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Вітаємо зі святом Великодня!
Колегія МОЗ України.
Президія НАМН України.
Підсумкова Колегія ГУОЗ

стор

Інформаційний вісник
Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я

Кращі ППО. Первинна профспілкова організація співробітників НМУ ім. О. О. Богомольця

1-2

стор.

Кращі ППО. Київська міська
дитяча клінічна лікарня № 2. Поліклініка № 1 Дніпровського р-ну.
ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені
М. М. Амосова АМН України

3-5

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Із Христовим Воскресінням щиро Вас вітаєм!
Жити в радості й любові від душі бажаєм!
Запашною нехай буде Великодня паска,
і довіку буде з Вами світла Божа ласка!

.6-7

стор

П

рийміть сердечні, сповнені поваги вітання з нагоди світлого
свята - Воскресіння Христового!
Хай це свято разом з теплими сонячними променями принесе
Вам тепло, радість, надію і віру в перемогу добра над злом, світла
над темрявою.
Бажаємо Вам здоров'я, стійкості, щастя й удачі у кожній справі,
благополуччя Вам і Вашим сім'ям.
Хай Вас завжди оминають і горе і біда,
а Господь завжди охороняє.
Віце-прем'єр-міністр
України, Міністр охорони
здоров'я України,
член-кореспондент НАМНУ

Начальник
Головного управління
охорони здоров'я
м. Києва

Р. В. Богатирьова

В. А. Мохорєв

Президент Національної
академії медичних наук
України, академік

Голова ради
Київської міської
профспілки працівників
охорони здоров'я

А. М. Сердюк
Голова Київської міської
державної адміністрації

О. П. Попов

Л. В. Канаровська

стор. 8-1 0

БЕЗКОШТОВНО

Оздоровлення та відпочинок
дітей влітку 2010 року.
24 березня - Всесвітній день
боротьби з туберкульозом.
Щодо виплати медичним
працівникам допомоги на оздоровлення

стор. 11-12 І

Спортивні змагання Київської
міської профспілки працівників
охорони здоров'я.
Поздоровлення з днем народження.
Вітаємо з ювілеєм

стор. 13-16

Колегія Міністерства
охорони здоров'я України
У Міністерстві охорони здоров'я відбулося підсумкове
розширене засідання Колегії за участі Віце-прем'єрміністра України - Міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової

З

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМНУ» - 20 років.
ДУ «Науково-практичний
центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМНУ»

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

асідання Колегії було присвячене підсумкам діяльності Міністерства за 2011 рік
та завданням щодо подальшого
реформування й перспективного розвитку галузі охорони
здоров'я.
У заході взяли участь представники Адміністрації Президента, профільного Комітету
Верховної Ради України, керівники структурних підрозділів
МОЗ України, регіональних
управлінь охорони здоров'я,
провідні спеціалісти МОЗ України, лікарі, представники громадськості та засобів масової
інформації.
Під час роботи Колегії підведено підсумки роботи галузі
охорони здоров'я за 2011 рік,
окреслено стан забезпечення
лікувально-профілактичних
закладів лікарськими засобами

в розрізі втілення державних
програм та соціальних ініціатив
МОЗ, висвітлено питання реформування галузі, зокрема
досвід пілотних регіонів з реформування та мінімізації
ризиків, модернізації закладів
первинної мережі та інформаційного супроводу реформ;
роль вищої школи в реформуванні тощо.
Відкриваючи засідання Колегії, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова
привітала усіх присутніх та зупинилась на основних проблемах галузі охорони здоров'я.
«Уряд разом з керівництвом
областей реалізують заходи,
спрямовані на оптимізацію медичної галузі, удосконалення
механізмів фінансування. Але
цього не достатньо - необхідні

Президія НАМИ України
29 березня відбулося засідання Президії Національної академії медичних наук України під головуванням президента,
академіка НАМН України - Сердюка Андрія Михайловича.
На Президії було розглянуто важливі питання про стан захворюваності на інфекційні хвороби у державі та пошук новітніх
шляхів вирішення цієї наболілої проблеми. З доповідю виступила академік Ж. І. Возіанова.

більш глибинні зміни», - зазначила Раїса Богатирьова. Вона
наголосила, що для проведення
системної роботи необхідно
розпочати широкий діалог з
медичною спільнотою, громадськістю, населенням. «Реформи
в медичній сфері мають бути
людяними. Вони здійснюються
для людей і заради людей. І щоб
отримати у суспільства не лише
розуміння, а й підтримку, треба
проводити системну роз'яснювальну роботу, пояснити цілі,
завдання та терміни змін, які
мають відбутися в галузі», підкреслила Раїса Богатирьова.
За результатами роботи Колегії будуть прийняті відповідні
рішення.
Рішення Колегії див.
на сайті www.kmppoz.org.

МЕДИК СТОЛИЦІ
ПІДСУМКОВА КОЛЕГІЯ
ГУОЗ

•

14 березня відбулася Колегія Головного управління
охорони здоров'я, на якій було підведено підсумки роботи
галузі за минулий рік та поставлено завдання на 2012 рік.

У

заході взяли участь керівництво Київської міської
державної адміністрації, Головного управління охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України, Національної
академії медичних наук України, Національного медичного
університету ім. О. О. Богомольця, Національної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, закладів охорони здоров'я
м. Києва, представники Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я.
Про підсумки роботи галузі
за 2012 рік, оцінку показників
діяльності, а також чітке розуміння першочергових та перспективних завдань доповів
Колегії начальник Головного
управління охорони здоров'я
Мохорєв Віталій Андрійович,
який зазначив, що у 2011 році,
з початком активного реформування системи охорони здоров'я, основний акцент було
зроблено на розмежуванні
первинної та вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги.
Протягом минулого року
введено в дію 70 амбулаторій
лікарів сімейної медицини. Цього ж року планується відкриття
ще 20 амбулаторій. Також передбачається створення 22 консультативно-діагностичних
центрів та 38 центрів первинної
медико-санітарної допомоги як
юридичних осіб.
Виходячи з пріоритетних
завдань галузі, у 2011 році у
практичну роботу лікувальнопрофілактичних закладів столиці впроваджено сучасні методики обстеження та лікування
хворих.
Серед пріоритетних завдань
на 2012 рік на Колегії були визначені такі: продовження ре-

формування системи охорони
здоров'я; забезпечення належних умов функціонування закладів охорони здоров'я, зокрема амбулаторій сімейного лікаря; продовження роботи щодо
створення перинатальних центрів на базі Київського міського
пологового будинку № 5 та
Київського міського центру ре-

продуктивної та перинатальної
медицини; формування мережі
відділень реабілітаційної допомоги та хоспісів; посилення
профілактичної роботи; кадрове забезпечення галузі; впровадження новітніх технологій; залучення інвестицій для зміцнення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров'я
м. Києва та розширення сфери
медичних послуг населенню.

У своїй доповіді Президент
Національної академії медичних наук України Сердюк
Андрій Михайлович доповів
Колегії про співпрацю НАМН
України та ГУОЗ м. Києва і зазначив, що реформи сьогодні на
часі, але всі кроки міської влади із впровадження реформ у
медичній галузі столиці мають
бути виваженими, послідовними і мати під собою фінансове
підґрунтя.
Голова Київської міської
державної адміністрації Олександр Павлович Попов вручив
головним лікарям установ
ГУОЗ Подяки КМДА та підкреслив у своїй доповіді, що реформа у Києві - це експеримент,
під час проведення якого слід
робити проміжні висновки та
вносити певні корективи. Стратегічні напрямки, які
визначені
Законом
про реформу в а н н я ,
мають реалізовуватись, перш
за все, з
урахуванням інтересів киян та
медиків
столиці.
Також
під час Колегії голова Київської
міської державної адміністрації
О. П. Попов та президент
Національної академії медичних наук України А. М. Сердюк підписали Меморандум
про співпрацю щодо надання
високоспеціалізованої медичної допомоги населенню
столиці.

В
Виконання Меморандуму
сторонами сприятиме поліпшенню здоров'я киян, забезпеченню рівноправного та справедливого доступу громадян до
медичних послуг у наукових
установах Національної академії медичних наук України.
Відповідно до документа у
28-ми наукових установах мешканці столиці матимуть можливість отримати високо спеціалізовану медичну допомогу
без будь-яких додаткових витрат з боку міського бюджету
столиці.
Про співпрацю з ГУОЗ доповіли Колегії ректор Національної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Юрій Васильович Вороненко
та проректор Національного
медичного університету ім.
О. О. Богомольця Анатолій Станіславович Свінцицький.

У своїй доповіді голова
Київської міської профспілки
працівників охорони здоров'я
Лариса В'ячеславівна Канаровська подякувала медикам
столиці за роботу в умовах сьогодення та нагородила переможців конкурсів «Кращий колективний договір 2011 року»
та «Краща амбулаторія сімейної
медицини 2011 року».
Перше місце вибороли
шість колективних договорів
закладів, підпорядкованих
ГУОЗ, які були нагороджені
Почесними грамотами та преміями у розмірі 3000 (три тисячі) гривень (що були перераховані на рахунок профкомів)
Це колективні договори:
Київської міської клінічної
лікарні № 12 (головний лікар заслужений лікар України,
к.м.н. Лобода Т. В., голова профкому - Васильєва Т. М.); Київської міської клінічної лікарні
№ 9 (головний лікар - Валюк
М. Д., голова профкому - Тичинська Т. П.); поліклініки № 1
Голосіївського району (голов-

ний лікар - заслужений лікар
України Подобрій В. І., голова
профкому - Полкопіна Л. С.);
Центральної дитячої поліклініки Шевченківського району
(головний лікар - Січкар В. І.,
голова профкому Трач О. М.);
КП «Фармація» (генеральний
директор - професор Гудзенко
О. П., голова профкому - Іванкевич С. І.); Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання (генеральний
директор - Сакали М. В., голова
профкому - Єпанчинцева А. М.).
Друге місце вибороли два
колективні договори установ
ГУОЗ, які були нагороджені
Почесними грамотами та преміями у розмірі 1500 грн., що
були перераховані на рахунок
профкомів.
Це колективні договори:
Київської міської клінічної лікарні № 3 (головний лікар - заслужений лікар України, к.м.н.
Паламар Б. І., голова профкому Василевська М. А.); дитячої
поліклініки № 1 Дарницького
району (головний лікар - Коляда О. О., голова профкому - ВеселовськаЗ. В.).
Дипломом лауреата конкурсу нагороджено Київську міську
клінічну лікарню № 8 (головний
лікар - заслужений лікар України, д.м.н. Пілецький А. М.,
голова профкому - Баренфельд
О. І.) з виплатою грошової премії у розмірі 1000 грн., яка була
перерахована на рахунок
профкому.

За результатами конкурсу
«Краща амбулаторія сімейної
медицини 2011 року» кращою
було визнано роботу 10 амбулаторій, які були нагороджені преміями у розмірі 1500 грн., що
були перераховані на рахунок
профкомів установ.
Переможцями стали амбулаторії за наступними адресами:
- пр. Науки, 62-А, ЦРП
Голосіївського р-ну (головний

лікар Ломакін В. І., голова
профкому Максименко К. О.,
начальник РУОЗ Коляда Е. В.,
голова ОППО УОЗ району Полкопіна Л. С.);
- Ревуцького, 13-Б, поліклініки № 1 Дарницього р-ну
(головний лікар Березюк В. П.,
голова профкому Козлов В. В.,
начальник РУОЗ Грицишин Л. М.,
голова ОППО УОЗ району ЛадничВ.П.);
- Лавру хіна, 6, поліклініки
№ 1 Деснянського р-ну (головний лікар Батін В. О., голова
профкому Кравченко О. О., начальникРУОЗ Шугалевич О. В.,
голова ОППО УОЗ району Чернікова Г. Л.);
- Райдужна, 14, поліклініки
№ 1 Дніпровського р-ну (головний лікар - заслужений лікар
України Котович Є. Ф., голова
профкому Гоцалюк І. А., начальник РУОЗ Карабаєв Д. Т., голова ОППО УОЗ СимоноваН. А.);
- ЛайошаГавро, 26, поліклініки № 1 Оболонського р-ну
(головний лікар Адамов В. О.,
голова профкому Анджапарідзе
Н. П., начальник РУОЗ Некрасова М. А., голова ОППО УОЗ
району Драчов В. Т.);
- Тверський тупик, 10, ЦРП
Печерського р-ну (головний
лікар Кравчук Л. В., голова
профкому ДимаН. Г., начальник
РУОЗ Коровін С. Г., голова ОППО
УОЗ району Васильєва Т. М.);
- Електриків, 26-А, поліклініки № 3 Подільського р-ну
(головний лікар Вагалюк Л. М.,
голова профкому Різник Т. І., начальник РУОЗ Биканова І. І., голова ОППО УОЗ району Кириленко Н. П.);
- Бударіна, 3-В, поліклініки
№ 3 Святошинського р-ну (головний лікар Пономаренко М. М.,
голова профкому Куцак Н. М.,
начальник РУОЗ Трушкіна Л. І.,
голова ОППО УОЗ району Гончаревська Л. М.);
- Повітрофлотський, 40-А,
поліклініки № 2 Солом'янського р-ну (головний лікар Канаровська Л. О., голова профкому
Ходорковський О. В., начальник
РУОЗ Клименко П. М., голова
ОППО УОЗ району Курко Л. В.);
- Баумана, 25-29, поліклініки № 5 Шевченківського р-ну
(головний лікар Романюк В. Н.,
голова профкому Шаповал О. М.,
начальник РУОЗ Рейф В. І., голова ОППО УОЗ району Тичинська Т. П.).
Підводячи підсумок виступу, голова Київської міської
профспілки працівників охорони здоров'я Л. В. Канаровська
зазначила, що профспілка вдячна кожному медику столиці, на
чиїх плечах лежить основний
тягар надання медичної допомоги, і буде продовжувати відстоювати права працівників
закладів охорони здоров'я
столиці.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль
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Кращі первинні
профспілкові організації
Згідно із планом роботи профспілки завершився конкурс на кращу первинну профспілкову організацію 2012 року. Кращими визнані первинки Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (ректор - віце-президент Національної академії медичних наук, академік В. Ф. Москаленко, голова профкому - М. М. Лук'янець), Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 (головний лікар - заслужений лікар, к.м.н., доцент О. Л. Дзюба, голова профкому Т. І. Старикова) та поліклініки № 1 Дніпровського району (головний лікар заслужений лікар Є. Ф. Котович, голова профкому - С. В. Павлючик).

Первинна профспілкова
організація співробітників НМУ
ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
Перше місце в міському галузевому конкурсі «Краща первинна профспілкова організація 2012 року» зайняла організація Національного медичного університету.
Ректор - віце-президент Національної академії медичних наук України, академік Москаленко Віталій Федорович.
Голова профкому співробітників НМУ імені О. О. Богомольця - Лук'янець
Марія Михайлівна.
Заступник голови профкому - Лапко Валентина Григорівна, головний бухгалтер Костянтинова Валентина Сергіївна.
• За даними статистичного звіту членами профспілки є 2711 співробітників
з 2714 (майже 100 %), у тому числі 1873
жінки та 729 осіб віком до 35 років.
Профком складається із 17 осіб.
Комісії профкому співробітників
НМУ імені О. О. Богомольця:
1. Комісія з питань оплати праці і
соціально-економічного захисту:
Бідна Лариса Павлівна - голова
комісії,
Власенко Оксана Михайлівна,
Щербак Лариса Федорівна.
2. Комісія з питань організаційної
роботи профкому:
Гаркавий Сергій Іванович - голова
комісії,
Гала Лілія Олексіївна,
Матіящук Галина Романівна.
3. Комісія з питань охорони праці
та техніки безпеки:
Колос Лариса Павлівна - голова
комісії,
Паустовський Юрій Олександрович.
4. Комісія з питань культурно-масової роботи:
Коновалова Людмила Володимирівна - голова комісії,
Коваль Наталія Іллівна.
5. Комісія з питань інформації, комунікації та контролю роботи профкому:
Горбенко Вадим Вікторович - голова комісії,
Яременко Лілія Михайлівна.
6. Комісія по роботі зі студентами,
аспірантами, клінічними ординаторами та докторантами:
Клітинський Юрій Віталійович - голова комісії,
Прокопів Марія Мирославівна.
7. Комісія зі спортивно-масової
роботи:
Гапонова Галина Костянтинівна голова комісії,
Жук Алла Василівна.
• Юридична адреса профкому:
01601, м. Київ, бульвар Шевченка, 13
• Телефон: 234-71-72; 235-40-52;
234-81-77;
• етаіі: ргоїкотпти@икг.пеі
• Сторінка «профком» на сайті університету: пйр://\у\у\у.пти.ес1и.иа
(пйр://\у\у\у.пти.ес1и.иа/ргоГ.рпр)

№ 4 (102), квітень, 2012 рік

На засіданнях профкому в 2011 році
розглянуто понад 120 питань.
З них такі:
• про підготовку до проведення Конференції трудового колективу;
• про участь профкому в підготовці
проекту колективного договору, затвердження змін і доповнень до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету;
• аналіз розподілу і використання
коштів Фонду оплати праці та його раціонального використання;
• про проведення перевірки якості
розслідування виробничих травм, встановлення фактів їх приховування від обліку, ущемлення законних прав потерпілих на соціальний захист;
• про санаторно-курортне оздоровлення співробітників університету;
• про організацію роботи з оздоровлення дітей співробітників у літній
період;
• про роботу СОТ «Медик» та санаторію-профілакторію НМУ з проведення оздоровлення співробітників, студентів, дітей та членів сімей;
• про забезпечення санаторно-курортними путівками співробітників університету в період літніх відпусток;
• про урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня, Всесвітнього дня медичної сестри, Дня медичного працівника, Дня фармацевтичного працівника,
Дня працівників освіти;
• підведення підсумків оздоровлення
співробітників, студентів, дітей та членів
сімей в літній період;

кращу первинну профспілкову організацію (2007); Почесною грамотою Центрального
СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО
комітету профспілки працівників охорони здоров'я УкКОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНОГО
раїни як переможець ВсеукІДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
раїнського огляду-конкурсу
'ЧБОГОМОГ
на кращу первинну профспілкову організацію профспілки працівників охорони
здоров'я України (2008) та
Дипломом Федерації профспілок України як переможець
Всеукраїнського
огляду-конкурсу первин• про стан підготовки навчальних корних
профспілкових
організацій (2008).
пусів та гуртожитків університету до роботи в осінньо-зимовий період;
• про стан захворюваності співробітників університету та заходи зі зменшення втрат робочого часу у зв'язку з захворюваннями;
• про стан виробничого та невиробничого травматизму і заходи з його зниження;
• про участь профкому у проведенні
атестації робочих місць за умовами
праці;
• про надання матеріальної допомоги співробітникам та інші.
Плани роботи комісій профкому
включають питання про конкретну роботу профкому, перелік заходів та терміни їх виконання відповідно
до статутної діяльності профкому.
Щорічно готується план
роботи профкому співробітників на навчальний рік для
включення в план роботи
ректорату, вчених рад, методичних комісій та громадських організацій НМУ імені
О. О. Богомольця.
Діяльність
профкому
відповідно до плану роботи
відображається щорічно;
- в основних показниках
діяльності НМУ імені О. О.
Богомольця за навчальний рік;
- у підсумках діяльності НМУ імені
О. О. Богомольця за навчальний рік;
- у хроніці основних подій та досягнень НМУ імені О. О. Богомольця.
Детальна інформація про основні завдання профкому, склад профкому, комісії

профкому, документи, законодавчу базу,
діяльність профкому, оголошення,
контакти висвітлена на сторінці «профком» на сайті університету: http://
\у\¥\¥.шпи.ес1и.иа(пйр://\¥\¥\¥.пти.ес1и.иа/
ргоґ.рпр).
Первинна профспілкова організація
співробітників Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
нагороджена Почесною грамотою Київської міської профспілки працівників
охорони здоров'я за перемогу в міському галузевому конкурсі «Сильна первинка - сильна профспілка» (2007); Дипломом Київської міської ради профспілок
за активну участь у огляді-конкурсі на

У профкомі співробітників ведуться
журнали реєстрації особистого прийому
членів профспілки та реєстрації пропозицій, заяв і скарг.
Протягом 2011 року зареєстровано
809 звернень до профкому співробітників, а саме:
- з питання оздоровлення та санаторно-курортного лікування - 122;
- з питання оздоровлення дітей - 54;
- з питання направлення на консультацію - 96;
- з питання надання матеріальної допомоги - 328;
- з інших питань - 209.
На всі звернення профком реагував
позитивно:
- заяви на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в СОТ «Медик»
забезпечені пільговими путівками;
- заяви батьків на дитяче оздоровлення забезпечені путівками в оздоровниці
Київщини та інших регіонів;
- працівники, які потребували надання консультацій та при необхідності стаціонарного лікування, отримали необхідну допомогу на провідних клінічних
кафедрах університету;
- заяви щодо надання матеріальної
допомоги розглянуті, матеріальна допомога надана.
Члени профспілки усно звертаються
з проблемами, які виникають, профком
реагує на кожне звернення, детально
розглядає проблему і вирішує питання.
Проводяться заняття з профспілкової
роботи на факультетах та у підрозділах
НМУ ім. О. О. Богомольця з тематикою:
- Закон України «Про колективні договори та угоди»:
• значення колективного договору в житті колективу;
• ведення колективних переговорів про укладення колективного договору;
• підготовка проекту колективного договору;
• процедура прийняття колективного договору;
• повідомча реєстрація колективного договору;
• підведення
підсумків
виконання пунктів колективного договору;
• порядок внесення змін та доповнень
до колективного договору;
• відповідальність за невиконання
умов колективного договору.
- Закон України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності»:
Правові основи діяльності профспілок.
Права та обов'язки профспілкового
комітету, профбюро, гарантії профспілковим працівникам.
Мотивація профспілкового членства.
Молодь і профспілки. Роль профспілкового лідера.
Продовження на 4-ІЙ стор.
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Кращі ППО

тивного договору, вносяться зміни та
доповнення.
Продовження, початок на 3-ій стор.
Конференцію трудового колективу по
- Закон України «Про загальнообо- затвердженню Колективного договору на
е 'язкове державне соціальне страхуван- 2012-2014 роки заплановано провести в
березні 2012 року.
ня у зв 'язку з тимчасовою втратою праКолективні договори Національного
цездатності та витратами, зумовленимедичного університету імені О. О. Боми похованням»:
гомольця неодноразово були переможцяЗабезпечення працівників за загальми конкурсу на кращий колективний донообов'язковим державним соціальним
говір, який проводиться з ініціативи
страхуванням у зв'язку з тимчасовою
Київської міської ради профспілки правтратою працездатності та витратами,
цівників охорони здоров'я.
зумовленими похованням.
• Комісія профкому з питань оплати праці і соціально-економічного захисту постійно проводить роботу по
контролю за правильністю
нарахування заробітної плати
та її своєчасним перерахуванням у зв'язку зі збільшенням
мінімальної заробітної плати.
Згідно з умовами колективного договору в університеті діє
«Положення про оплату праці
співробітників НМУ імені
О. О. Богомольця», «Положення про порядок встановлення надбавок співробітникам НМУ
- Закон України «Про відпустки»:
імені О. О. Богомольця», «Положення
Порядок і умови надання щорічних
про порядок преміювання співробітників
відпусток. Відкликання з відпустки.
Порядок надання додаткових від- НМУ імені О. О. Богомольця».
пусток.
Питання оплати праці і соціальноПорядок застосування щорічної осекономічного захисту працюючих
новної відпустки тривалістю до 56 капостійно на порядку денному засідань
лендарних днів керівним працівникам
профкому.
навчальних закладів та установ освіти,
Соціальна політика університету та
педагогічним, науково-педагогічним та
профспілкового комітету спрямована на
науковим працівникам.
забезпечення прав кожного співробітни- Соціально-економічне партнер- ка, збереження та підвищення його маство в регулюванні трудових і соціаль- теріального добробуту. Для наших праних відносин:
цівників основним джерелом доходів є
Профспілка як рівноправний соціальзаробітна плата, яка виплачується 2 рази
ний партнер. Форми та механізми реаліна місяць. Заборгованості та затримки
зації соціального партнерства.
виплати немає.
Реалізація прав працівників у
Протягом 2011 року посадові оклади
відповідності до чинного законодавства
збільшено на 15,5 %.
України «Про охорону праці»:
Середня заробітна плата протягом
Стан охорони праці та додержання
2011 р. становила:
трудового законодавства в НМУ
- для науково-педагогічних працівРоль представників профспілок з пиників - 4404,52 грн.;
тань охорони праці.
- наукових
працівників
- Пенсійне забезпечення згідно із
3114,22 грн.;
Законом України «Про заходи щодо за- навчально-допоміжного персонаконодавчого забезпечення реформуванлу - 1250,04 грн.;
ня пенсійної системи»:
науково-допоміжного персоналу • порядок призначення пенсій за віком
1233,86
грн.
на загальних умовах;
Адміністрація
університету постійно
• пільгові пенсії за віком та пенсії за
докладає
зусиль
щодо
підвищення заровислугу років;
бітної
плати
співробітникам;
це не тільки
• пенсія по інвалідності;
ті
підвищення,
які
передбачені
чинним
• пенсія у зв'язку із втратою годувальзаконодавством,
а
й
додаткові
виплати,
ника.
а саме: преміювання, матеріальна допо- Трудовий договір, гарантії при
мога,
доплати працівникам у розмірі до
укладанні трудового договору:
50
%
посадового
окладу відсутнього праПідстави припинення трудового доцівника
або
за
вакантною
посадою, договору. Порядок застосування контрактплата
у
розмірі
35
%
годинної
тарифної
ної форми трудового договору. Цивільставки
за
кожну
годину
роботи
у нічний
но-правовий договір.
час,
доплати
у
розмірі
12
та
24
% за роПравовий захист працівників універботу
у
шкідливих
та
несприятливих
умоситету.
вах
праці
і
т.
д.
- Про підвищення соціально-еконоВідповідно до наказу № 68 від
мічного захисту працівників та правиль26.02.2009 року «Про результати чергоність нарахування заробітної плати:
вої атестації робочих місць за умовами
Про організацію внутрішньоспілкопраці» встановлено доплату за неспривої роботи та виконання статутних норм
первинною профспілковою організа- ятливі та шкідливі умови праці.
Доплата встановлена для співробітцією.
• В НМУ імені О. О. Богомольця діє ників 21 кафедри, 5 підрозділів та 3
відділень Стоматологічного медичного
колективний договір між адміністрацією
центру.
та трудовим колективом на 2009-2011
Сума доплат за 2011 рік становить
роки.
понад 1 млн 400 тис. грн. (1447196,07
Щорічно на Конференції трудового
грн.).
колективу підводяться підсумки колек-

На виплату премій та матеріальної
допомоги у 2011 р. витрачено понад
12,6 млн грн.:
матеріальна допомога на суму
5,2 млн грн.;
преміальні виплати на суму
7,4 млн грн.
Відповідно до статутної діяльності
профспілковий комітет співробітників
надає матеріальну допомогу в першу
чергу тим категоріям співробітників, які
найбільше її потребують: це - багатодітні
сім'ї, одинокі матері, найменш оплачувані категорії працюючих, у випадках
тяжкої або тривалої хвороби, у зв'язку
зі смертю співробітників або їхніх близьких родичів.
Протягом 2011 року задоволені всі
заяви співробітників університету про
надання матеріальної допомоги (329
осіб; на суму 328,4 тис. грн.).
Якщо аналізувати за категоріями
співробітників, які звернулися за мате
ріальною допомогою, то це виглядає так:
• 45 % - допоміжний персонал.
• 12 % - лікарі, середній медичний
персонал;
• 15 % - старші лаборанти, лаборанти;
• 16 % - асистенти, старші викладачі, викладачі;
• 12 % - професори та доценти;
За причинами звернення:
• 49 % - тривала хвороба, придбання ліків;
• 3 3 % - складні матеріальні обставини;
• 14 % - смерть близьких;
• 4 % - оздоровлення дітей.
• Комісія з питань охорони праці та
техніки безпеки відповідно до плану роботи комісії, щорічного плану заходів з
питань охорони праці та колективного
договору, який включає «Комплексний
план заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і
виробничої сфери, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій» організовує роботу громадських інспекторів
праці, комісії з питань охорони праці,
експертної комісії з атестації робочих

місць за умовами праці, спільно з адміністрацією проводить їх навчання,
здійснює громадський контроль.
З метою створення безпечних умов
праці та охорони здоров'я працівників
університету протягом 2011 року виконано значний обсяг ремонтних та регламентних робіт, а саме: проводяться капітальні, поточні та косметичні ремонти аудиторій, холів, приміщень кафедр,
житлових приміщень гуртожитків, фасадів, покрівель, приміщень загального
користування, заміна вікон на енергозберігаючі, поточні ремонти систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, сантехнічного обладнання,
електричних мереж та ін.

Співробітники університету, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці, а також із забруднюючими
факторами забезпечені згідно із встановленими нормативами за рахунок фонду
з охорони праці університету спеціальним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними та дезинфікуючими засобами, аптечками першої
медичної долікарської допомоги потерпілим.
Протягом 2011 року видатки на охорону праці склали понад 460 тис. грн.
• Члени профкому співробітників
представляють інтереси членів профспілки в комісії із загальнообов'язкового соціального страхування (наказ НМУ
від 01.03.2010 р. № 96), основним завданням якої є призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, вагітності
і пологах, на поховання, контроль за правильністю нарахування і вчасною виплатою, аналіз захворюваності співробітників, аналіз використання коштів
Фонду соціального страхування, оздоровлення співробітників.
Комісія із соціального страхування
веде облік працівників, які протягом
року вперше отримали інвалідність
(2011 рік - 10 випадків, у тому числі І
група інвалідності - 1 особа, ІІ група
інвалідності - 6 осіб, ІІІ група інвалідності - 3 особи),
часто та довго хворіючих,
працівників, які перебувають
на диспансерному обліку. Таким працівникам в першу
чергу надаються путівки на
санаторно-курортне лікування, виділяється матеріальна
допомога на лікування, реабілітацію, оздоровлення.
Консультативна допомога
та лікування співробітників
здійснюється на клінічних
кафедрах. Для надання консультативної та за необхідності лікувальної допомоги 96 співробітників направлено на клінічні кафедри університету та
в інші лікувальні заклади практичної
охорони здоров'я.
Профспілковий комітет приділяє велику увагу оздоровленню співробітників, яке проводиться протягом року.
Путівки видаються на підставі заяв
співробітників та довідок лікувальних
закладів, які підтверджують необхідність
оздоровлення в санаторії.
Аналізуючи роботу, необхідно зазначити, що адміністрація та профком докладають значних зусиль, щоб задовольнити потреби співробітників у забезпеЗакінчення на 5-ІЙ стор.
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ченні їх путівками. Так, у 2011 році путівки на санаторно-курортне лікування
отримали 29 співробітників, 7 співробітників отримали компенсацію за самостійно придбані путівки.
Путівки отримували: допоміжний
персонал - 61 %; доценти - 25 %; старші
викладачі та асистенти - 14 %.
Щорічно співробітники університету оздоровлюються в СОТ «Медик» на
мальовничому березі річки Козинки в
Обухівському районі Київської області.
Оздоровчий табір здійснює відпочинок
протягом 2-х заїздів співробітників, студентів, дітей та членів їх сімей. В 2011
році послугами табору скористалися 490
відпочиваючих, а саме: 80 співробітників, 140 студентів, 25 дітей та 245
членів сімей.
Джерела фінансування даного виду
оздоровлення складаються з коштів соціального страхування, профспілкового
бюджету, адміністрації (кошти на утримання табору) та самих відпочиваючих.
Одним з основних питань роботи
профкому є дитяче оздоровлення. Щорічно діти співробітників на період літніх та зимових канікул забезпечуються
пільговими путівками на оздоровлення.
У 2011 році оздоровлено 54 дитини.
Всі заяви працівників на оздоровлення
дітей забезпечуються путівками. Діти
мають можливість відпочивати в санаторіях (Євпаторія, санаторій «Лучезарний»
та санаторій «Лісова поляна» на Київщині) - 18 % (від загальної кількості оздоровлених) та дитячих оздоровчих таборах (Скадовська, СОТ «Медик») - 82 %.

Аналіз забезпечення путівками за
категоріями відпочиваючих показав, що
48 % - це діти викладачів, 27 % - діти
старших лаборантів та лаборантів, 18 %
- діти допоміжного персоналу, 7 % - діти
лікарів і медичних сестер.
Фінансування дитячого оздоровлення проводиться за рахунок коштів профспілкового бюджету, коштів соціального страхування. У 2011 році залучено
коштів на організацію оздоровлення та
відпочинку дітей у сумі 120,4 тис. грн., з
них 35,7 тис. грн. - кошти профспілкового бюджету.
• Комісія з питань культурно-масової
роботи у складі Коновалової Людмили
Володимирівни (голова комісії) та Коваль Наталії Іллівни відповідно до плану роботи активізували культурно-масову роботу.

Співробітники та студенти беруть
активну участь у колективних заходах,
які проводяться в університеті та за його
межами, з нагоди свят, що сприяє покращенню морального клімату у колективі.
Спільно зі студентським профкомом
та студентським парламентом проведено суботники зі впорядкування могил
відомих медиків; суботники зі впорядкування території СОТ «Медик» з залученням учнів Українського медичного
ліцею.
Комісія з питань культурно-масової
роботи організувала:
колективні відвідування для співробітників університету та їхніх дітей:
- циркових вистав (402 квитки);
- театру ляльок (60 квитків);
- дельфінарію (100 квитків);
- театральних вистав (788 квитків);
- вшанування ветеранів Великої
Вітчизняної війни;
- заходи з нагоди Всесвітнього дня
здоров'я;
- Дня довкілля та озеленення;
- Всесвітнього дня медичної сестри;
- для відпочиваючих в СОТ «Медик»
придбано призи та сувеніри;
- організовано та проведено новорічні заходи для дітей співробітників
та студентів (1154 дітей забезпечено новорічними подарунками), розповсюджено 480 квитків на новорічні вистави;
- проведено новорічну виставу у приміщенні фізико-хімічного корпусу,
- спільно зі студентським парламентом, профкомом та співробітниками Стоматологічного медичного центру організовано відвідування Васильківського дитячого будинку «Горобинка», притулкурозподільника, дитячої лікарні «Охматдит», дитячого кардіологічного центру.

- організовано 6 автобусних екскурсій вихідного дня: «Київ - Умань - парк
Софіївка - Київ», «Київ - Густинь - Качанівка - Київ», «Київ - Сокиринці Тростянець - Київ», «Київ - Мгарський
монастир - Миргород - Київ», «Київ Козелець - Чернігів - Київ» та оглядову
екскурсію «Київ - столиця України».
Голова профкому та інші члени профкому є членами Вченої ради, ректорату,
делегатами Конференції трудового колективу.
Фінансова діяльність профкому здійснюється головним бухгалтером профкому Константиновою В. С. згідно із рішеннями профкому, контроль за фінансовою діяльністю здійснює ревізійна
комісія.
Щорічно в січні на засіданні профкому співробітників розглядається питання виконання кошторису профбюджету
на статутну діяльність та затверджується
кошторис витрат на наступний рік.
Звіт про фінансову діяльність профкому 2 рази на рік подається до бухгалтерії Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я.
Ревізійна комісія профкому співробітників щорічно проводить перевірку
фінансової діяльності профкому за статтями витрат та складає акт перевірки.
Щоквартально проводиться аналіз
повноти та своєчасного отримання
профспілкових внесків як на рахунок
профкому, так і на розрахунковий рахунок Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я.
Відрахування внесків проводиться
своєчасно і повністю.
Голова профкому співробітників
НМУ імені О. О. Богомольця

М. М. Лук'янець
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Науково-практична програма Форуму
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки
в практику охорони здоров'я України»*
• Понад 30 науково-практичних заходів для лікарів
різних спеціалізацій, більш детальна інформація
-я Міжнародна спеціалізована виставка
фармацевтичної продукції РНАРМЕХ
3-я Міжнародна спеціалізована виставка
.товарів для здоров'я РАЙАРНАЙМЕХ
З питань участі у виставках: ^ +38 044 526 93 09
Генеральний
стратегічний п а р т н е р :

тесі": Іті.кіеу.иа

Генеральний
їпмлшняіи/чдсін
інформаційний партнер: ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

•Конгрес внесений за№ 10 до Ресору з'їздів, конгресі», симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році та за тверджений
МОЗ України І НАМИ України

3 питань участі а науково-практичній програмі:
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Д

итяча клінічна лікарня має славетну історію, вона була побудована на
кошти, зібрані від проведення суботника, та відкрита 1 грудня 1975 р.
З першого дня в лікарні
було створено первинну
профспілкову організацію.
Сьогодні в лікарні 703
працівника, і майже всі
(99 %) - члени профспілки. Головою профкому останні 14 років обирається старша медична
сестра отоларингологічного відділення Старикова Тетяна Іванівна. І хоч

залишається поза увагою. У всіх структурних підрозділах та відділеннях
лікарні є профгрупорги,
тому профком має змогу
виконувати головні завдання профспілки відстоювання прав та
інтересів членів профспілки, ведення переговорів з адміністрацією,
підписання колективного договору, здійснення
контролю за створенням
здорових та безпечних
умов праці, надання
юридичної допомоги, оздоровлення працівників
та їхніх дітей, створення

колектив великий, жоден працівник не

належного морально-психологічного
клімату в колективах, привітання ювілярів, ветеранів, організація дозвілля,
екскурсій тощо.
В лікарні добре налагоджено роботу
із соціального партнерства з головним
лікарем заслуженим лікарем України,
кандидатом медичних наук, доцентом
Ольгою Леонтіївною Дзюбою, з радою
медичних сестер та головною медичною
сестрою Марією Іванівною Авраменко,
відділом кадрів та бухгалтерією.

ПОЛІКЛІНІКА № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

П

рофспілковий комітет поліклініки обраний недавно та одразу включився в активну роботу,
оновлено профспілкові квитки, заяви
членів профспілки. Поліклініка завжди була однією з кращих, і це, вочевидь, залежить від керівника. Котович
Євгенія Федорівна - головний лікар
поліклініки, заслужений лікар України - має великий досвід роботи на керівних посадах та користується заслуженим авторитетом, зробила великий
особистий внесок у розвиток охорони здоров'я столиці. Колективний договір поліклініки в минулому році зайняв перше місце в міському галузевому конкурсі «Кращий колективний
договір 2010 року». Голова профкому
Павлючик Світлана Василівна та
профком продовжують славетні тра-
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диції колективу та в районному
конкурсі зайняли перше місце;
добре налагоджено роботу у профгрупах, у кожному відділенні створено профгрупи, наведено порядок щодо обліку членів профспілки. Працівники, які вийшли з
профспілки, повертаються, відчувають турботу, поліпшилася культурно-масова робота, що об'єднує
та згуртовує колектив. Поліклініка
(352 працівники) обслуговує великий мікрорайон - більше 70 тисяч
зареєстрованого населення. Велику увагу профком приділяє охороні праці, вивченню умов роботи персоналу, аналізу захворюваності медпрацівників, організовує
оздоровлення співробітників та
їхніх дітей.
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МЕДИК СТОЛИЦІ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ
ім. М. М. АМОСОВА АМН УКРАЇНИ:

І

сторія інституту починається
з 1955 року, коли на базі
24-ї міської лікарні м. Києва
М. М. Амосовим було відкрито
першу в Україні спеціалізовану
клініку серцевої хірургії. У1957 р.
вона увійшла до складу Українського НДІ туберкульозу, в
1961 р. перейменованого в
Київський НДІ туберкульозу і
грудної хірургії. В 1983 р. ця
клініка серцевої хірургії реорганізована в Київський НДІ серцево-судинної хірургії Міністерства охорони здоров'я України, з 1993 р. - Інститут серцево-судинної хірургії АМН України. Враховуючи визначну
наукову, лікувальну та освітню
діяльність, Указом Президента
України від 14 червня 2006 р.
№. 513/2006 Інституту надано
статус Національного інституту
серцево-судинної хірургії
ім. М. Амосова (НІССХ). Першим директором інституту
(1983-1988) був академік НАН
і АМН України М. М. Амосов.
З 1989 р. інститут очолює академік АМН і НАН України, Герой України Г. В. Книшов.
В НІССХ вперше в Україні
розпочато:
- хірургічне лікування вад
серця (з 1955 р.);
- застосування штучного
кровообігу для операцій на
серці (1958 р.);
- застосування штучної
нирки (1961 р.);
- протезування клапанів
серця (з 1963 р.);
- перші операції на серці
в умовах барокамери (1963 р.);
- імплантацію штучних
водіїв ритму серця (з 1965 р.);
- аорто-коронарне шунтування при ішемічній хворобі
серця (ІХС) (з 1973 р.);
- використання пінних
(1976 р.) тамембранних (1985 р.)
оксигенаторів для заміни
функції легенів;
- методи фармако-холодового захисту серця при його виключенні з кровообігу (1978 р.);
- використання ультрафільтрації крові (1984 р.) під час
штучного кровообігу та сучасна багатокомпонентна інфузійна терапія з інтраопераційною
аутогемотрансфузією;
- пульсуючий та синхронізований із серцем штучний
кровообіг (1984 р.);

- хірургічне лікування тахісистолічних форм аритмій
(з 1986 р.);
- внутрішньоаортальну
балонну контрапульсацію для
лікування кардіогенного шоку
(1986 р.);
- хірургічне лікування
вроджених вад серця у новонароджених (з 1992 р);
- операції аорто-коронарного шунтування на працюючому серці (з 2000 р.).
Вперше у світі розроблено і
впроваджено в практику кардіохірургії антитромботичні моделі протезів клапанів серця
(1965 р.), розроблено та впроваджено комп'ютерний трена-

жер для штучного кровообігу
(1993 р.), оригінальний метод
фармако-холодового захисту
міокарда із застосуванням
штучної крові (2001 р.) та застосовуються гіпертермічні
перфузії при інфекційному ендокардиті (2001 р.); розроблено
методики проведення операцій
без донорської крові.
За 25 років свого існування
Національний інститут серцевосудинної хірургії ім. М. М. Амосова перетворився в головний
науковий, лікувальний і навчальний заклад в галузі серцево-судинної хірургії в Україні.
В ньому щороку виконується
близько 4,5 тис. кардіохірургічних операцій, отримують лікування понад 6 тис. та консультативну допомогу - 30 тис. хворих. В медичній практиці інституту використовуються всі існуючі у світовій практиці види
кардіохірургічних втручань і
методи інвазивної кардіології
(за винятком трансплантації
серця). За час існування інституту виконано більше ніж 120
тис. операцій з приводу вроджених, набутих вад та ішемічної
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хвороби серця, підготовлено
понад 1000 спеціалістів цієї галузі. На базі інституту працює
спеціалізована Вчена рада по
захисту дисертацій за спеціальністю «серцево-судинна хірургія», постійно діють курси інформації і стажування з кардіохірургії і кардіології для вітчизняних і закордонних фахівців, з
1992 р. працює кафедра хірургії
серця та магістральних судин
Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика (завідувач академік Книшов Г. В.).
З метою використання потенціалу інженерних і точних
наук для вирішення фундаментальних проблем
біології і медицини, з ініціативи
Інституту, спільним рішенням
НАН, НАМН України та НТУУ
«КПІ» створено
міжвідомчий науково-навчальний
«Центр серцевосудинної інженерії», покликаний вирішувати
завдання підготовки наукових
кадрів для розв'язання проблем
передової сучасної науки з використанням високих інноваційних технологій. Для цього
студенти проходять навчання
першій в Україні кафедрі біомедичної інженерії Міжуніверситетського медико-інженерного
факультету (ММІФ) НТУУ
«КПІ» (завідувач - професор
Максименко В. Б.).
Перспективними напрямками розвитку є такі:
- проведення фундаментальних досліджень з етіопатогенезу вроджених, набутих вад
та ішемічної хвороби серця;
- дослідження і розробки в
галузі електрофізіології серця
та електрофізіологічних методів його лікування;
- розробка вітчизняної медичної техніки та нових технологій лікування серцево-судинних захворювань, технологій
штучної підтримки життєдіяльності і захисту внутрішніх
органів;
- дослідження патології
нирок при серцево-судинних
захворюваннях та розробка тех-

нологій застосування штучної
нирки при операціях на серці;
- дослідження легень під
час операції зі штучним кровообігом, розробка стандартного
протоколу захисту легень;
- максимальний перехід на
ендоваскулярні та мініінвазивні
маніпуляції і процедури лікувально-діагностичного характеру.
В даний час в інституті розгорнуто 370 ліжок, 14 операційних столів. До складу входять
11 клінічних відділень, поліклініка, 15 лабораторій, які оснащені сучасним діагностичним і
лікувальним обладнанням.

На сьогодні в інституті працює 1021 співробітник, НІССХ
має IV рівень акредитації, зареєстрований в Європі (м. Брюссель) і США, що дає можливість
отримувати міжнародні ґранти
на виконання наукових розробок. Кадровий потенціал інституту складає:
- академіків- 1;
- членів-коресподентів
НАН України-1;
- членів-коресподентів
НАМН - 2;
- професорів - 8;
- докторів наук - 15;
- кандидатів наук - 44.
План підготовки наукових
кадрів включає: докторських
дисертацій - 6; кандидатських 25. За 2011 рік в інституті
захищено: докторських дисер-

тацій - 2; кандидатських дисертацій - 7.
Розробляються і використовуються всі існуючі в світі технології діагностики та лікування ішемічної хвороби (шунтування та стентування коронарних артерій), що дало змогу
знизити післяопераційну летальність до 0,5%, за цим показником результати роботи інституту кращі, ніж у провідних
клініках США та Європи.
Використання при інфекційному ендокардиті керованої
гіпертермії дозволило добитися
летальності 1,4%, (при цьому
летальність у США - 20% і
Європі - 6-8%).
Кількість рецидивів цього захворювання за даними
інституту - 0,5%
(у США і Європі
близько 20%).
Розроблено
метод пластики
аневризму лівого
шлуночка серця
при
хронічній
ішемічній хворобі
серця, Це дало
змогу знизити летальність
до 0%, а за даними Асоціації
торакальних хірургів США, летальність у провідних клініках
США при цих операціях становить до 9%. Річна потреба у проведенні таких операцій в Україні приблизно складає більше
1 тисячі випадків (на жаль, така
статистика у нас в Україні не ведеться).
Для порівняння, сьогодні в
усіх регіонах України працює
24 кардіохірургічних центри,
які щорічно виконують понад
17 тис. операцій.
За 2011 рік у консультативній поліклініці інституту
проконсультовано 31194 особи,
з них по Києву - 7493. Всього в
Закінчення на 8-ій стор.

МЕДИК СТОЛИЦІ
ДУ «НІССХ»

в Італії - 1047, у Франції - 995.
Ця ситуація вимагає негайного
виправлення, оскільки порушення ритму є однією з причин
раптових смертей.
Що стосується наукової роботи інституту - виконується 13
науково-дослідних робіт (НДР).
У 2011 році було завершено
4 НДР, з них 2 фундаментальні,
2 прикладні. Всі НДР актуальні,
мають теоретичне і практичне
значення.
В НІСХХ проводяться фундаментальні дослідження, пов'язані з подальшим розвитком

Закінчення, початок на 7-ій стор.

Україні за 2011 р. проведено
17 997 операцій, з них в інституті - 4862, летальність при
цьому склала 1,3%. Відзначимо,
що потреба в операціях на серці
по Україні щороку становить 35
тис., таким чином у 2011 р. її
було задоволено лише на 51,4%.
У 2011 р. за екстреними
свідченнями було виконано 920
операцій (18,9% від загальної
кількості), з них 133 - критичні
вроджені пороки серця (критичні стенози клапанів аорти і
легеневої артерії, критична коарктація аорти або перерва дуги
аорти, процедура Рашкінда),
111 - розшаровуючий аневризм
аорти, 115 - гострий коронарний синдром, 98 - інфекційний
ендокардит, 31 - міксоми по-

Ювілеї

рожнин серця, 413 - загрозливі
для життя порушення ритму,
2 - тромбози штучних клапанів
серця, 13 - ексудативний перикардит.
Необхідно також зазначити,
що в 2011 році проведено 924
оперативних втручання з приво-

Ювілеї

ду порушень ритму серця, серед
яких переважали імплантація
штучного водія ритму, радіочастотні абляції та електрофізіологічні обстеження. Кількість
імплантацій складає всього
лише 83 на 1 млн населення,
в той час як у Німеччині - 1269,

Ювілеї

теорії про стрічкоподібну будову міокарда лівого шлуночка і
його гвинтоподібні скорочення.
Спіральне закручування верхівки серця в циклі скорочення йде
проти годинникової стрілки, а
базального відділу - за годинниковою стрілкою. Це найбільш
ефективний вид м'язової роботи з мінімальною затратою
енергії, що можна віднести до
фундаментальних відкриттів в
галузі кардіології, які проливають світло на розвиток серцевої
недостатності та формування
нових підходів до її лікування.

Директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної
хірургії ім. М. М. Амосова АМН України»,
Герой України, академік НАН України та НАМН України,
Президент асоціації серцево-судинних хірургів України,
двічі лауреат Державної премії України

Книшов Геннадій Васильович

Ювілеї

Ювілеї

20 років досліджень колективу
лабораторії генетичної епідеміології
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології
ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
Директор, академік НАМН А. М. Сердюк.
Зав. лабораторії, д. мед. н. професор О. І. Тимченко.

П

ротягом тисячоліть людина змінювала своє оточення і змінювалася сама, адаптуючись до тиску різноманітних
чинників, здебільшого природних. Темпи змін були повільними, їх наслідками були виживання та відтворення у наступних поколіннях здорових людей, які мали оптимальні для
існуючих умов генетичні характеристики. На сьогодні ситуація
змінюється дуже швидко - як
стан довкілля, так і здоров'я
людей опинилися під загрозами.
Тому організація у 1992 р. в
Інституті гігієни та медичної
екології ім. О. М. Марзєєва лабораторії, яка займалась би питаннями генетики популяцій
людини з гігієнічних позицій,
не була випадковою: її створення було викликано потребами
практики та обґрунтовано наслідками демографічних криз і
результатами попередніх досліджень вітчизняних вчених
(Б. Матюшенка - лікар-гігієніст
і терапевт, директор департаменту здоров'я в Українській
державі 1918 р., професор
гігієни Українського вільного
університету у Празі, засновник
євгенічних порадень, які можна вважати попередниками теперішніх медико-генетичних
консультацій; видатних вченихгігієністів С. ТомілінатаВ. Підгаєцького, які ще у 20-х-30-х рр.
XX ст. вважали за необхідне поєднання генетичних і гігієнічних засад при впровадженні
соціальної політики на превентивних засадах; Є. М. Антипен-
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ка, який при вивченні генетичних наслідків забруднення
навколишнього середовища у
90-х роках показав негативний
вплив забруднення атмосферного повітря на відтворення населення в індустріальних містах
України).
Основними напрямками нашої роботи були: епідеміологія
спадкових, вроджених та мультифакторних захворювань; вивчення генетико-демографічних
процесів у популяціях України;
пошук шляхів профілактики
пошкоджень генетичних структур і зниження рівнів мультифакторної патології.
Розроблено концепцію програми та служби генетичного
моніторингу (систематичне
спостереження за станом генофонду популяції, що надає можливість оцінювати перебіг генетичних процесів, прогнозувати
їх зміни та вживати запобіжних
заходів), створено та впроваджено методологію його виконання серед населення м. Києва, Київської, Івано-Франківської, Чернівецької областей
(1999-2003 рр.), Запорізької області (2005-2009 рр.). Впровадження та функціонування системи генетичного моніторингу,
аналіз створених комп'ютерних
баз даних дали змогу вдосконалити алгоритм і збільшити потік
сімей для медико-генетичного
консультування; визначити
пріоритетні чинники ризику
виникнення вроджених вад розвитку у новонароджених (ВВР),
в т.ч. і для окремих нозологій,

самовільних викиднів першого
триместру вагітності та непліддя, в т.ч. і притаманних даному
географічному регіону (хронічна інфекційна патологія, ендокринні хвороби, тютюнопаління,
особливо серед жінок, контакт
з професійними шкідливостями); оцінити ризик виникнення репродуктивних втрат на
радіоактивно забруднених і
«чистих» територіях; характеризувати частоту, структуру,
ризик вродженої і спадкової патології серед новонароджених в
областях України; виявити
особливості каріотипу подружніх пар з репродуктивними
розладами; підтвердити гіпотезу щодо негативної ролі порушення оптимуму внутрішньопопуляційної гетерозиготності
у народженні дітей з ВВР, виникненні непліддя та самовільних викиднів; використовувати
бази даних для профілактики
репродуктивних втрат генетичної етіології - адже виявлені
чинники ризику є переважно
керованими, вони пов'язані зі
способом життя, що потребує
впровадження у схеми преконцепційної профілактики та медико-генетичного консультування пропаганди здорового
способу життя. Результати досліджень засвідчили недосконалість існуючих організаційних
форм попередження репродуктивних втрат генетичної етіології та дозволили представити
науково обґрунтовану систему
профілактичних заходів. Система, впроваджена в Київській

Співробітники лабораторії генетичної епідеміології (зліва
направо: к.м.н. Е. М. Омельченко, проф. О. І. Тимченко, ст. лаб.
О. Б. Михайлюченко, к.м.н. О. О. Полька, д.б.н. О. В. Линчак, к.м.н.
Н. В. Брезіцька).
області (1999-2003 рр.), дала
змогу в 1,3 раза знизити ймовірність репродуктивних втрат
серед бажаних вагітностей.
Показано зростання частоти
та ризиків виникнення в областях України деяких мультифакторних захворювань - цукрового діабету, хвороб щитоподібної
залози, глаукоми, сечо-кам'яної
хвороби та ін.
Чимало зусиль науковці доклали для характеристики генетико-демографічних процесів
серед населення, що дало змогу виявити особливості народжуваності та смертності у
містах України із різним (за ступенем і якістю) забрудненням
атмосферного повітря; описати
репродуктивний потенціал населення та виділити області з
підвищеним ризиком репродуктивних втрат; визначити зміни
антропометричних ознак немовлят ХХІ століття в порівнянні з попереднім поколінням
(зменшення маси тіла та масоростових показників при народженні), що означає погіршення їх адаптаційних якостей. Показано, що рівень освіти доціль-

но розглядати як чинник, за
яким можна виокремлювати
групи жінок з ризиком тих чи
інших порушень репродукції,
оскільки він визначає ступінь
обізнаності зі впливом факторів
ризику та можливостями їх
усунення. Продемонстровано
вплив природного добору при
відтворенні населення (зачаття,
виношування вагітності та перинатальний період). Показано,
що його інтенсивність за показником плодових репродуктивних втрат в містах більша, ніж
у сільській місцевості. Також у
містах порівняно з селами
відмічено підвищення ризику
народження дітей з низькою
масою тіла. Оскільки інтенсивність природного добору
внаслідок розвитку медичних
технологій нині знижена і фактично він залишається тільки на
рівні інфертильності та плодових репродуктивних втрат, було
висунуто гіпотезу про те, що
зниження ризику репродуктивних втрат може підвищувати
ризик народження дітей із
Закінчення на 9-ІЙ стор.
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вродженими вадами розвитку,
яка підтверджена серед населення областей України.
Отримані дані щодо впливу
зрушення шлюбної структури
населення на ризик захворювання інсуліннезалежним цукровим діабетом, ролі аутбредності популяції у виникненні
успадкованих форм глаукоми,
значення шлюбної дистанції
подружжя при народженні дітей
із вродженими вадами розвитку, виникненні непліддя та самовільних викиднів (разом із
даними аналізу літератури з
цього питання) надали підстави стверджувати, що показники,
які характеризують ступінь панміктичності популяції та гетерозиготності шлюбів у них, можуть використовуватися для
прогнозування біологічної пристосованості популяцій і, як наслідок, їхньої чутливості до
зовнішніх чинників, в т.ч. і
антропогенних забруднювачів.
Систематизовано методи
визначення стану здоров'я населення. Оцінка здоров'я населення може базуватися на даних
державних статистичних баз,
що надає, окрім цілісного
відображення ситуації в країні,
інформацію для обґрунтування
управлінських рішень у сфері
охорони здоров'я. Показано, що
вплив факторів довкілля на здоров'я населення найкращим чином виявляється під час аналізу даних щодо так званих екозалежних хвороб і рівня шкідливої дії антропогенних факторів при організації та функціонуванні системи спеціального
епідеміологічного нагляду.
Щодо призначення фолієвої
кислоти (вітамін групи В) для
попередження формування у
плода дефектів нервової трубки
й краніофаціальних вад жінкам
при плануванні вагітності. Отримані дані (разом із даними
аналізу літератури з цього питання) дозволяють вважати, що
фолієва кислота повинна призначатися жінкам при плануванні вагітності (або на якомога більш ранніх її термінах)
тільки після медико-генетичного консультування з молекулярно-генетичним обстеженням на
носійство С677Т поліморфізму
гена метилентетрагідрофолатредуктази та визначенням рівня
гомоцистеїну у плазмі крові
включно.
Створено алгоритм оцінки
стану генофонду населення,
який складається із визначення
питомої ваги осіб сприятливого репродуктивного віку та дитячого населення; оцінки народжуваності; розрахунку рівня та
ризику плодових репродуктивних втрат; аналізу антропометричних параметрів новонароджених і порівняння їх з даними відносно попереднього покоління; виявлення пріоритет-

Співробітники Київського обласного центру охорони матері і
дитини (зліва направо: к.м.н. Т. М. Поканєвич, лікар акушер-гінекологМетенько О. Л., к.б.н. Підгорна О. В., к.м.н. Процюк О. В.).
них чинників ризику формування репродуктивних розладів генетичної етіології. Його реалізація засвідчила, що генетична
компонента у формуванні та
підтриманні здоров'я окремої
людини та населення в цілому
складає набагато більше 20%,
які відводяться їй за теперішніми поглядами. Показано несприятливий для здоров'я та
відтворення населення України
тип перебігу генетичних процесів (зниження тиску природного добору та накопичення патологічних генів; порушення
оптимуму внутрішньопопуляційної гетерозиготності; значний вантаж генетично обумовлених репродуктивних втрат і
вродженої патології; негативні
зміни адаптаційних можливостей новонароджених; поширення мультифакторних хвороб).
Зроблено висновок про те, що
негативні зміни у стані здоров'я нашого населення вже набули вагомого генетичного підґрунтя.
Яким же чином запобігти
пошкодженню спадкового апарату та негативним генетичним
процесам у популяції? При вивченні механізмів спонтанного
та індукованого мутагенезу
нами показано, що виникненню
аберацій хромосом передують
порушення окислювального гомеостазу, а поява пошкоджень
генетичних структур за часом
збігається з пошкодженнями
біологічних мембран і змінами
показників енергетичного обміну, що важливо для визначення
умов застосування речовин природного походження, які здатні
зменшувати частоту пошкоджень хромосом через зміни
гормонального, окислювального та енергетичного гомеостазу.
Встановлено, що фармакологічний препарат «Амніокор»,
отриманий з амніону людини, та
препарат з класу цитомединів
«Резистин», виготовлений з
лімфатичних вузлів великої рогатої худоби, знижують частоту гепатоцитів з абераціями хромосом при накопиченні їх з
віком, що є свідченням уповільнення процесів старіння. Показано, що гормон щитовидної
залози тироксин і «Амніокор»,
застосовані після мікрохвильо-
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вого опромінення, цито генетично ефективні.
Виявлено, що поліфеноли
винограду (харчовий концентрат «Еноант») можуть зменшувати біологічний вік ссавців за
показником частоти гепатоцитів
з абераціями хромосом при
спонтанному мутагенезі, що
надає можливість їх використання в геронтологічній клініці.
Ефект «Еноанту», застосованого при мутагенезі, викликаному
тироксином, дозволяє запропонувати його для профілактики
цитогенетичних порушень, які
виникають при хворобах щитоподібної залози і можуть підвищувати ризик виникнення пухлин. Лікувальний ефект «Еноанту» при іонізуючому опроміненні (за цим же показником)
дає змогу включити його в схему супроводжувальних заходів
при лікуванні онкологічних захворювань.
Що стосується профілактики виникнення мультифакторних захворювань, то слід нагадати, що вже кілька десятиліть
у світі успішно впроваджується запропонована ВООЗ стратегія зміцнення здоров'я. Стратегія основана на принципах турботи кожного про своє здоров'я;

спільних дій щодо допомоги
іншим; здорового оточення.
Саме впровадження цієї стратегії у сфері репродуктивного
здоров'я надало можливість, як
було вказано вище, знизити
рівень репродуктивних втрат
серед бажаних вагітностей і народити близько 1500 бажаних
дітей, а ціна життя новонародженого в Україні становить
493 602 $ USA. Використання
таких поглядів в офтальмології
дозволило створити Національну стратегію боротьби з первинною глаукомою в Україні, в її
рамках реалізувати скринінг на
глаукому, суттєво збільшити
чисельність виявлених осіб з
первинною глаукомою на І—ІІ
стадіях патологічного процесу
та частку пацієнтів, які знаходяться під диспансерним наглядом, тим самим попередивши їх
інвалідність. Між тим, при зниженні рівня захворюваності на
первинну глаукому у працездатному віці на 0,5% від рівня захворюваності, яка мала місце у
2008 році, економічний ефект
сягає 897 тис. $ USA на рік, а
при зниженні на 5,0% - 26,2 млн
$ USA на рік.
Уявляється, що тільки за результатами вищенаведених розрахунків колектив лабораторії
генетичної епідеміології повністю виправдав витрати платників податків на його існування. До того ж проведені в лабораторії дослідження дозволили
отримати нові наукові факти, які
розширюють знання в галузі
популяційної генетики людини;
епідеміології спадкових, вроджених і мультифакторних захворювань; первинної профілактики вродженої патології серед новонароджених; чинників
ризику виникнення та механізмів розвитку порушень генетичних структур; методів профілактики цитогенетичних пошкоджень при спонтанному та індукованому мутагенезі.

На основі отриманих даних
підготовлено та захищено 23
дисертації на здобуття кандидатських і докторських ступенів. Результати досліджень
відображені в численних публікаціях і підсумовані у 18 монографіях, з них 13 створюють
цикл «Генофонд і здоров'я».
Колектив лабораторії щиро
дякує дирекції ДУ «Інститут
гігієни та медичної екології
ім. О. М. Марзєєва НАМН України» в особі академіка НАМН
України А. М. Сердюка за повсякденну підтримку в роботі.
Особлива подяка проректору НМАПО ім. П. Л. Шупика
професору Н. Г. Гойді, яка зрозуміла важливість пропонованого, без її наказу по МОЗ України ми би не змогли проводити моніторинг; відповідальним
за проведення моніторингу в
областях: к.м.н. Л. М. Піотрович (Київська обл.), к.м.н. Н. М.
Фоменко (Івано-Франківська
обл.), к.м.н. О. І. Максіян (Чернівецька обл.), к.м.н. Н. В.
Позмоговій (Запорізька обл.),
к.м.н. Ю. В. Бенедичуку (Житомирська обл.), д.м.н. В. О. Галаган (м. Київ). Також дякуємо
д.м.н. В. В. Єлагіну - головному лікарю Київської обласної
лікарні, д.м.н. О. П. Вітовській доценту Національного медичного університету ім. О. Богомольця, к.м.н. І. А. Бондарець головному ендокринологу Черкаської області.
Нині тісно співпрацюємо зі
співробітниками відділення планування сім'ї та медичної
генетики Київського обласного
центру охорони матері і дитини.
Ми вдячні лікарям практичної мережі охорони здоров'я та
управлінцям, які сприяли виконанню нашої науково-дослідної
роботи. Саме вони перевіряли
на практиці конструкції, які ми
пропонували, вони органічно
доповнювали наш колектив,
принаймні втричі збільшуючи
його чисельність.

28 КВІТНЯ ~

Всесвітній день охорони праці
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Міжнародна організація праці (МОП) оголосила
28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з тим, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування
культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної
смертності на робочому місці.

В

перше цей день відзначався у 2003 році. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня
пам'яті загиблих працівників,
вперше проведеного американськими і канадськими трудящими в 1989 році в пам'ять про
працівників, загиблих та постраждалих на роботі.

У цей день більш ніж у ста
країнах світу проводяться заходи, щоб привернути увагу громадськості до невирішених проблем з охорони праці.
В цьому році День охорони
праці пройде під гаслом «Сприяння охороні праці у "зеленій"
економіці».
Зав. відділу охорони праці

К. О. Крилач

МЕДИК СТОЛИЦІ
ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії НАМИ України»
Ендоваскулярну (внутрішньосудинну) медицину світ визнав видатним досягненням ХХ століття та медициною ХХІ
століття. Вона 37 років практикується в Україні завдяки лікарям, які зараз є співробітниками Державної установи «Науково-практичний центр (НПЦ) ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України». Очолює Центр основоположник ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в Україні та один із основоположників цього напряму у світі заслужений лікар України
професор Віктор Щеглов. Він особисто провів близько 10 000
внутрішньосудинних втручань на судинах головного мозку, за
що був удостоєний численних нагород як в Україні, так і у світі.
Він - Людина 1996 року в США та Вчений 2000 року в Україні.

В

Україні ендоваскулярні
операції Віктор Іванович
Щеглов вперше провів у 1974
році. Це була революція у нейрохірургії. І до 90-х років минулого століття першість у цій
царині тримали українські
хірурги. Ні у США, ні в європейських країнах таких операцій не робили. І коли у нас
було зроблено 525 найскладніших ендоваскулярних операцій,
провідні країни світу тільки почали це робити. Застосування
методу ендоваскулярної нейрорентгенохірургії високоефективне, за найнижчої смертності,
у лікуванні таких тяжких судинних захворювань, як ішемія головного мозку (щороку в Україні трапляється по 150-200
тисяч випадків), доброякісні та
злоякісні пухлини головного
мозку (метод дає можливість
видаляти пухлини на сухому
полі без переливання крові), у
лікуванні деяких видів епілептичної хвороби (завдяки чому
напади або зникають, або
рідшають до одного випадку на
рік і мають перебіг без втрати
свідомості). Сьогодні в Центрі
виконують ендоваскулярні
втручання і в разі фіброміоми
матки, кровотеч зі шлунка, стравоходу, захворювань печінки,
органів зору тощо. Підготовлено спеціалістів у цих напрямах.
Центр є дітищем Національної академії медичних наук України. Тут виконуються ендоваскулярні операції на судинах
головного та спинного мозку
вже впродовж 37 років, однак
НПЦ набув суверенітету лише
15 років тому. Відокремлення
від Інституту нейрохірургії
здійснювалося з величезними
труднощами, однак час показав,
що це було виправдано. Унаслідок цього ендоваскулярна нейрорентгенохірургія розквітла
ще більше, на повну силу.
Центр, розрахований на 60
ліжок, складається з 4-х клінік судинної патології головного і
спинного мозку; комбінованого
лікування пухлин головного і
спинного мозку, больових синдромів; реанімації і анестезіології; ендоваскулярної офтальмології та лабораторії реабілітації в гострому періоді,
клініко -біохімічної лабораторії,
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лабораторії кардіоцеребральних взаємодій, лабораторії розробки ендоваскулярних засобів
доставки й емболізувальних та
тромбувальних речовин. Тут
працює 146 співробітників.
Усього успішно прооперовано більш як 10 000 хворих, враховуючи більш як 5000 пацієнтів із мішкоподібними аневризмами, більш як 3000 - з артеріо-венозними мальформаціями, понад 500 хворих із каротидно-кавернозними співустями, понад 300 хворих із пухлинами мозку тощо.
Центр максимально наближений до хворого. Для кожного
тут створені добрі умови зручні 1-, 2- та 4-місні палати з
холодильником, телевізором,
біля кожної палати просторий
туалет із душовою кабінкою.
Уперше у світі в Центрі
організовано лабораторії кардіоцеребральних досліджень та
моделювальних систем (тренажерів). Перший тренажер зі
штучним «пульсуючим» серцем
ми сконструювали разом з інженерами Київського виробничого об'єднання ім. Артема та
Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О. Антонова.
Ці тренажери з успіхом демонструвалися у Швейцарії, США
та інших країнах світу.
До Науково-практичного
центру (НПЦ) ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії приїздили вчитися більше сотні зарубіжних нейрохірургів, тут побували такі світила світової ней-

рохірургії, генії нашого часу, як
Піа, Г. Цоймер, В. Хук (Німеччина), Д.-П. Спелман, Б. Мета,
Г. Шмідек (США), Саймон,
Д. Фьорст (Велика Британія),
Ч. Дрейк, А. Фокс (Канада),
Ж. Море (Франція), Т. Акіра
(Японія), Л. Лілик (Аргентина)
тощо.
Сьогодні Центр став головною школою підготовки ендоваскулярних нейрорентгенохірургів. Центр плідно співпрацює з НАМН України. Проводяться спільні наукові дослідження та організовано навчання спеціалістів з України та
з-за кордону за новими принципами, тому що основне - навчити молодих лікарів чудово оперувати, щоб смертність була
мінімальною, а то й нульовою.
І тепер у 8-ми обласних центрах України почали проводити
ендоваскулярні операції на магістральних артеріях голови.
Дотримуючись рекомендацій НАМН України, професор Віктор Щеглов створює
Фонд для молодих учених - для
видання монографій та статей,
для підтримання молодих учених. В цьому також йому допомагають люди, яким не байдуже до розвитку такого важливого напрямку в медицині.Також
у цьому беруть активну участь
іноземні інвестори та фірми,
такі як «Boston Scientific»,
«Codman» та ін.
Сьогодні ендоваскулярна
нейрорентгенохірургія має такі
важливі досягнення:

1. Вона на кілька порядків
поліпшила ангіографічну діагностику різноманітних захворювань ЦНС, особливо судинних.
2. Дала змогу різко знизити
смертність (смертність знизилася до 50-30%).
3. Завдяки цьому методу ми
навчилися досягати будь-якої
ділянки мозку, не торкаючись
його, включаючи стовбурові
структури.
4. Внутрішньо судинні втручання на мозку дали змогу розчиняти тромби, закривати розірвані судини, прицільно вводити хіміотерапевтичні агенти та
вазоактивні речовини, проводити ангіопластику у спазмованій
судині та встановлювати стент,
тобто досягти основного відновити в судині прямий або
колатеральний кровотік.
Секрет успіху - це безмежна здатність трудитися, дружний молодий колектив, який
складається з цілеспрямованих
особистостей. Не менш важливу роль також відіграє обладнання, на
якому працюють лікарі. В Центрі розміщується найсучасніший
ангіограф
фірми «Simens» на
якому успішно проводяться сотні операцій. Ангіограф - це
сучасний комплекс
для діагностування й
лікування серця та
судин.
На фото: оперують молоді хірурги завідувач відділу
ендоваскулярної нейрохірургії
Дмитрій Щеглов та завідуючий
відділом ендоваскулятрої офтальмології Віталій Загородній.
Спеціалісти вищого класу,
які зарекомендували себе на
світовому рівні і мають нагороди міжнародного зразка. Саме

такими є вчені, які очолюють
ендоваскулярні клініки та центри світу - в Німеччині, США,
Угорщині, Аргентині, Саудівській Аравії.
Візитною карткою Центру є
медсестри - сестри милосердя.
Будь-який хірург почувається
набагато впевненіше, якщо у
клініці працюють досвідчені
медичні сестри. Їхня місія - глобальна і тяжка, тому Центр
здійснює їм спеціальні доплати
зі спеціально створеного фонду.
Їм надається можливість разом
із дітьми, всією сім'єю, за символічну плату, а кому й зовсім
безкоштовно, відпочивати у
пансіонаті на березі Азовського моря, який теж створений
професором В. І. Щегловим за
підтримки спонсорів.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що ендоваскулярні
операції малотравматичні, високоефективні, фізіологічні, гарантують не тільки життя, а й
його високу якість. Вони перед-

бачають нові принципи ставлення до хворого - гуманні,
спрямовані на якомога повніше
та швидше відновлення пацієнта після операції. А це і є мета
будь-якого лікаря.
Зав. відділу охорони праці

К. О. Крилач

Шановні КИЯНИ
та гості м. Києва!
Київська міська та районні організації Товариства Червоного Хреста України з 2 квітня по
2 травня 2012 року проводять в м. Києві місячник Червоного Хреста України під гаслом:
«Милосердя не має віку й статі. Приєднуйся до
руху Червоного Хреста!»
Організовано збір від населення та організацій
коштів, одягу, взуття, речей першої необхідності
тощо для надання допомоги нужденним киянам.
Просимо всіх небайдужих приєднатися до акціїї
Червоного Хреста м. Києва.
Телефон для довідок (044) 235-80-01
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МЕДИК СТОЛИЦІ
Оздоровлення та відпочинок дітей
медичних працівників влітку 2012 року
На виконання закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
зобов'язань Регіональної, Галузевої угод Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я здійснює роботу щодо підготовки проведення відпочинку дітей влітку 2012 року.

К

иївська міська профспілка працівників охорони здоров'я, підкреслюючи необхідність збереження традицій
дитячого оздоровлення, пріоритетність
цього напрямку діяльності профспілок,
усупереч економічним реаліям, наголошує на потребі пошуку нових шляхів
щодо подальшого збільшення кількості
дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема: дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних
та малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають на диспансерному обліку.

договори з Київським міським дитячим
санаторно-курортним об'єднанням по
оздоровленню дітей в оздоровчих закладах - санаторіях «Лучезарний» (м. Євпаторія) та «Лісова поляна» (Київська
область), а також з дитячим оздоровчолікувальним комплексом «Сузір'я
Таврії».

Первинним профспілковим організаціям терміново подати попередні заявки
та списки дітей на дитячі путівки на всі
зміни до 10.04.2012 р. та І зміну до
13.04.2012 р. з обов'язковим оформленням Заявки на часткове фінансування
оздоровлення дітей у дитячому закладі
за рахунок коштів ФСС з ТВП.
Членам профспілки медичних закладів м. Києва з питань оздоровлення
дітей влітку 2012 року звертатися у свої
первинні профспілкові організації.
Зав. фінансового відділу

О. Я. Кожан

Дислокація термінів заїзду до оздоровчих закладів
влітку 2012 року
№

На підставі пропозицій ОППО, ППО
розроблено дислокацію дитячих оздоровчих закладів, на базі яких буде здійснюватися оздоровлення дітей за фінансовою та організаційною участю первинних профспілкових організацій міста, та
терміни подачі заявок на дитяче оздоровлення. Київською міською профспілкою
працівників охорони здоров'я укладено

Найменування
дитячого закладу

Термін
заїзду

Тривалість
зміни

1. Сан. «Лісова поляна»
м. Київ, 19 км
Житомирського шосе

03.06-23.06.12
03.07-23.07.12
03.08-23.08.12

21 день
21 день
21 днів

2.ОЗ «Лучезарний»
АР Крим
м. Євпаторія

01.06-21.06.12
24.06-14.07.12
17.07-06.08.12
09.08-29.08.12

21
21
21
21

день
день
день
день

3. ДОЛК «Сузір'я Таврії»
Херсонська обл.
м. Скадовськ

01.06-21.06.12
24.06-14.07.12
17.07-06.08.12
09.08-29.08.12

21
21
21
21

день
день
день
день

АКЦІЯ ТБ - СТОСУЄТЬСЯ ТЕБЕ

24 Березня - Всесвітній день
боротьби з туберкульозом
Червоний Хрест м. Києва відзначив Всесвітній день боротьби з туберкульозом, провівши 24.03.2012 р. міську широкомасштабну інформаційну
акцію «ТБ стосується ТЕБЕ» у Київському центральному парку
ім. Т. Г. Шевченка. Цього року виповнилося і 130 років з дня відкриття
видатним вченим Робертом Кохом мікобактерії туберкульозу - «палички
Коха».

М

етою акції було привернення уваги органів влади, населення та
громадськості до питань епідемії туберкульозу, зокрема поширення захворювання серед молоді.
Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України у співпраці із закладами охорони здоров'я та
партнерськими організаціями багато
років веде роботу зі зміцнення здоров'я
окремих категорій хворих на туберкульоз, а також із пропаганди ранньої діагностики цього тяжкого захворювання,
успішно реалізуючи програму Червоного Хреста «Громадськість проти туберкульозу та ВІЛ/СНІДу». Всесвітній день
боротьби з туберкульозом є важливим
приводом привернути увагу населення
та громадськості до небезпеки легковажного ставлення до діагностики і лікуван-
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ня туберкульозу. Цього року у фокусі нашої уваги були молоді люди.
У1995 році показник захворюваності
на туберкульоз в Україні перевищив
епідемічний поріг - 1,4% населення.
Особливістю епідемії в Україні є значна
кількість випадків хіміорезистентного
туберкульозу і його поєднання з ВІЛ/
СНІДом, поширення якого також носить
епідемічний характер. Близько 80% хворих на туберкульоз складають особи працездатного та репродуктивного віку.
Ослаблена імунна система і контакт з
носіями активної форми туберкульозу
створюють умови для нових проявів
хвороби.
Інформаційна акція розпочалася з
коротких виступів представників Управління охорони здоров'я м. Києва, лікарівфтизіатрів, волонтерів Червоного Хрес-

та та партнерських організацій. Жовті та
білі ромашки, а також повітряні кульки
в руках учасників символізували здоровий подих, які після закінчення урочистої частини були випущені у повітря.
Впродовж акції працювали інформаційний намет Червоного Хреста з наданням
консультацій головним фтизіатром ГУОЗ
м. Києва Штаньком В. Л. та столичними
лікарями-фтизіатрами, в тому числі педіатром, з питань епідемії та профілактики туберкульозу. На ігровому майданчику волонтери проводили конкурси та

вікторини для молоді з питань здорового способу життя та протистояння епідеміям ТБ та ВІЛ/СНІДу, конкурси малюнка для наймолодших учасників акції.
Патронажні медичні сестри та активісти
Червоного Хреста розповсюджували
інформаційні та тематичні буклети серед
киян і гостей столиці, які відвідали захід.
Голова Київської міської
організації Товариства
Червоного Хреста України

Н. П. Гусєва
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МЕДИК СТОЛИЦІ
У зв'язку з численними зверненнями працівників галузі та
роботодавців за роз'ясненням з приводу виплати допомоги на
оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам під час
відпустки, що передбачено абзацом 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 «Питання
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», профспілка спільно з МОЗ України підготувала лист-роз'яснення з зазначеного питання.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Профспілка працівників
охорони здоров'я України
Роз'яснення щодо виплати медичним
працівникам допомоги на оздоровлення

У

зв'язку із надходженням
численних запитів щодо
порядку виплати допомоги на
оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів
охорони здоров'я Міністерство
охорони здоров'я України
спільно з профспілкою працівників охорони здоров'я України
роз'яснює.
Абзацом четвертим пункту 2
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.05.2011 № 524
«Питання оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей
бюджетної сфери» (далі - постанова № 524) передбачено
виплату допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних і
комунальних закладів охорони
здоров'я у розмірі посадового
окладу під час надання основної щорічної відпустки.
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дження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право
займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» та від
29.03.2002 № 117, яким затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників системи охорони
здоров'я (випуск 78 «Охорона
здоров'я»).
З огляду на викладене, до
медичних та фармацевтичних
працівників відносяться особи,
які допущені до медичної та
фармацевтичної діяльності професіонали з повною вищою
медичною та фармацевтичною
освітою та фахівці з базовою та
неповною вищою медичною і
фармацевтичною освітою, які
закінчили вищі заклади медичної та фармацевтичної освіти.
Також до медичної діяльності
на посадах лікарів та середньо-
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Віднесення працівників до
медичних та фармацевтичних
регулюється наступними нормативними актами.
Стаття 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначає, що медичною і
фармацевтичною діяльністю
можуть займатися особи, які
мають відповідну спеціальну
освіту і відповідають єдиним
кваліфікаційним вимогам.
Єдині кваліфікаційні вимоги до
зазначених осіб встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони
здоров'я. Такі вимоги визначені
наказами МОЗ України від
25.12.92 № 195 «Про затвер-
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го медичного персоналу допускаються особи з повною вищою
та неповною вищою (немедичною) освітою, які закінчили:
- вищий або середній спеціальний навчальний заклад, набули вищу або неповну вищу
економічну, економіко-статистичну, статистичну та інженерно-економічну освіту, пройшли
спеціальну підготовку і мають
сертифікат лікаря-спеціаліста,
мають право працювати на посадах лікарів-статистиків, у
тому числі й керівників відділів
обліку та медичної статистики,
та на посадах медичних статистиків (пункт 8 розділу ІІ та
пункт 13 розділу ІІІ наказу

№ 195 та примітки до цих
розділів);
- вищий навчальний заклад
за спеціальностями «Біологія»,
«Фармація», «Хімія», «Хіміяфармація», «Біохімія», пройшли спеціальну підготовку і
отримали звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської
спеціальності або мають сертифікат, що дає право обіймати
посаду лікаря-спеціаліста, можуть працювати на посадах
лікарів-лаборантів, у тому числі
на посаді завідувача лабораторією, за наявності стажу роботи на посаді лікаря-лаборанта
не менше 5 років (пункт 8 розділу ІІ наказу № 195 та примітка
до нього);
- вищий або середній спеціальний навчальні заклади та
набули фізкультурну освіту, можуть працювати на посадах
інструкторів з лікувальної
фізкультури та сестер медичних
з масажу (пункт 11 розділу ІІІ
наказу № 195);
- середній спеціальний навчальний
заклад за спеціальністю «Лаборантська
справа» (технікихіміки) та можуть
працювати на посадах лаборантів санітарно -про філактичних закладів (пункт 8
розділу ІІІ наказу
№ 195);
- рентгенівський
або медичний електротехнічний технікум
за спеціальністю «рентгенотехнік», можуть працювати на
посадах рентгенолаборантів
(пункт 9 розділу ІІІ наказу
№ 195);
- медико-біологічний факультет вищих навчальних закладів, набули вищу освіту за
спеціальностями «Біофізика»,
«Кібернетика», «Біохімія» і
були зараховані на лікарські
посади в заклади охорони здоров'я до 01.04.95 згідно з вимогами наказу МОЗ України від
25.12.92 № 195, та зберігають
право на подальшу роботу на
лікарських посадах тих же найменувань.
Крім того, для працівників,
яких було зараховано до
01.01.93 на посади середніх медичних працівників в заклади
охорони здоров'я згідно з вимогами наказів МОЗ СРСР від
09.09.64 № 496 (додаток 3), від
21.10.74 № 990 та від 13.07.89
№ 418, збережено право роботи на цих посадах. У подальшому зарахування на ці посади
можливе лише за умови набуття відповідної медичної освіти
(пункт 1 примітки до розділу ІІІ
наказу № 195). До таких працівників належать особи, які закінчили річні курси з підготовки
медичних сестер для дитячих
ясел та допущені до роботи на
посадах постових сестер медичних у будинках дитини, дієтичних сестер в молочних кухнях,
медичних сестер у поліклініках

(поліклінічних відділеннях) з
обслуговування дітей дошкільних установ, інструкторів-дезінфекторів.
До медичних працівників
належать й лікарі-інтерни, які
згідно Державним класифікатором мають повну вищу освіту
за напрямом підготовки «Меди-

цина», проходять спеціалізацію
за певною спеціальністю медичного профілю та зараховані на
ці посади до штату закладу охорони здоров'я.
Разом з цим, особи з вищою
медичною або неповною вищою медичною освітою, які
працюють на посадах, що не
вимагають наявності медичної
освіти, за винятком тих, що перелічені вище, права на цю допомогу відповідно до постанови № 524 не мають. До них належать, наприклад, медичні реєстратори, дезінфектори, молодші медичні сестри тощо.
Лікарі-інтерни (провізориінтерни), яких зараховано до
штатів закладів охорони здоров'я та оплата яких здійснюється протягом усього періоду навчання за рахунок цих закладів
в розмірах, встановлених чинним законодавством, також мають право на допомогу на оздоровлення (пункт 7.3 наказу МОЗ
від 19.09.96 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти
ІІІ— ІV рівня акредитації»).
Працівникам, які працюють
на умовах неповного робочого
дня або неповного робочого
тижня, ця допомога виплачується у розмірі, встановленому зазначеною постановою.
На реалізацію цієї постанови у державному бюджеті Ук-

раїни на 2012 рік передбачені
додаткові кошти.
Усім іншим працівникам
закладів охорони здоров'я, у
тому числі й тим, хто працює за
сумісництвом, допомога на
оздоровлення виплачується в
межах затвердженого для закладу фонду заробітної плати
відповідно до підпункту
«б» пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 30.08.2002
№ 1298 та пункту 5.11
спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від
05.10.2005 № 308/519
«Про впорядкування
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення».
Допомога на оздоровлення
виплачується згідно з наказом,
затвердженим керівником
закладу, на підставі заяви працівника, яку він подає на
оформлення щорічної відпустки з виплатою зазначеної допомоги.
Допомога на оздоровлення
виплачується за основним місцем роботи працівника (за
місцем збереження трудової
книжки працівника) у розмірі
посадового окладу, затвердженого у штатному розписі
закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування
інших доплат і надбавок).
У разі поділу відпустки на
частини відповідно до статті 12
Закону України «Про відпустки», допомога на оздоровлення
виплачується працівникові у
розмірі посадового окладу,
якщо основна безперервна частина відпустки становить не
менше 14 календарних днів.
У випадках виплати працівникам компенсації за невикористані відпустки за попередні
роки відповідно до статті 24
Закону України «Про відпустки» допомога на оздоровлення
не виплачується.
Заступник Міністра

Р. М. Богачев
Голова профспілки

В. М. Коваль
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МЕДИК СТОЛИЦІ
СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
київської міської ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я відповідно до постанови Президії ради «Про проведення спортивно-масових заходів Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я у 2012 році» провела
такі змагання:
2 березня 2012 року
у спортивному залі НМУ
ім. О. О. Богомольця за адресою:
м. Київ, пр. Перемоги, 34 відбулися змагання з волейболу серед жіночих команд.

У змаганнях брали участь
команди таких установ: Національний медичний університет
ім. О. О. Богомольця (команда
студентів) (ректор - академік
НАМН України, віце-президент
НАМН України, доктор медич-

23 березня 2011 року в тирі
СДЮСШОР з кульової стрільби та біатлону «Схід», за адресою: м. Київ, вул.
Привокзальна, 12-б провела особистокомандні змагання з кульової стрільби.
Стрільба з малокаліберної гвинтівки
з оптичним прицілом з відстані 50 метрів
по 8 пострілів, 5 іде в залік.
Склад команди необмежений незалежно від статі, особиста першість була
розіграна серед чоловіків та жінок, в командний залік йшли три кращих результати членів команди.

У змаганнях брали участь команди
таких установ: профком студентів Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця (ректор - академік
НАМН України, професор Москаленко В. Ф., голова профкому студентів Шульжик І. І.); Київська міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги (головний лікар - Ткаченко О. А., голова
профкому - Панчак Г. С., представник
команди - Ваколюк Д. І.); Київська
міська станція швидкої медичної допомоги (головний лікар - Вершигора А. В.,
голова профкому - Каплюк Л. Б.); КП
«Фармація» (генеральний директор Гудзенко М. О., голова профкому - Іванкевич С. І.); Київський міський медичний
коледж (директор - В'юницький В. П.,
голова профкому - Накалюжний О. І.);
ДО «Київмедавтотранс (директор - Грищенко М. В., голова профкому - Ніколаєв В. В.); ДУ «Науково-практичний
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них наук, професор Москаленко В. Ф., голова профкому студентів Шульжик І. І., тренер викладач кафедри фізичного виховання та здоров'я Гичак К. В.);
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
(головний лікар - Ткаченко О. А.,
голова профкому - Панчак Г. С.,
представник команди - Вакалюк Д. І.); Київська міська станція швидкої медичної допомо-

центр дитячої кардіології та кардіохірургіїМОЗ України» (директор - Ємець І. М.,
голова профкому - Семененко Л. Б.);
Київський медичний коледж № 3 (директор Лежненко Т. Г - голова профкому
Криворот С. Д.); Київський медичний
коледж ім. П. І. Гаврося (директор - Підмогильна Л. Г., голова профкому - Бондарчук О. М., представниккоманди викладач фізвиховання Бантиш П. М.).
У змаганнях з кульової стрільби у
чоловіків перше місце з результатом 49
очок з 50 можливих вибороли Беляєв
Владислав Андрійович молодша
медсестра ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії МОЗ України», Галака Віталій Миколайович - водій ДО
«Київмедавтотранс», Джуриленко
Микола Савелійович - фельдшер
Київської міської станції швидкої
медичної допомоги, Гергая Тимур
Віталійович - лікар-нейрохірург
Київської міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги, Захарчук Олексій Іванович - студент
Київського міського медичного коледжу; друге місце з результатом 48
очок зайняли Чернишенко Микола
Якович - водій ДО «Київмедавтотранс»,
Гудим Максим Степанович - лікар-нейрохірург Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги,
Карпишин Захар - студент Київського
міського медичного коледжу; третє місце
з результатом 47 очок зайняли Дьомін

Руслан Володимирович - фельдшер
Київської міської станції швидкої медичної допомоги, Гриб Сергій Васильович -

ги (головний лікар - Вершигора А. В., голова профкому - Каплюк Л. Б., представник команди - Дьомін Р. В.); КП «Фармація» (генеральний директор Гудзенко О. П., голова профкому та представник команди Іванкевич С. І.); Київський
міський медичний коледж
(директор - В'юницький В. П.,
голова профкому - Накалюжний О. І., представник команди викладач фізвиховання Кузьменко Л. В.); Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося

лікар-нейрохірург Київської
міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги,
Ваколюк Дмитро Іванович лікар-офтальмолог Київської
міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги,
Толмачов Ігор Олексійовичпрацівник КП «Фармація» та
студенти Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося Мерзлий Микола та Григор'єв Олександр.
У жінок перше місце з результатом 49 очок зайняла
Мацюця Світлана Анатоліївна - завідувач аптеки № 48 КП «Фармація», друге
місце з результатом 48 очок зайняли студентки Київського міського медичного

коледжу Ткач Марина та Роговченко Оля,
третє місце з результатом 47 очок зайняли представники КП «Фармація» Концур
Світлана Василівна - завідувач аптеки
№ 56 та Філінюк Галина Василівна - заступник завідувача аптеки № 28.
У загальнокомандному заліку (визначався за сумою очок трьох кращих учасників від установи) перше місце з результатом 144 очки вибороли команди ДО
«Київмедавтотранс» та Київської міської
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, друге з результатом 143 очки вибороли команди КП «Фармація» та Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося, третє місце з результатом 142 очки

(директор - Підмогильна Л. Г.,
голова профкому - Бондарчук О. М., представники команди - викладачі фізвиховання
Комісарова В. В. та Комісаров О. В.).
Перше місце у змаганнях з
волейболу виборола команда
студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, друге місце посіла команда Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося, третє
місце зайняла команда КП
«Фармація».

зайняли команди Київського міського медичного коледжу та Київської міської
станції швидкої медичної допомоги.
Переможці та призери змагань були
нагороджені грамотами Київської
міської профспілки працівників охорони здоров'я.
Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я висловлює подяку ректорові Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця,
академіку НАМН України, професору
Москаленку Віталію Федоровичу за розвиток фізичної культури і спорту та надання спортивного залу для проведення
змагань спартакіади медпрацівників, завідувачу кафедри фізичного виховання
та здоров'я, доценту кафедри Гусєву Тарасові Петровичу та викладачу кафедри
фізичного виховання і здоров'я Гичаку
Костянтину Володимировичу за допомогу в організації змагань.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль
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МЕДИК СТОЛИЦІ
МЕДИКИ НА ЗМАГАННЯХ
КМ ФСТ «СПАРТАК»

«СПАРТАЇК

рт*

«СПАРТАК»

ПЕРШИМ,

Команди студентів НМУ ім. О. О. Богомольця
займають друге та третє загальнокомандне місце
у змаганнях КМ ФСТ «СПАРТАК» з плавання
24 березня 2012 року у
плавальному басейні ЦСКА
пройшла відкритапершість Київського міського ФСТ «Спартак»
з плавання.
Почесним гостем на відкритій першості Київського
міського ФСТ «Спартак» з плавання був Денис Силантьєв чемпіон світу з плавання, заслужений майстер спорту, срібний
призер Олімпіади в Сіднеї 2000,
Президент Фонду підтримки
молодіжного та олімпійського
плавання.

відувач аптеки № 56 та Філінюк
Галина Василівна, заступник завідувача аптеки № 28, провізори Черних Анатолій Андрійович і Низельник Андрій Русланович), дві команди Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця (ректор академік НАМН України, віцепрезидент НАМН України, доктор медичних наук, професор
Москаленко В. Ф., голова профкому студентів - Шульжик І. І.,
тренер - доцент кафедри фізичного виховання та здоров'я,
майстер спорту СРСР
Дяченко
Анжела
Петрівна). Склад команди № 1:студенти
Коваль Віталій Іванович, Рядська Оксана
Олександрівна, Прилуцький Олександр
Михайлович, Соколик Валерія Ігорівна.
Склад команди
№ 2: студенти Маркін Євген Леонідо-

У змаганнях узяли участь
30 команд.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров'я
делегувала на змагання три команди: команду КП «Фармація»
(генеральний директор - Гудзенко О. П., голова профкому
та представник команди - Іванкевич С. І.); склад команди Концур Світлана Василівна, за-

вич, Розкладка Ярослав Ігоревич, Анрійчук Тетяна Олегівна
та аспірант Дорофєєва Наталія
Олександрівна.
Чоловіки змагалися на дистанції 50 м вільним стилем,
жінки на дистанції 25 м вільним
стилем. Завершувала програму
змагань естафета 4x25 м вільним стилем.
В результаті представники
медицини посіли такі місця.
У чоловіків на дистанції
50 метрів: Коваль Віталій - 3
місце; Розкладка Ярослав - 8
місце; Маркін Євген - 11 місце;
Прилуцький Олександр - 13
місце; Черних Анатолій - 35
місце; Низельник Андрій - 38
місце.
У жінок на дистанції 25
метрів: Рядська Оксана - 4
місце; Соколик Валерія5 місце; Андрійчук Тетяна - 6 місце; Дорофєєва
Наталія - 9 місце; Концур
Світлана - 39 місце; Філінюк Галина - 41 місце.
В естафеті перша команда НМУ ім. О. О. Богомольця виборола перше місце, 5 місце в естафеті зайняла друга команда
НМУ ім. О. О. Богомоль-

ВІДКРИТИЙ ТУРНІР
З ВОЛЕЙБОЛУ КМ ФСТ «СПАРТАК»
3-4 березня 2012 року Київське
міське фізкультурно-спортивне товариство «Спартак», відповідно до календарного плану роботи на рік, у спортивних
залах ЗОШ № 300 провело відкритий
турнір з волейболу.
У турнірі взяли участь 9 команд
організацій та установ столиці. Київська
міська профспілка працівників охорони
здоров'я делегувала на змагання минулорічного переможця - команду Центральної районної поліклініки Деснянського району (головний лікар - Кирильчук Людмила Ендрівна, голова профкому Черникова Галина Леонідівна, капітан команди - лікар-травматолог Рябо-
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конь П. В.) та команду студентів Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця (ректор - академік
НАМН України, віце-президент НАМН
України, доктор медичних наук, професор Москаленко В. Ф., голова профкому
студентів - Шульжик І. І., тренер і представник команди - викладач кафедри фізичного виховання та здоров'яГичакК. В.).
Команда студентів Національного
медичного університету ім. О. О. Богомольця не пробилася до фінальної трійки
і зайняла 6 місце.
Команда ЦРП Деснянського району
перемогла у своїй групі і вийшла до фіналу трьох, де її суперниками були переможці інших груп - команди Київської

ця, команда КП «Фармація»
зайняла 20 місце.
У загальнокомандному заліку друге та третє місце посіли
перша та друга команда Національного медичного універси-

тету ім. О. О. Богомольця відповідно, перемогу в загальному
заліку здобула команда ПАТ
«Київенерго» № 1.
Всі переможці та призери в особистих змаганнях та естафеті були нагороджені медалями та
дипломами відповідних
ступенів.
Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я висловлює
подяку керівникам - ректору
Національного
медичного університету

міської профспілки житловокомунального господарства
та сфери послуг і команда
спортивного клубу «Сокіл».
На жаль, медики в напруженій боротьбі поступилися
кожному з опонентів і зайняли 3 місце. Друге місце зайняла команда Київської
міської профспілки житловокомунального господарства
та сфери послуг, а переможцем змагань стала команда
спортивного клубу «Сокіл».

в^гґа^^вш^вв

Переможці та призери були нагороджені Дипломами та медалями відповідних ступенів, а команда-переможець
отримала Кубок.

ім. О. О. Богомольця, віце-президенту НАМН України, академікові НАМН України, доктору
медичних наук, професору
Москаленку Віталію Федоровичу та генеральному директору
КП «Фармація» Гудзенку
Олександрові Павловичу
за розвиток в установі
фізичної культури і
спорту, викладачу кафедри фізичного виховання
та здоров'я НМУ, доценту Дяченко Анжелі
Петрівні та голові ППО
КП «Фармація» Іванкевич Світлані Іванівні
за підготовку команд
до змагань.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль
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Відзначаємо традиційно
високий рівень організації та
проведення змагань, за які
безпосередньо відповідав заступник голови КМ ФСТ
«Спартак» Токаренко Іван
Олександрович. Окремо слід
відзначити роботу головного
судді змагань - судді Національної категорії Девінського Натана Борисовича та
яскраву роботу судді-інформатора - судді Національної
категорії Гільмана Бориса
Айзіковича.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль
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МЕДИК СТОЛИЦІ
ЗМАГАННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я З ФУТБОЛУ
Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
відповідно до постанови Президії ради «Про проведення
спортивно-масових заходів Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я у 2012 році» 31 березня 2012 року
у спортивному залі Київського міського медичного коледжу
(м. Київ, вул. Братиславська, 5) провела змагання з міні-футболу (футзалу).

У змаганнях брали участь
12 команд таких установ: Київської міської клінічної лікарні
№ 6 (головний лікар Крижевський В. В., голова профкому
Мар'ян Є. П., капітан команди
лікар-анестезіолог Строкоус
В. В.), профкому студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

(ректор академік НАМН України, професор Москаленко В. Ф.,
голова профкому студентів та
капітан команди Шульжик І. І.),
ДУ «Науково-практичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» (директор
Ємець І. М., голова профкому
Семененко Л. Б.), дві команди
Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (головний лікар Ткаченко
О. А., голова профкому Панчак
Г. С.) - команда профкому
(представник команди лікарофтальмолог Ваколюк Д. І.) та
команда відділення нейрохірургії (капітан команди лікарнейрохірург Гудим М. С.), три
команди Київської міської

станції швидкої медичної допомоги (головний лікар Вершигора А. В., голова профкому Каплюк Л. Б.) - команда підстанції
№ 2 (завідувач Піхур В. А., капітан команди Швець Д. О.), команда підстанції № 4 (завідувач
Гальченко Ю. І., капітан команди Моторний М. М.), команда
підстанції № 10 (завідувач
Ласориб І. М., капітан команди Данилко О. В.), команда Київського
міського медичного коледжу (директор В'юницький В. П., голова
профкому Накалюжний О. І., представник команди
завідувач циклу
фізвиховання Співак В. М.), команда ДО «Київмедавтотранс (директор Грищенко М. В., голова
профкому НіколаєвВ. В., капітан
команди начальник 4-ї колони Сущенко В. П.), команди Київського
медичного коледжу № 3 (директор
Лежненко Т. Г., голова профкому
Криворот С. Д.) і
Київського медичного коледжу ім.
П. І. Гаврося (директор Підмогильна Л. Г., голова профкому Журавська Л. П.).
Команди були розбиті на чотири підгрупи по три команди
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та грали по круговій системі,
перші та другі номери груп виходили до чвертьфіналу, переможці пар виходили до півфіналу - далі матч за третє місце та
фінал.
За результатами змагань з
футболу перше місце виборола
команда Київської міської
клінічної лікарні № 6, яка вкотре довела, що є найсильнішою
футбольною командою галузі,
друге місце посіла команда студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, третє місце зайняла команда підстанції № 4 Київської
міської станції швидкої медичної допомоги.
Кращим воротарем турніру
став студент Національного медичного університету ім. О. О.
Богомольця Шеріхов Олександр, кращим захисником турніру - капітан команди підстанції № 4 Київської міської
станції швидкої медичної допомоги лікар Моторний Максим,
кращим нападником - став студент Національного медичного
університету ім. О. О. Богомольця Палічук Михайло, забивши 9 м'ячів; кращим гравцем турніру став капітан команди Київської міської клінічної
лікарні № 6 лікар-анестезіолог
Строкоус Віктор.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров'я
висловлює подяку директору
Київського міського медичного
коледжу В'юницькому В. П. за
розвиток фізичної культури і
спорту та надання спортивного
залу для проведення змагань з
футболу, голові профкому Київського міського медичного
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9-00 год.
9-25 год.
9-50 год.
10-15 год.
10-40 год.
11-05 год
11-30 год
11-55 год.
12-20 год.
12-45 год.
13-10 год.
13-35 год.

Груповий етап
КМКЛ № 6 - Міський медколедж
НМУ - КМКЛШМД (профком)
СШМД (підст. № 2) - Коледж ім. Гаврося
Медавтотранс - Медколедж № 3
КМКЛ № 6 - СШМД (підст № 4)
НМУ - Дит. кардіоцентр
СШМД (підст. № 2) - КМКЛШМД (нейрох.)
Медавтотранс - СШМД (підст. №10)
Міський медколедж - СШМД (підст. № 4)
КМКЛШМД (профком) - Дит. кардіоцентр
Коледж ім. Гаврося - КМКЛШМД (нейрох.)
Медколедж № 3 - СШМД (підст. № 10)

7:0
4:3
9:1
6:1
7:4
11:0
1:2
3:0
3:3
11:0
0:7
3:0

14-00 год.
14-25 год.
14-50 год.
15-15 год.

Чвертьфінали:
КМКЛ № 6 — Коледж № 3
НМУ — СШМД (підст. № 2)
2:2 по пен.
ДО «Київмедавтотранс» - СШМД (підст. № 4)
КМКЛШМД (нейрох.) - КМКЛШМД (профком)

7:3
3:2
3:6
11:7

16-30 год.

Півфінал
КМКЛ № 6 - СШМД (підст. № 4)
4:3
НМУ - КМКЛШМД (нейрох.)
2:2 по пен. 3:2
Матч за 3-є місце
СШМД (підст. № 4) - КМКЛШМД (нейрох.) 3:0

17-00 год.

Фінал
КМКЛ № 6 - Н М У

15-40 год.
16-05 год.

коледжу Накалюжному О. І.,
завідувачу кафедри фізвиховання Співаку В. П. та викладачам
фізвиховання Пугачову В. О. і

1

Нагорній Т. О. за допомогу в
організації змагань, керівникам
та головам профкомів установ,
що брали участь у змаганнях, за
розвиток фізичної культури і
спорту, фельдшерові Київської
міської станції швидкої медич-

4:2

ної допомоги Джуриленку М. С.
за медичне обслуговування
турніру.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль

15

МЕДИК СТОЛИЦІ
Ювілейний календар * Ювілейний календар * Ювілейний календар * Ювілейний календар

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
£*&«
щиро вітає Вас, шановні колеги,

*^И
Квітень
Кожан О. Я
Олейник Г. М.
Владимиров О. А.
Лісяний М. І.
Яцунь О. М.
Поздняков М. М.
Макаренко М. В.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ І

Заступник голови Ради профспілки, завідувач фінансового
відділу
Голова ППО НПЦ ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
Головний лікар санаторію «Жовтень»
Член-кореспондент НАМНУ, д.м.н., голова профкому Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України
Голова Ради Київської міської профспілки працівників освіти
Голова ППО КЛ «Феофанія»
Голова ППО Київського міського центру «Здоров'я»

Ювілеї

Ювілеї

Уваренко Т. М.
Любченко Т. О.
Полгородник В. Д.
Кирієнко Л. С.
Остапенко Л. І.
Гусєва Н. П.

Ювілеї

Голова ППО поліклініки № 2 Голосіївського району
Голова профкому аптеки ДУС
Директор Київського міського інформаційно-обчислювального центру
Голова Оболонської районної організації Товариства Червоного Хреста м. Києва
Голова ППО Республіканської клінічної лікарні
Голова Київської міської організації Товариства Червоного
Хреста України

Ювілеї

Ювілеї

Вітаємо з ювілеєм головного лікаря
санаторію «Жовтень»
ВЛАДИМИРОВА Олександра Аркадійовича

Київська міська станція швидкої медичної
ДОПОМОГИ вітає з ювілеєм
ДЖУРИЛЕНКА Миколу Савелійовича

У

В

квітні відзначає ювілей
Владимиров Олександр
Аркадійович - головний лікар
санаторію «Жовтень», заслужений лікар України, д.м.н., професор, завідувач кафедри медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії НМАПО
ім. П. Л. Шупика, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки.
Шановний Олександре
Аркадійовичу!
Від усього серця вітаємо
Вас з ювілеєм.

Ви зробили великий особистий внесок у розвиток науки
реабілітації та курортології України, присвятивши цьому своє
життя.
Велика Вам вдячність за
Вашу людяність, душевність та
співпереживання.
Бажаємо Вам міцного здоров'я, наснаги, достатку та доброго настрою. Хай усе хороше,
зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя
радує своєю неповторністю!

ідповідального, сумлінного працівника, ветерана
праці, ліквідатора наслідків
аварії на ЧАЕС, учасника бойових дій, майстра спорту, активного члена Київської міської
профспілки працівників охорони здоров'я щиро вітаємо,
Бажаємо здоров 'я,
Успіху в майбутті
І доброго натхнення
В роботі і житті!
Профспілковий комітет
КМСШМД

Рада КМППОЗ

Вітаємо з 50-річним ювілеєм
заступника директора ДО «Київмедавтотранс»
СКОРОГО Сергія Олександровича

Вітаємо з днем народження головного лікаря КМЦ ЕМД СМК
ТИХЕНКА Сергія Вікторовича

Т

ихенко Сергій Вікторович
вже близько тридцяти років
працює в медицині, з двадцяти
шести років - головним лікарем. Вже більше року як створеному Київському міському
центру екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф просто не могло більше
пощастити з керівником. Його
енергія, повсякденна кропітка
діяльність, наполегливість, оперативність та творчий підхід до
вирішення проблем допомагають працювати й удосконалюватись Центру, а незгасний
оптимізм - перемагати всі труднощі. Із честю виконуючи своє
покликання, він заслужив глибоку пошану серед людей, даруючи їм не тільки свої знання
та досвід, а й тепло своєї душі.
Сергій Вікторович - це Людина з великої літери, і колектив КМЦ ЕМД СМК хоче від
щирого серця привітати його з
днем народження.

З днем народження, Сергію
Вікторовичу!
У цей святковий день зичимо Вам український віночок
світлих та теплих побажань.
Хай у Вашому житті завжди
буде багато щастя та здоров'я,
оптимізму й мудрості, успіхів та
плідної праці! Щастя Вам,
натхнення та енергії! Продовжуйте просуватись вперед не
дивлячись ні на що, а ми, під Вашим керівництвом, зробимо
все, щоб дорога була легшою!
Давайте і надалі працювати заради медицини БЕЗ
катастроф!

У

день світлого ювілею
зичимо Вам міцного здоров'я та активного довголіття,
удачі, щастя і добра, любові
рідних і близьких, радості і благополуччя, а також успіхів у
Вашій благородній праці.
Адміністрація та
профспілковий комітет
ДО «Київмедавтотранс»

Допоки сонце світить з висоти,
Пташки щебечуть, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
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