известнейшем гене-
рал-майоре медицинской служ-
бы, члене-корреспонденте АН
УССР И. Н. Ищенко. Очень ин-
тересно описаны учителя М. И.
Коломийченко – профессора
Н. М. Волкович, Е. Г. Черняхов-
ский, академик А. А. Крымов и
их жизненный путь.

ГЛАВА 3 «Фрагменты био-
графии Михаила Исидоровича
Коломийченко»

Подробно рассказывается
про непростой жизненный путь
выдающегося киевского хирур-
га – пути, на котором были и
волна репрессий, и фронтовые
годы. «Несмотря ни на что, он
оставался патриотом своего на-
рода, своей Родины, независи-
мо от ее политического устрой-
ства». Автор ссылается на вос-
поминания внука М. И. Коло-
мийченко Михаила Андреевича
Грузова, и я не могу не привес-
ти выдержку из них (на языке
оригинала), которую прочитал
в книге академика И. М. Трах-
тенберга «Мой Киев, мои киев-
ляне»:

«Дід Михайло прожив дов-
ге, багате на події життя. Й не
змарнував з нього ані хвилини!
Справжній наш український са-

мородок, син славетної черка-
ської землі – землі Богдана
Хмельницького і Тараса Шев-
ченка... Усе життя Діда було від-
дано улюбленій хірургії. Це по-
стійно відчувалось у нас вдома.
Пам’ятаю, як він беріг свої
справді золоті руки, дуже бояв-
ся хоч трохи їх поранити. До-
ходило, що навіть кров на аналіз
з пальця собі не дозволяв брати
– тільки з мочки вуха. Хтось
може побачити в цьому якийсь
забобон, – але так було. Змалку
ж я чув і телефонні розмови,
насичені таємничими словами
«перитоніт», «ілеус», «тенди-
цит»... Він виїздив у свою кліні-
ку тоді, коли це було необхідно.
І цю традицію зберіг до кінця
життя, до 80-ти років. Важко те-
пер уявити, щоб поважного віку
знаменитий професор відвіду-
вав свою клініку у вихідні дні,
а Дід робив це постійно. І не
тому, що не довіряв своїм по-
мічникам, а просто з любові до
хворих, почуваючи особисту
відповідальність за їхнє здоро-
в’я. Він просто не міг жити без
роботи. Відпочиваючи влітку в
Чорнобилі, лише кілька перших
днів не їздив до місцевої лікар-
ні. Десь на четвертий день він
туди їхав... і повертався увечері
– втомлений і щасливий. Це він
зробив кілька операцій, прий-
няв кілька десятків хворих. Ота-
ка відпустка!..

У нашій хаті слово Діда було
законом. Але він аж ніяк не був
якимось самодуром. Всі й так
знали, що його не треба займа-
ти усілякими домашніми дріб-
ницяними, з яких й складається
життя більшості людей. На-
справді Дід був надзвичайно
чарівною людиною. Просто ми
усі знали, що він притримуєть-
ся встановленого десятиліттями
порядку, який не можна було
порушувати.

О дев’ятій годині ранку він
уже був у своїй клініці й робив
обхід. Вдень приїздив обідати і
трохи відпочити. А потім – знов
до лікарні. Повертався іноді
дуже пізно. Такий розклад я па-
м’ятаю протягом усіх тих років,
що мені пощастило жити поруч
з цією мудрою людиною».

ГЛАВА 4 «Шеф в интерье-
ре клиники. Его главные помощ-
ники. Наши соседи. Операцион-
ный блок и его население. Сес-
тры отделения. Лаборатория.
Кого и как лечили и оперирова-
ли. Скорая помощь».

Прочитав эту главу, можно
получить полное представление
об особенностях повседневной
деятельности профессора Коло-
мийченко и о людях, которые
его окружали. Подробно описан
медицинский персонал – от за-
ведующих отделений, врачей до
операционных, перевязочных
сестер и лаборантов.

Ровное и спокойное, а глав-
ное – доброжелательное отно-

шение шефа ко всем сотрудни-
ков снискало ему заслуженное
уважение в коллективе. Кроме
того, в главе дано подробное
описание деятельности клини-
ки в хирургическом лечении
самой разнообразной патоло-
гии: от аппендицитов до хирур-
гии желудка, поджелудочной
железы, хирургического лече-
ния заболеваний пищевода.
Важной стороной работы кли-
ники были круглосуточные ур-
гентные дежурства и оказание
неотложной хирургической по-
мощи.

ГЛАВА 5 «Преподавание хи-
рургии. Заседания хирургическо-
го общества. Съезды и конфе-
ренции».

В этой главе рассмотрена пе-
дагогическая и научная деятель-
ность Ученого – повествуется,
как Михаил Исидорович читал
лекции, принимал экзамены у
будущих врачей; он обладал за-
мечательным ораторским та-
лантом и довольно либерально
относился к экзаменуемым.

Был «легок на подъем», при-
нимая участие в многочислен-
ных хирургических конферен-
циях и съездах. Часто председа-
тельствовал на заседаниях хи-
рургического общества, причем
делал это с большим умением,
тактично, доброжелательно,
строго и разумно соблюдал рег-
ламент, поддерживал молодых
докладчиков искусно разряжал
острые ситуации.

ГЛАВА 6 «Шпола. Шеф и его
семья. Круг друзей и знакомых.
Последний год».

Шпола, небольшой уездный
городок, где родился Михаил
Исидорович, всегда играла в его
жизни важную роль. «До глубо-
кой старости он сохранил самые
нежные и теплые воспоминания
и чувство привязанности к сво-
ей малой Родине, что неодно-
кратно подтверждалось не толь-
ко словами, но и делами». Свя-
зи со Шполой никогда не пре-
рывались, что выражалось не
только в постоянных консульта-
циях и лечении многочислен-
ных земляков, но и проведении
там выездных осмотров, конфе-
ренций, помощи в снабжении
оборудованием и т.д.

Почти всю сознательную
жизнь Михаил Исидорович
прожил на улице Рейтерской, 17
в кв. № 6, на одной площадке
со своим известным братом
Алексеем Коломийченко.

Был примерным семьяни-
ном – в его просторной кварти-
ре дружно проживали три поко-
ления семьи. «Будучи общи-
тельным и открытым, Михаил
Исидорович легко сближался с
людьми. Круг его друзей и зна-
комых не ограничивался толь-
ко представителями медицинс-
ких профессий. В гостинной его
дома не раз звучали голоса ле-
гендарных оперных исполните-

лей Б. Р. Гмыри, З. М. Гайдай,
Н. Д. Ворвулева, Л. А. Руденко
и др. Хорошие теплые отно-
шения он поддерживал с акте-
рами – В. М. Дальским, Н. М.
Ужвий, Г. П. Юрой, Н. Н. Руш-
ковским, Д. Е. Милютенко и др.

Он поддерживал отношения
с выдающимися украинскими
писателями, поэтами, драматур-
гами среди которых были
М. Т. Рыльский, Н. П. Бажан,
А. В. Малышко, А. Т. Гончар,
Н. С. Рыбак, Остап Вишня,
С. И. Одейник, А. Е. Корнейчук,
Г. М. Тютюнник, П. Е. Бейлин и
др. Теплые дружеские отноше-
ния связывали М.И.Коломий-
ченко с известными художника-
ми В. И. Касияном, Н. П. Глу-
щенко, скульптором М. К. Врон-
ским, композитором П. И. Май-
бородой».

В конце 1972 года у Михаи-
ла Исидоровича была обнару-
жена опухоль почки. Из-за рас-
пространенности процесса и
возраста вопрос об операции не
поднимался 30 мая 1973 года
его не стало…

Книга хорошо иллюстриро-
вана фотографиями, отражаю-
щими вехи жизненного пути
Михаила Исидоровича, начиная
с юношеских и студенческих
лет. На снимках запечатлены
также памятники братьям Коло-
мийченко. Брат Михаила Иси-
доровича – Алексей Исидоро-
вич, известный ученый-отори-
ноларинголог, профессор, член-
корреспондент АН УССР – так-
же был выдающимся киевляни-
ном, немало потрудившимся на
благо родного города и страны.

Закончить рассказ о книге
мне хочется цитатой из нее же:
«Время стирает и уносит все
ценности, и только человечес-
кая память в состоянии уберечь
их от забвения и передавать из
поколения в поколение. Мне бы
хотелось, чтобы память о Ми-
заиле Исидоровиче Коломий-
ченко – выдающемся человеке,
хирурге, ученом, гуманисте,
учителе, сохранялась как мож-
но дольше. Он это заслужил
своей жизнью и деятельно-
стью».

Профессор
И. А. Тарабан

Ó×ÅÍÈÊ ÎÁ Ó×ÈÒÅËÅ
Практически в каждом номере «Медика столицы» читатель

встречает знакомые имена наших известных предшественни-
ков. Это стало уже прекрасной традицией, которой всемерно
способствует главный редактор Лариса Канаровская. Особый
интерес, разумеется, представляют публикации, написанные
непосредственными учениками и соратниками видных украин-
ских ученых-медиков. Харьковское издательство «Права лю-
дини» выпустило в свет книгу о выдающемся украинском хи-
рурге ХХ столетия профессоре Михаиле Исидоровиче Коло-
мийченко. Ее автор – один из ближайших его учеников Ста-
нислав Рыбаков озаглавил свои мемуары «Учитель и его окру-
жение. Последние 10 лет вместе». В книге описан жизненный
путь профессора М. И. Коломийченко, проанализированы его
основные научно-практические достижения, общественная
деятельность, идет речь об его клинике и окружение – сорат-
никах и учениках.

• Êíèãè, ñïîãàäè, ðîçäóìè, ïàì’ÿòü • Êíèãè, ñïîãàäè, ðîçäóìè, ïàì’ÿòü •
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У відкритті оновленого ка-
бінету флюорографічних

досліджень взяли участь пер-
ший заступник голови Голосіїв-
ської районної в м. Києві дер-
жавної адміністрації Юрій Тка-
ченко, начальник управління
охорони здоров’я Голосіївської
РДА Олена Довгань, голова
Ради підприємців Голосіївсько-
го району Федір Саваровський,

директори комунальних неко-
мерційних підприємств Центрів
первинної медико-санітарної
допомоги та Консультативно-
діагностичного центру Голо-
сіївського району м. Києва,
голова Київської міської проф-
спілки працівників охорони здо-
ров’я Лариса Канаровська та го-
лова ОППО УОЗ Голосіївського
району Лариса Полкопіна.

Ó ÃÎËÎÑ²ªÂÎÌÓ Ç’ßÂÈÂÑß ÍÎÂÈÉ ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ÀÏÀÐÀÒ

У Голосіївському районі сьогодні, 3 листопада, сталася ви-
значна подія – після ремонту відкрито оновлений кабінет флю-
орографічних досліджень з новим сучасним флюорографічним
апаратом (комплекс рентгенівський діагностичний «Крас»),
який встановлено у філії № 2 КНП «КДЦ» Голосіївського райо-
ну м. Києва (вул. Велика Васильківська, 104). Придбання та-
кої важливої, але недешевої медичної техніки стало можли-
вим завдяки сприянню керівництва Голосіївського району та
підтримці київської міської влади.

До встановлення нового апа-
рату у філії № 2 КНП «КДЦ»
флюорографічні дослідження
проводились на малодозовому
стаціонарному  цифровому
флюорографі 2001 року випус-
ку. Вказаний апарат повністю
вичерпав свій технічний ресурс,
часто виходив з ладу, потребу-
вав постійного вкладення поза-
бюджетних коштів. Встанов-
лення нового флюорографа ви-
рішує одразу декілька нагаль-
них питань: надання можли-
вості якісних досліджень осо-
бам, які проходять профілак-
тичні медичні огляди, збільшен-
ня охоплення флюорографічни-
ми обстеженнями мешканців

V Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñïàðòàê³àäà
«Çäîðîâèé êèÿíèí»

О рганізаторами спартакіади «Здо-
ровий киянин» традиційно висту-

пили Київська міська державна адміні-
страція та Київська міська організація
фізкультурно-спортивного товариства
«Спартак».

За підсумками кваліфікаційного ета-
пу спартакіади, який проходив протягом
2016 року з двадцяти видів спорту і
об’єднує 73 збірні команди підприємств
і організацій столиці, ліцензію до фіналь-
ної частини отримали чотирнадцять
збірних команд, які мають найвищий
рейтинг:

1. Київська міська профспілка праців-
ників охорони здоров’я – 3336 балів.

2. Серійний завод «Антонов» – 3320
балів.

3. «Киїхліб» – 2657 балів.
У програмі спартакіади – вісім видів

спорту, які пройшли на сучасній спор-
тивній арені Київського національного
торгово-економічного університету.

Переможці та призери розігрували
48 комплектів медалей, 30 командних
кубків, а також пам’ятні призи та ди-

пломи від організаторів спартакіади –
Київської міської державної адмініст-
рації та Київської міської організації
фізкультурно-спортивного товариства
«Спартак».

Але це не головне – основна ідеоло-
гія спартакіади «Здоровий киянин» і
акції «Кубок виклику», це спонукати
кожного реалізувати власні амбіції та до-
сягти своєї мрії:

– учасники мають можливість обра-
ти улюблений вид спорту та вдоскона-
лювати спортивну майстерність, розкри-
ваючи при цьому власні фізичні та мо-
рально-психологічні здібності;

– тім-лідери столичних підпри-
ємств і організацій мають можливість
взяти на себе відповідальність і об’єдна-
ти колег у спортивну команду, демонст-
руючи яскравий приклад розвитку кор-
поративної культури компанії;

– керівники підприємств і органі-
зацій мають честь виступати мецената-
ми спортивних заходів, тим самим по-
зиціонуючи бренд компанії як соціаль-
но орієнтованого бізнесу;

– муніципальні та державні чинов-
ники, спортивні функціонери мають
усвідомлювати, що, підтримуючи со-
ціально-гуманітарні проекти, вони тво-
рять історію свого міста, відроджують
спортивні традиції столиці, формують
імідж Києва як європейської столиці, де-
монструючи при цьому іншим містам
України успішну модель системного роз-
витку масового спорту.

У програмі спартакіади було вісім
видів, тож кожна з команд мала мож-
ливість виставити своїх чемпіонів і за-
брати головний приз «Кубок виклику».
Змагання відбувалися протягом трьох
днів і розпочалися в п’ятницю ввечері
одразу трьома видами: футзал, волейбол
та легка атлетика. В перший же день у
футболі та волейболі визначилися номі-
нальні претенденти на чемпіонські ме-
далі у своїх видах. Що стосується легкої
атлетики, то у змаганнях брали участь
дві вікові категорії спортсменів до 35-ти
років  і 35+ (чоловіки та жінки). Кожна з

4–6 листопада 2016 року в місті Києві проходив фінальний етап V Київської
міської спартакіади «Здоровий киянин».

категорій мала свою дистанцію – жінки
віком до 35-ти років бігли 1000 метрів,
чоловіки до 35-ти – 2000 метрів. Жінки
35+ мали дистанцію 500 метрів, а чоло-
віки – 1000 метрів. І, як заключна части-
на цього виду, змішана естафета, в якій
брали участь один чоловік та жінка віком
до 35 та 35+ на дистанції 100×4. Як ре-
зультат переможцем у командному залі-
ку стала команда «Київтрансгаз», друге
місце посіла команда  Київської місь-
кої профспілки працівників охорони
здоров’я, третє місце зайняла команда
Національної академії наук України. На
цьому вечір п’ятниці завершився.

Фінал спартакіади пройшов дуже
добре і на позитиві. Вболівальники
отримали масу задоволення, а спортсме-
ни – моральну розрядку. Підбиваючи
підсумки, хочеться зазначити, що золо-
то у спартакіаді могли здобути тільки ті
команди, які боролися у всіх видах, вони
ж набрали і найбільшу кількість заліко-
вих балів. Тож перемогу у фінальному
етапі V Київської міської спартакіади
святкували спортсмени з «Київтранс-
газу» набравши 1295 балів, за ними роз-
містилися київські лікарі з результатом
1206 балів (до речі, останні чотири роки
медики щорічно вигравали спартакіаду
«Здоровий киянин»), і третє призове
місце з результатом 1128 балів зайняли
спортсмени з «Укртрансгазу».

Київська міська організація ФСТ
«Спартак» висловлює подяку за сприян-
ня в організації спартакіади Олексієві
Трофимову – заступнику директора де-
партаменту освіти і науки, молоді та
спорту Київської міської державної адмі-
ністрації, Ларисі Олейник – головному
спеціалісту відділу фізкультурно-масо-
вої роботи Управління молоді та спорту
КМДА, Ларисі Канаровській – голові
Київської міської профспілки  охорони
здоров’я та іншим.

Виконавчий директор спартакіади
І. О. Токаренко

Голо с і ї вс ького
району м. Києва,
що у свою чергу
належним чином
сприятиме ран-
ньому виявленню
з а х в о р ю в а н ь
органів грудної
клітки, а отже, і
поліпшенню стану
здоров’я населен-
ня в цілому, та за-
безпечення вчасними та якісни-
ми обстеженнями призовників
Голосіївського районного у м.
Києві військового комісаріату,
який розміщується поряд з
філією № 2 КНП «КДЦ».

«У 2016 році вдалося зміни-
ти пріоритети розподілу в райо-
ні бюджетних коштів та напра-

вити їхню левову частку саме в
галузь охорони здоров’я, – за-
значив перший заступник голо-
ви РДА Юрій Ткаченко. –
У липні 2016 року було закуп-
лено флюорографа, у жовтні –
придбано заплановане лабора-
торне обладнання та діагнос-
тичну ультразвукову систему.
Також райдержадміністрацією
вперше за багато років направ-
лено значні кошти на проведен-
ня капітальних ремонтних робіт
у медичних закладах району:
заміну вікон, дверей, ремонти
кабінетів, холів, коридорів, фа-
садів, сходових кліток, облаш-
тування пандусів, місць для пар-
кування візочків, заміну сантех-
ніки в санвузлах тощо».
Сайт Голосіївської районної

у м. Києві державної
адміністрації
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Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß !
Вітаємо з ювілеєм
Удод Н. В. – Заслуженого лікаря України, Голову ППО КНП «Консульта-

тивно-діагностичний центр № 1» Дарницького району,  за-
відувача відділення

Чеботар Н. С. – Старшу медичну сестру ДСС «Лісова Поляна», голову проф-
спілкової групи Територіального медичного об’єднання
«Санаторного лікування»

Листопад
Заднєпряний А. О. – Заступник голови ППО Національної медичної академії

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Гоєнко Т. І. – в. о. голови Київської міської організації Товариства Черво-

ного Хреста України
Васильєва Т. М. – Голова ОППО УОЗ Печерського району
Ситниченко В. В. – Голова ППО, гол. м/с Київської міської клінічної лікарні № 10
Шецько Е. Т. – Голова ППО ЦПМСД № 3 Шевченківського району
Яценко І. В. – Голова ППО Київського міського лабораторного центру

Держсанепідслужби України

Заболотний Д. І. – Академік, директор Інституту отоларингології ім. проф.
О. С. Коломійченка НАМН України

Удод Н. В. – Голова ППО КНП «Консультативно-діагностичний центр
№ 1» Дарницького району

Валюк М. Д. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 9
Трахтенберг І. М. – Академік НАМН України
Лобода Т. В. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 12
Грицишин Л. М. – начальник Управління охорони здоров’я Дарницької у

м. Києві районної державної адміністрації
Зубкова Г. А. – Голова ППО Інституту ендокринології та обміну речовин

ім. В. П. Комісаренка НАМН України, к.б.н.
Розовік І. І. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Дарницького району
Бахтєєва Т. Д. – Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради

України з питань охорони здоров’я
Стогній М. С. – Голова ППО Київської міської клінічної лікарні № 1

Наказом Міністра охорони здоров’я Україн-
ської РСР від 17.11.1951 року № 718 відпо-

відно до Постанови Ради Міністрів УРСР від
03.11.1951 № 3260, було організовано Респуб-
ліканське бюро судово-медичної експертизи при
Міністерстві охорони здоров’я Української РСР,
яке у 1995 році отримало нову назву – Головне
бюро судово-медичної експертизи МОЗ Украї-
ни, а з 2010 року – Державна установа «Головне
бюро судово-медичної експертизи МОЗ України».

З листопада 2014 року ДУ «Головне бюро
судово-медичної експертизи МОЗ України» очо-
лює Кондратенко Віталій Львович.

На теперішній час у бюро функціонує чоти-
ри відділи і п’ять лабораторних відділень та на-
раховується близько 50 експертних посад.

Головне бюро представлено кваліфіковани-
ми фахівцями, має у своєму розпорядженні доб-
ре оснащену судово-медичну лабораторію, що
дає можливість на високому рівні вирішувати
завдання, поставлені правоохоронними органа-
ми. Головне бюро разом з Національною медич-
ною академією післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика та асоціацією судових медиків України
видає науково-практичний журнал «Судово-ме-
дична експертиза». Також За останні роки спів-
робітниками бюро у співавторстві видані на-
вчально-методичні посібники «Судово-медичне
дослідження речових доказів», «Посібник з су-
дово-медичної криміналістики», «Судово-цито-
логічний атлас тканин та органів людини»,
підручник «Судово-медична криміналістика» та
ряд методичних рекомендацій.

Підбиваючи підсумки 65-ти річної діяльності
ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи
МОЗ України», варто відмітити, що установа
пройшла складний шлях, постійно змінювалася
й удосконалювалася разом з розвитком охорони
здоров’я України в цілому.

• Â³òàºìî ç þâ³ëåºì • Â³òàºìî ç þâ³ëåºì • Â³òàºìî ç þâ³ëåºì •
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åêñïåðòèçè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè»

17 листопада виповнюється 60
років з дня народження заступника
начальника Державної установи «Го-
ловне бюро судово-медичної експер-
тизи Міністерства охорони здоров’я
України» Личман Тамари Василівни.
Народилася Тамара Василівна у с.
В. Рублівка Котелевського району
Полтавської області. Закінчивши

ËÈ×ÌÀÍ
Òàìàðó Âàñèë³âíó

В. Рублівську восьмирічну школу, у
1972 році вступила до Полтавського
медичного училища, по закінченні
якого працювала на посаді медичної
сестри хірургічного відділення облас-
ного онкодиспансеру. З 1985 по 1991
рік Тамара Василівна навчалась у Пол-
тавському медичному стоматологічно-
му інституті, за спеціальністю «ліку-
вальна справа», після закінчення яко-
го з 1992 року працювала в Полтав-
ському обласному бюро судово-ме-
дичної експертизи на посадах лікаря
судово-медичного експерта, завідувача
організаційно-методичного відділу та
завідувача відділу експертизи потер-
пілих, обвинувачених та інших осіб.

За час роботи у Полтавському об-
ласному бюро судово-медичної екс-
пертизи Тамара Василівна зарекомен-
дувала себе як грамотний спеціаліст,
досвідчений експерт та наставник для
молодих лікарів-інтернів.

З березня 2006 року починається
діяльність Личман Тамари Василівни
у ДУ «Головне бюро СМЕ МОЗ Ук-
раїни», спочатку на посаді лікаря су-

дово-медичного експерта судово-ме-
дичного відділу, а з січня 2011 року –
на посаді заступника начальника
бюро. З 2011 року Тамара Василівна
поєднує основну роботу з викладаць-
кою. Викладає предмет «судова меди-
цина» на кафедрі судової медицини та
медичного права Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Бого-
мольця. Вона є співавтором багатьох
наукових статей у фахових виданнях.

Тамара Василівна – висококвалі-
фікований спеціаліст, лікар судово-
медичний експерт вищої категорії. Її
високий професіоналізм, авторитет,
дисциплінованість, доброзичливість
відзначають й цінують не тільки спів-
робітники бюро, а і правоохоронні
органи та судові медики України. За
багаторічну працю Личман Т. В. не-
одноразово заохочувалась подяками
Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни та правоохоронних органів.

Колектив від щирого серця вітає
Тамару Василівну з ювілеєм. Бажає-
мо їй міцного здоров’я, щастя, успіхів
у роботі та довгих років життя.

Чумаченко Л. В. закінчила у 1981 р.
Київське медичне училище № 4. Після
закінчення працювала в клінічній
лікарні № 25 м. Києва на посаді ме-
дичної сестри, в пологовому будинку
№ 5 м. Києва на посаді старшої ме-
дичної сестри, в поліклініці № 3 Со-
лом’янського району на посаді голов-
ної медичної сестри. З 2013 р. працює
в Центрі первинної медико-санітарної
допомоги № 1 Солом’янського райо-
ну м. Києва на посаді головної медич-
ної сестри.

Чумаченко Л. В. – компетентний,
відповідальний працівник, кваліфіко-
ваний фахівець.

Комунікабельна, шанобливо ста-
виться до співробітників та пацієнтів,
не рахується з особистим часом, ви-
конуючи покладені на неї обов’язки.

Колектив КНП «ЦПМСД № 1»
Солом’янського району від щирого
серця вітає Вас, дорога Людмило Во-
лодимирівно, з 55-річчям! Бажаємо
Вам міцного здоров’я, небесної бла-
годаті, миру, радості у хаті.

Адміністрація і ПК КНП
«ЦПМСД № 1»
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