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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Всесвітній День медичної

сестри.

Вітаємо з Днем Перемоги!

IX Пленум Київської міської

профспілки працівників охоро-

ни здоров’я

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

Меморандум про співпрацю.

Зустрічі в колективах.

Медичні сестри – переможці

районних конкурсів професійної

майстерності «Краща медична

сестра – 2009»

Медичні сестри – переможці

районних конкурсів професійної

майстерності «Краща медична

сестра – 2009»

Сучасний дитячий кардіо-

центр.

Поздоровлення з днем наро-

дження

Доповідь голови профспілки

медпрацівників м. Києва.

Рішення розширеного засі-

дання ІХ Пленуму Київської

міської профспілки працівників

охорони здоров’я

ñòîð. 3-4

Медичні сестри – переможці

районних конкурсів професійної

майстерності «Краща медична

сестра – 2009»

ñòîð. 9-10

Ш ановні ветерани Великої Вітчизняної війни, вітаємо

Вас з чудовим травневим святом – Днем Перемоги!

Пам’ять війни – це пам’ять серця, її несуть крізь роки нові

й нові покоління людей, схиляючись у шані перед ветерана-

ми Великої Вітчизняної.

Мало залишилося Вас серед нас! Але все ж таки хочеться

побажати Вам здоров’я, довголіття, продовження Вашої спра-

ви в нових поколіннях!
Голова ради Київської міської профспілки

працівників охорони здоров’я
Л. Канаровська

ÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍßÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍßÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍßÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍßÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÂÅÒÅÐÀÍÀÌÂÅÒÅÐÀÍÀÌÂÅÒÅÐÀÍÀÌÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÅËÈÊÎ¯ÂÅËÈÊÎ¯ÂÅËÈÊÎ¯ÂÅËÈÊÎ¯ÂÅËÈÊÎ¯
Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ Â²ÉÍÈÂ²ÉÍÈÂ²ÉÍÈÂ²ÉÍÈÂ²ÉÍÈ

ÇÇÇÇÇ ÄÍÅÌÄÍÅÌÄÍÅÌÄÍÅÌÄÍÅÌ
ÏÅÐÅÌÎÃÈ!ÏÅÐÅÌÎÃÈ!ÏÅÐÅÌÎÃÈ!ÏÅÐÅÌÎÃÈ!ÏÅÐÅÌÎÃÈ!

З
нагоди професійного свята – Всесвітнього
Дня медичної сестри – прийміть щиросер-

дечні вітання і побажання успіхів на терені
подвижницького служіння людям.

Це свято зігріте вдячним теплом мільйонів
людських душ, радість земного буття яким була
дарована стараннями ваших лагідних рук, неспо-
коєм безкорисливих сердець, вашим високим
сумлінням.

До Вас, представників найгуманнішої профе-
сії, з вірою і надією звернені погляди тих, для кого
життєствердною може бути лише Ваша допомога.

Ваш професіоналізм, ваші чуйність і турбота
повертають людям упевненість у власних силах
та віру в життя.

Ваша відданість справі, професійний досвід
і глибокі знання завжди поєднуватимуться зі щи-
рим співчуттям до людей, милосердям та висо-
кою відповідальністю за здоров’я нації.

Зичу вам усіляких гараздів, здійснення запо-
вітних мрій, оптимізму, нових звершень і нових
досягнень.

Нехай життя дарує вам спокій та добробут,
тепло і щастя в домівках.

Голова ради Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я

Л. Канаровська

12 ÒÐÀÂÍß – ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É ÄÅÍÜ
ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÑÅÑÒÐÈ

Народжені для кроків доброчинних,
Майстерності вчимось у лікарів,
Щоб серце билось кожної людини,
Щоб сльози не душили матерів.

І всіх, хто потребує допомоги,
Тримаємо з любов’ю на руках.
І з гордістю, допоки ходять ноги,
Ми носимо халати на плечах.

Приспів:

Медсестри – сестри милосердя,
Ми боремося за життя людей,
Їх біль, і сум, і навіть пересердя
Вгамуємо теплом своїх очей.

Слова д.м.н., професора НМУ

Ф. Тишка

Музика заслуженого артиста України

Г. Татарченка

ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ

У білосніжних з юності халатах,
Поки не побіліємо самі,
Ми доглядаєм хворих у палатах,
Щоб стали знов здоровими людьми.

Нам кращої роботи і не треба,
Вона є сутність нашого життя.
І доки ще існує в ній потреба,
Ми віддаєм всі сили й почуття.

Приспів:

Медсестри – сестри милосердя,
Ми боремося за життя людей,
Їх біль, і сум, і навіть пересердя
Вгамуємо теплом своїх очей.

ÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍßÎÃÎËÎØÅÍÍß
Запрошуємо Вас на урочисте зібрання з нагоди
ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ,

яке відбудеться в приміщенні Київського державного
театру оперети (вул. Червоноармійська, 53/3)

12 травня 2009 року. Початок о 17.00

Профспілка працівників охорони здоров’я м. Києва



¹¹¹¹¹ 5454545454 (75),(75),(75),(75),(75), òðàâåíü,òðàâåíü,òðàâåíü,òðàâåíü,òðàâåíü, 20092009200920092009 ð³êð³êð³êð³êð³ê

ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²

22222

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

П итання, що обговорюва-
лося на пленумі, дуже ак-

туальне, саме тому на президії
було вирішено провести розши-
рене засідання та запросити
представників Верховної Ради
України та Київради, праців-
ників установ, підпорядкованих
ГУОЗ та МЗ, а також науковців.

Слід зазначити, що на Пле-
нумі були присутні:

народні депутати України:
Богословська Інна Германівна,
Куликов Кирило Борисович
(голова тимчасової слідчої
комісії ВРУ);

депутати Київської міської
ради: Кличко Віталій Володи-
мирович, Новак Наталія Васи-
лівна, Клюс Олександр Васи-
льович, Іонова Марія, Давиден-
ко Олексій Володимирович;

заступники голів райдерж-
адміністрацій з питань охорони
здоров’я та начальники район-
них управлінь охорони здоров’я:
Шугаєвич Олег Вікторович,
Отрок Надія Дмитрівна, Пазен-
ко Наталія Сергіївна, Подков-
ська Данута Федо-
рівна, Висоцька
Ольга Федорівна;

голова Цент-
рального комітету
профспілки пра-
цівників охорони
здоров’я України
Коваль Вікторія
Миколаївна;

голова пред-
ставництва Держ-
компідприємницт-
ва в м. Києві Апо-
столов Віталій Іва-
нович;

голова Асоціації робото-
давців м. Києва Голодівський
Іван Романович;

представники Національно-
го комітету порятунку бізнесу.

²Õ  ÏËÅÍÓÌ  ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÈ
21 квітня відбулося розширене засідання ІХ Пленуму

Київської міської профспілки працівників охорони здоро-
в’я, головне питання: «Про забезпечення належного функ-
ціонування установ, підпорядкованих ГУОЗ та МЗ, соціаль-
но-економічний захист медичних працівників. Дії проф-
спілки в умовах порушення законодавства з боку адмініст-
рації». Пленум проходив у концертному залі ДП «Центр
ділового та культурного співробітництва «Український дім».

З доповіддю на Пленумі ви-
ступили голова Ради проф-
спілки Канаровська Лариса В’я-
чеславівна та завідувач відділу

охорони праці профспілки
Брєєва Лариса Володимирівна.

В обговоренні взяли участь:
Голубовська Ольга Анато-

ліївна – д.м.н., доцент кафедри

інфекційних хвороб Національ-
ного медичного університету.
Вона наголосила, що в Україні
та в Києві жахлива ситуація по
інфекції, це питання необхідно

виносити на розгляд Ради націо-
нальної безпеки України. В
Києві немає спеціалізованого
інфекційного відділення: 0,9
ліжок на 10 тисяч населення,
більшість відділень підлягають
ремонту, немає очисних споруд,
немає гематологічного центру,
не функціонує штучна нирка
для інфекційних хворих;

Тимченко Анатолій Сергі-
йович – д.м.н., профе-
сор, завідувач лабора-
торії, голова профкому
Інституту гематології
та трансфузіології
АМН України – роз-
повів про проблеми з
кров’ю. В Києві досі не
побудовано міський
Центр крові, будівниц-
тво заморожено у
зв’язку з відсутністю
фінансування;

Коротченко Світла-
на Петрівна – завідувач
відділення легеневого
туберкульозу, довірений лікар,
заступник голови профкому
Київської міської туберкульоз-
ної лікарні № 2. У 2005 р. було

прийнято програму щодо зміц-
нення матеріально-технічної
бази лікарні, але з 2006 року
нічого не зроблено, не виділе-
но коштів у бюджеті протягом
трьох останніх років. Контин-

гент хворих – це безхатьки,
70-80 відсотків – ув’язнені,
кожен п’ятий – ВІЛ-інфіко-
ваний, кожний третій –
наркоман, кожний другий –
алкоголік, є випадки побит-
тя лікарів та медичних се-
стер. За п’ять років 7 лі-
карів захворіли на туберку-
льоз. Гостра проблема з
кадрами, на 270 ліжок за-
лишилося 3 лікарі. Лікар-
ня практично ледь існує, і
це в період, коли в Україні
епідемія туберкульозу;

Ситниченко Валентина
Вікторівна – головна медична
сестра, голова профкому Київ-
ської міської клінічної лікарні
№ 10 – зупинилася на пробле-

мах медсестринства. Лікарня
укомплектована середнім ме-
дичним персоналом на 77%, в
реанімаційному відділенні на 8
хворих – 1 медична сестра.
Плинність кадрів – 55 медсес-
тер за рік. Головна причина – се-
редній медичний персонал в
більшості іногородні або про-
живають у приміській зоні. Не
мають житла і не в змозі його

купити ані за 50%, ані за 30%.
Необхідно будівництво гурто-
житків та службового житла;

Котова Аріадна Степанівна
– лікар-педіатр, голова профко-
му Центральної районної по-
ліклініки Оболонського району.
Проблему педіатрії ті ж самі,
укомплектованість лікарями-пе-
діатрами – 40%, та середня за-
робітна плата – це півтори став-
ки, при цьому лікарі виконують
роботу за двох-трьох. Заробіт-
на плата лікаря-педіатра вищої
категорії – 1230 гривень. Сьо-
годні ніхто не відміняв 49 стат-
тю Конституції України, держа-
ва повинна нести відповідаль-
ність за те, що відбувається в
галузі;

Висоцька Ольга Федорівна –
заступник голови Шевченківсь-
кої районної у місті Києві дер-
жавної адміністрації, працює в
системі охорони здоров’я почи-
наючи з лікаря-інтерна. Сьо-
годні система охорони здоров’я,
яка вважалася кращою в Ук-

раїні, в Києві зруйнована, пи-
тання стоїть, як вижити. Запас
медикаментів, навіть найеле-
ментарніших вичерпується.
Програми «Здоров’я нації» та

«Здоров’я киян» прак-
тично не виконуються.
Створено додаткові
структури – територі-
альні медичні об-
’єднання, функція яких
не зовсім зрозуміла.

Підтримали ме-
диків і народні депута-
ти, і депутати Київра-
ди. Виступив голова
тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради
України, яка займаєть-
ся розслідуванням ста-
ну справ галузі в Києві,

Куликов Кирило Борисович.
Внаслідок своєї роботи комісія
встановила, що в охороні
здоров’я Києва дійсно ката-
строфічна ситуація і змінити її
можливо тільки «оперативним
втручанням» – притягнути до
кримінальної відповідальності
керівників галузі. Комісія вста-

новила порушення законодав-
ства в багатьох випадках. 15
травня цього року Куликов К. Б.
доповідає результати перевірки
на сесії Верховної Ради Украї-
ни. Всі матеріали передано в
прокуратуру.

Також вимоги профспілки
щодо наведення порядку в га-
лузі та повернення установам
охорони здоров’я боргів за ми-
нулий рік підтримали у своїх
виступах Богословська І. Г,
Кличко В. В., Давиденко О. В.,
Апостолов В. І.

Пленум прийняв рішення
направити звернення з вимога-
ми до Президента України, Вер-
ховної Ради України та Київ-
ської міської державної адміні-
страції.

Зав. відділу з організаційних

та інформаційних питань

І. Дегрик
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Уважаемые коллеги!

П ри регистрации Вам была роздана
Информация о работе профсоюза

медицинских работников города Киева,
в которой нашли отражение все направ-
ления работы. Вы можете с ней ознако-
миться и дать оценку.

В 2008 году в столичной медицине
происходили грубые нарушения законо-
дательства Украины со стороны всех
органов городской власти, а также невы-
полнение ими своих прямых обязанно-
стей, предусмотренных ст. 19 Конститу-
ции Украины.

Создается впечатление, что киевской
властью взят курс на уничтожение
бюджетной медицины.

Впервые за всю свою историю сто-
личная медицина перестала нормально
финансироваться. В 2008 году в резуль-
тате недофинансирования учреждений,
подчиненных Главному управлению
здравоохранения Киева, возникла колос-
сальная задолженность за коммунальные
услуги, медикаменты и продукты пита-
ния для больных. Необходимо отметить,
что эти расходы являются защищенны-
ми статьями Госбюджета.

По вине руководителей города здра-
воохранение фактически стало платным
– на плечи пациентов легла оплата ме-
дикаментов, питания в стационарах, бла-
готворительных взносов. Фактически
была объявлена война городскому здра-
воохранению.

Летом 2008 года 62 учреждения были
отключены от водоснабжения, почти
всем учреждениям были направлены
предписания «Киевэнерго» относитель-
но отключения энергоснабжения.

Сейчас чиновники делают поправку
на мировой финансовый кризис, кото-
рый затронул и Украину с октября меся-
ца прошлого года, но проблемы в отрас-
ли начались с января 2008 года. Все ру-
ководители, сидящие в зале, прекрасно
знают, что без полного своевременного
финансированая вряд ли возможно дос-
тичь поставленных целей по реорганаза-
ции здравоохранения. Здравоохранение
без финансов – мертво, и реорганизация
отрасли, как видите, не произошла за
три года.

В течение прошлого года с марта ме-
сяца медикам четыре раза задерживали
выплату заработной платы, а также вы-
плату материальной помощи ко Дню
медицинского работника.

Постоянно происходит нарушение
ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда»

в части сроков выплаты заработной
платы.

Почти на месяц медицинским работ-
никам учреждений, подчиненных ГУЗО,
задержали заработную плату за декабрь
2008 года (следует отметить, что в уч-
реждениях, которые размещены в столи-
це и подчинены Академии медицинских
наук и Министерству здравоохранения
Украины, заработная плата и премия по
результатам работы за год выплачена
своевременно и в полном объеме).

Не выполняется общий Приказ Мин-
труда и МЗ Украины № 308/519 в части
выплаты надбавок и доплат.

Со времен независимости Украины
городская отрасль здравоохранения на-
ходится на последнем месте по уровню
зарплаты по сравнению с другими отрас-
лями народного хозяйства. За это время
сменилось 14 министров здравоохране-
ния и 10 начальников УЗО.

Средняя зарплата городского медика
на 600 гривен меньше средней зарплаты
городского педагога. Кроме того, педа-
гоги имеют длительность рабочей неде-
ли 18 часов, медики – 38 часов, отпуск у
педагогов составляет два месяца, у ме-
диков – один.

 Профсоюз очень беспокоит соотно-
шение зарплаты врача, медсестры, сани-
тарки к прожиточному минимуму.

Если в 1990 году эти соотношения
составляли у врача – 6, медсестры – 4,
санитарки – 3, то сейчас – 2,5, 1,6 и 1,3.
Медики находятся за чертой бедности.
На одной из встреч профсоюза с трудо-
вым коллективом медики высказались,
что они даже не РАБЫ. Рабов одевали,
кормили и возили к месту работы. Тако-
го унижения и оскорбления отрасль не
видела никогда.

Грубо нарушаются нормы Кодекса
законов о труде, а именно – происходит
грубая жестокая эксплуатация медицин-
ских работников, которые работают за
двоих или даже троих, а заработную пла-
ту получают за одного, да и то без над-
бавок за сложность и напряженность в
работе. Все стимулирующие надбавки
сняты, даже у работников тубслужбы.
Народные депутаты Украины, ознако-
мившись с ситуацией в здравоохране-
нии, официально обратились в прокура-
туру для проведения проверки в части
оплаты труда, и ответ, который мы по-
лучили, заставил нас усомниться в том,
что власть заинтересована работать
с нами, во что-то вникать и вместе с нами
спасать здравоохранение столицы
Украины.

Во время экономического кризиса
здравоохранение становится архиваж-
ным. По прогнозам ВОЗ ожидается рост
туберкулеза до 35%, продолжается рост
таких инфекций, как ВИЧ, гепатит и дру-
гих, а также рост психических рас-
стройств. Это вопросы национальной бе-
зопасности страны. В процессе решений
этих задач на передовой будут медики.
И при этом самым сложным будет во-
прос с медицинскими кадрами. Как ни
прискорбно об этом говорить, но сего-
дня, как и во всей стране, в столице чет-
ко просматривается кадровый кризис.

В Киеве уже сегодня не хватает 4000
врачей и около 8000 медицинских сес-
тер, и это только в учреждениях, подчи-
ненных ГУЗО.

Особенно от недостатка кадров стра-
дают участковая служба – не хватает 380
врачей и 520 медсестер (в столице до сих
пор не решен вопрос обеспечения бес-
платным проездом участковых медиков
во время выполнения ими своих долж-
ностных обязанностей) и фтизиатриче-
ская служба – не хватает 100 врачей. На
станции скорой медицинской помощи не
хватает 140 врачей и 140 медсестер.

В 2008 году совершено 18 разбойных
нападений на персонал скорой помощи.
За последние 5 лет – 107 нападений. В
какой еще стране мира это возможно!

А были времена, когда в столицу Ук-
раины приезжали учиться на опыте луч-
шей станции скорой помощи в Советс-
ком Союзе (во времена, когда главными
врачами были Наталия Ленгауэр и Иван
Усиченко).

На условиях труда медработников
остановится зав. отделом охраны труда.

На этот год бюджет города был при-
нят с большим опозданием, и в нем су-
щественно снижены расходы на отрасль,
в том числе и на зарплату (2008 год –
1 миллиард 300 миллионов, на 2009 год
– 980 миллионов).

Долги учреждений за медикаменты,
продукты питания для больных и ком-
мунальные услуги составляли на нача-
ло года более 300 млн грн., и погаше-
ние их в бюджете города на 2009 год не
предусмотрено. И когда руководители
горздрава задают вопрос: «Почему
профсоюз интересуется долгами? Это,
мол, не его дело», – то мы заявляем, что
поскольку эти факты значительно ухуд-
шают условия труда медицинских работ-
ников, ЛПУ работали на грани останов-
ки, а это как раз таки профсоюзные воп-
росы, то немедленное погашение этих
долгов, и, что немаловажно, не за счет

передвижки денег четвертого квартала –
одна из первоочередных задач. И вооб-
ще вопрос «Куда подевались деньги
городской отрасли здравоохранения?»
остается открытым до сих пор.

Именно эти факты заставили дове-
денных до отчаяния медработников
2 раза пикетировать городскую адми-
нистрацию и 2 раза пикетировать Сек-
ретариат Президента Украины с требо-
ваниями урегулировать критическую
ситуацию.

Мы благодарны народным депутатам
Украины: Богословской Инне Германо-
вне, Куликову Кириллу Борисовичу
(председателю временной следственной
комиссии Верховной Рады) и депутам

Киевсовета всех фракций за то, что они
вникли в критическую ситуацию кото-
рая сложилась в столичном здравоохра-
нении, поддерживали профсоюз медра-
ботников и помогали ее урегулировать.

На данный момент работает времен-
ная следственная комиссия Верховной
Рады Украины под руководством Кули-
кова К. Б., которая будет докладывать 15
мая сего года о результатах проверки по
всем направлениям работы Киевской го-
родской администрации, в том числе и
по здравоохранению.

3 и 10 апреля сего года в Секретари-
ате Президента Украины под председа-
тельством замглавы Ставнийчук М. И.
состоялся диалог на совещаниях по во-
просам надлежащего функционирования
лечебных учреждений, подчиненных
ГУЗО. В газете «Медик столицы» есть
протоколы этих совещаний.

Приостановлены всяческая модерни-
зация и строительство стратегически
важных объектов с 2006 года. В услови-

ях эпидемии туберкулеза,
ВИЧ/СПИД, гепатита и дру-
гих инфекционных заболева-
ний в Киеве складывается
угрожающая ситуация, стро-
ительство стратегически важ-
ных объектов здравоохране-
ния, таких как Центр крови,
Центр инфекционных болез-
ней, Центр ПЕТ-технологий –
заморожено.

 В этой сложной ситуации
мы обращаем внимание, что
медработники не подвели на-
селение города, и не только

города, и продолжали оказывать свое-
временную, качественную медицинскую
помощь.

В 2008 году за получением медико-
амбулаторной помощи обратилось 2
миллиона 200 тысяч человек. Осуществ-
лено 56 тысяч оперативных вмеша-
тельств, 125 выездных бригад осуще-
ствили 526 тысяч выездов.

Все попытки приравнять столичный
здрав к областным, дескать, там проблем
не меньше, по мнению профсоюза не
корректны, поскольку в столице всегда
было собрано все лучшее, работали луч-
шие врачи, и мы надеемся, что так оно и
будет.

Я специально не остановилась ни на
заключении противозаконных контрак-
тов, ни на увольнении главврачей «по
собственному желанию» под жестким
давлением, ни на введении платной ме-
дицины, на это есть специальные заклю-
чения прокуратуры и Антимонопольно-
го комитета и специальной комиссии
Верховной Рады.

 Мы понимаем, что сегодня надо спа-
сать городское здравоохранение. Просим
Вас поддержать проект решения Плену-
ма, который Вам роздан при регистра-
ции. В своем решении мы просим лич-
но Президента Украины Ющенко В. А.,
Председателя Верховной Рады Литвина
В. М., Премьер-министра Украины
Тимошенко Ю. В. лично вмешаться в
решение вопросов и укрепить руковод-
ство столичного здравоохранения специ-
алистами – организаторами здравоохра-
нения.

Благодарю за внимание!
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року № 1313/2000 зобов’язати
міських голів та голів обласних
рад звітувати про виконання
статей видатків галузі охорони
здоров’я, передбачених бюдже-
том (особливо це стосується за-
хищених статей – зарплата, ме-
дикаменти, продукти харчуван-
ня, комунальні послуги).

3. Зобов’язати Уряд скасу-
вати постанову № 939 від 25.10.
2008 р. та здійснювати розраху-
нок заробітної плати медичних
працівників, виходячи з розмі-
ру мінімальної заробітної пла-

ти, внести відповідні зміни в
Державний бюджет України.

4. Ініціювати на засіданні
Ради національної безпеки та
оборони України розгляд питан-
ня надзвичайної та загрозливої

ситуації в туберкульозній та
інфекційній службі м. Києва.

5. Враховуючи загострення
ситуації, що склалася з неста-
чею кадрів, особливо фтизіат-
ричної служби, дільничної
служби, станції швидкої медич-
ної допомоги, запровадити на

державному рів-
ні вирішення пи-
тання збережен-
ня кадрів, одним
із шляхів якого є
з а бе з п еч е н н я
житлом за дого-
вором найму.

6. Зобов’я-
зати всі гілки ви-
конавчої влади
беззастережно
виконувати Ука-
зи Президента
України та зако-
нодавчо-норма-

тивні акти з охорони праці в га-
лузі охорони здоров’я.

Від Київської міської дер-

жавної адміністрації:

1. Сплатити борги за меди-
каменти, продукти харчування

Д ля забезпечення соціаль-
но-економічного захисту

медичних працівників лікуваль-
но-профілактичних установ
підпорядкованих Головному
управлінню охорони здоров’я
та медичного забезпечення, для
врегулювання ситуації в міській
галузі охорони здоров’я, що пе-
ребуває в надзвичайно скрутно-
му стані, Київська міська проф-
спілка працівників охорони здо-
ров’я як організація, що здій-
снює представництво і захист
трудових, соціально-економіч-
них прав та інтересів членів
профспілки, висловлює різкий

протест керівництву Київ-

ської міської державної

адміністрації і керівництву

Головного управління охоро-

ни здоров’я м. Києва з приво-
ду незадовільного забезпечення
функціонування установ, під-
порядкованих Головному
управлінню охорони здоров’я
та медичного забезпечення, і
вимагає:

Від Президента України як

Гаранта Конституції України:

1. Негайно втрутитися в
ситуацію, яка склалася в ЛПУ,
підпорядкованих Головному
управлінню охорони здоров’я
та медичного забезпечення
м. Києва.

2. Відповідно до Указу Пре-
зидента України від 7.12.2000
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та комунальні
послуги ліку-
в а л ь н о - п р о -
філактичним
у с т а н о в а м ,
підпорядкова-
ним Головному
у п р а в л і н н ю
охорони здоро-
в’я та медично-
го забезпечен-
ня Київської
міської держав-
ної адміністра-

ції, які накопичились з 2008 ро-
ку, за рахунок додатково виді-
лених асигнувань.

2. У 2009 ро-
ці в повному
обсязі та своєчас-
но фінансувати
захищені статті
бюджету.

3. Виплатити
надбавки мед-
працівникам за
складність, інтен-
сивність та напру-
женість у роботі
згідно з Наказом
Мінпраці та МОЗ
України від 5.10.
2005 р. № 308/519 «Про впоряд-
кування умов оплати праці»
у розмірі 50% від посадового
окладу.

4. Забезпечити безоплат-
ний проїзд на міському гро-
мадському транспорті для пра-
цівників дільничних служб під
час виконання ними своїх поса-
дових обов’язків.

5. Розробити програму за-
безпечення медпрацівників
житлом за договором найму.

6. Забезпечити виконання
Розпорядження КМДА від
5.02.2006 року № 168 «Про ре-
конструкцію з розширенням
будівлі офтальмологічного кор-
пусу КМКЛ № 14 (на вул. Зоо-
логічній, 3) під Київський
міський будинок медиків».

Від Київської міської ради:

1. Внести зміни до бюдже-
ту столиці на 2009 рік і перед-
бачити додаткові кошти на по-
гашення заборгованості ліку-
вально-профілактичним уста-
новам за захищеними статтями
Державного бюджету.

2. Постійній комісії Київра-
ди з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення
провести перевірку фінансової
діяльності Головного управлін-
ня охорони здоров’я та медич-
ного забезпечення і оприлюд-
нити її.

За дорученням ІХ Пленуму

Голова ради профспілки

Канаровська Л. В.

• Îô³ö³éí³ äîêóìåíòè •

З метою створення сприятливих умов
для дальшого соціально-економічно-

го розвитку міста Києва постановляю:
1. Кабінету Міністрів України, Київ-

ській міській державній адміністрації за-
безпечити:

1) належне фінансування будівницт-
ва центру із застосуванням ПЕТ-техно-
логії для раннього виявлення онкологіч-
них захворювань з метою введення його
в експлуатацію до 1 грудня 2009 року,
першої черги будівництва центру інфек-
ційних хвороб Олександрівської клініч-
ної лікарні з метою введення його в екс-
плуатацію до 1 липня 2010 року, а також
реконструкції корпусів міської клінічної
лікарні №14 для розміщення Київського
міського центру крові з метою введення
їх в експлуатацію до 1 жовтня 2010 року;

2) безумовне додержання вимог за-
конодавства України щодо здійснення
державної реєстрації розпорядження го-
лови Київської міської державної адмін-
істрації про регулювання тарифів на
платні послуги, що надаються лікуваль-
но-профілактичними державними і ко-
мунальними закладами охорони здоро-

Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Ïðî äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà

в’я, як такого, що зачіпає права, свободи
й законні інтереси громадян.

2. Київській міській державній адмі-
ністрації:

1) розробити у двомісячний строк за
участю громадських організацій під-
приємців відповідно до принципів дер-
жавної регуляторної політики та внести
в установленому порядку на розгляд
Київської міської ради проекти:

порядку розміщення тимчасових спо-
руд та малих архітектурних форм, що
визначав би, зокрема, схеми розташуван-
ня та порядок встановлення і демонта-
жу таких об’єктів;

змін до Методики розрахунку оренд-
ної плати за користування майном тери-
торіальної громади міста Києва, затвер-
дженої рішенням Київської міської ради
від 28 вересня 2006 року № 34/91, щодо
впровадження економічно обгрунтова-
них розмірів орендної плати за користу-
вання комунальним майном, закріпле-
ним за метрополітеном;

змін до Умов організації та проведен-
ня конкурсу на перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загаль-

ного користування у м.Києві, затвердже-
них рішенням Київської міської ради від
15 березня 2007 року №260/921, щодо
приведення вимог до складу конкурсно-
го комітету з проведення конкурсів щодо
визначення перевізників пасажирів на
міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування у відповідність із за-
конодавством України;

2) розробити за участю громадських
організацій підприємців та внести у дво-
місячний строк зміни до:

Порядку розміщення зовнішньої
реклами в м. Києві, затвердженого роз-
порядженням Київської міської держав-
ної адміністрації від 23 серпня 2007 року
№1100, щодо запровадження додаткових
механізмів запобігання зловживанням
під час видачі дозволів на розміщення
зовнішньої реклами;

Порядку функціонування та утриман-
ня кладовищ міста Києва, затверджено-
го розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 30 листопа-
да 2005 року №2203, щодо забезпечен-
ня безперешкодного доступу суб’єктів
господарювання, що здійснюють риту-
альні послуги, до місць поховань;

3) привести персональний склад кон-
курсного комітету з проведення конкур-
сів щодо визначення перевізників паса-
жирів на міських автобусних маршрутах
загального користування у м.Києві у
відповідність із законодавством України;

4) забезпечити під час прийняття ре-
гуляторних актів безумовне виконання

вимог Закону України “Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”.

3. Антимонопольному комітету Ук-
раїни разом із Державною інспекцією з
контролю за цінами та за участю проку-
ратури міста Києва здійснити у двомісяч-
ний строк перевірку додержання прав
громадян на поховання, дотримання за-
конів України із захисту економічної кон-
куренції, ціноутворення, бюджетного
законодавства під час надання ритуаль-
них послуг у місті Києві та вжити в разі
потреби в установленому порядку відпо-
відних заходів реагування.

4. Запропонувати прокуратурі міста
Києва активізувати роботу з нагляду за
додержанням в місті Києві права на під-
приємницьку діяльність, дотримання
законів у цій сфері Київською міською
радою та Київською міською державною
адміністрацією, у тому числі під час ви-
рішення питань щодо забудови міста
Києва, розміщення тимчасових споруд та
малих архітектурних форм, оренди ко-
мунального майна, здійснення госпо-
дарської діяльності у сфері роздрібної
торгівлі харчовими продуктами, алко-
гольними та тютюновими виробами, пе-
ревезень, зокрема на міських маршрутах
загального користування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

24 квітня 2009 року
Указ № 266/2009



¹¹¹¹¹ 5454545454 (75),(75),(75),(75),(75), òðàâåíü,òðàâåíü,òðàâåíü,òðàâåíü,òðàâåíü, 20092009200920092009 ð³êð³êð³êð³êð³ê 55555

ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²

суттєво вплинути на поліпшен-
ня існуючого стану речей. Тому
Національний олімпійський ко-
мітет та Національний інститут
раку, усвідомлюючи необхід-
ність інформаційно-просвіт-
ницької роботи із профілактики
онкозахворюваності в Україні
та формування звички до здоро-
вого способу життя вирішили
об’єднати зусилля щодо збере-
ження здоров’я українців.

Саме сприяння збереженню
здоров’я українців є метою
спільної діяльності Національ-
ного олімпійського комітету та
Національного інституту раку.
Для досягнення цієї мети, зо-
крема, планується проводити
інформаційно-просвітницьку
діяльність, спрямовану на попе-
редження онкопатології, подо-
лання стереотипу сприймання
раку як невиліковної хвороби,
популяризацію здорового спо-
собу життя.

У рамках Меморандуму за-
плановано програму спільної
діяльності, яка передбачає
участь представників Націо-
нального інституту раку у різно-
манітних освітніх олімпійських
форумах, інформаційну та прак-
тичну допомогу тренерам, суд-
дям, спортсменам та іншим
членам Національного олім-

• Îô³ö³éí³ äîêóìåíòè • Îô³ö³éí³ äîêóìåíòè • Îô³ö³éí³ äîêóìåíòè

Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ
Учасники заходу:

– Ігор Щепотін, директор Національного інституту раку, член
Президії ВГО «Український медичний союз»;

– Сергій Бубка, олімпійський чемпіон, Герой України, прези-
дент Національного олімпійського комітету;

– Павло Костенко, голова Комітету Верховної Ради України з
питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму;

– Віктор Корж, віце-президент Національного олімпійського
комітету України, заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я;

– Яна Клочкова, олімпійська чемпіонка з плавання, Герой
України;

– Наталія Добринська, олімпійська чемпіонка із семиборства;
– Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка з боротьби;
– Оксана Хвостенко, срібна і бронзова призерка чемпіонату

світу, чемпіонка Європи з біатлону.

пійського комітету України
щодо профілактики, діагности-
ки та лікування онкологічних
захворювань, підтримку видат-
ними спортсменами України
людей, що хворіють на рак.

«Озираючись навколо, ко-
жен з нас має замислитись над
тим, куди ми рухаємось і що
чекає українську націю попере-
ду. На сьогоднішній день стан
здоров’я населення, особливо
молодого покоління, не може не
турбувати. Ми чітко усвідом-
люємо, що саме спорт і олім-
пійський рух здатні стати тим
дієвим механізмом, що може
змінити ситуацію на краще», –
зазначив Сергій Бубка.

«Національний олімпій-
ський комітет розглядає цю
співпрацю як можливість зро-
бити свій вагомий внесок у
вирішення вкрай важливих

7 квітня 2009 р.
у Всесвітній

День здоров’я На-
ціональний олім-
пійський комітет
України та Націо-
нальний інститут
раку підписали
Меморандум про
співпрацю.

Рак – загально-
національна про-
блема України, яка
суттєво впливає на
стан здоров’я українців: протя-
гом 75 років життя злоякісними
новоутворюваннями уражують-
ся в нашій країні кожен 3-4 чо-
ловік і кожна 5-6 жінка; за рік

від раку вмирає 90 тисяч осіб.
Для вирішення проблеми раку
необхідна консолідація зусиль.
Олімпійський рух і спорт є од-
ним із тих засобів, які здатні

соціальних проблем», – наголо-
сив президент НОК.

«Здоров’я – це не тільки
дуже цінний дар, але це і відпо-
відальність кожного. Ми, лікарі,
як ніхто, знаємо, як важко від-
войовувати здоров’я у хвороби.
Але ми не зможемо самотужки
перемогти. Тому для нас дуже
важливо відчувати допомогу та
підтримку, тим більше коли
поряд з нами знаходяться такі
уславлені спортсмени», – під-
креслив Ігор Щепотін.

Першим кроком у спільній
роботі стане відвідання олімпій-
ськими чемпіонами та призера-
ми дитячого відділення Націо-
нального інституту раку. Під
час зустрічі, неформального
спілкування та фотографування
уславлені спортсмени вручать
маленьким пацієнтам відділен-
ня пам’ятні олімпійські пода-
рунки.

З важаючи на те, що в Україні відбувається
поступове зменшення оздоровчих закладів че-

рез продаж, перепрофілювання, передачу в оренду
або ліквідацію, а проблема якісного оздоровлення
населення стає дедалі актуальнішою, та з метою роз-
витку вітчизняної санаторно-курортної справи,
створення сприятливих умов для суб’єктів госпо-
дарювання, що спеціалізуються на наданні послуг
з оздоровлення населення, Верховна Рада Україна
постановляє:

1. Рекомендувати органам державної влади та
органам місцевого самоврядування, засновникам
(власникам) оздоровчих закладів тимчасово, до
схвалення відповідного закону, припинити прийнят-
тя рішень та призупинити виконання вже прийня-
тих рішень про ліквідацію, відчуження, перепро-
філювання, передачу в оренду оздоровчих закладів
для провадження діяльності, не пов’язаної з оздо-
ровленням та відпочинком.

2. Кабінету Міністрів України у термін до 20
квітня 2009 року розробити проект закону про за-
борону ліквідації, відчуження, перепрофілювання,
передачі в оренду оздоровчих закладів для прова-
дження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням
та відпочинком.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опуб-
лікування.

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
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Від 17.03.2009 р. № 1137-VI

Ïðî çàïðîâàäæåííÿ ìîðàòîð³þ
íà ë³êâ³äàö³þ, â³ä÷óæåííÿ, ïåðå-
ïðîô³ëþâàííÿ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â
(äèòÿ÷èõ, ïðîôåñ³éíèõ òîùî)

Р ада профспілки в цьому році за
три місяці провела 4 акції про-

тесту, тому традиційні зустрічі в ко-
лективах ми почали проводити з
квітня. Протягом місяця відбулися
зустрічі з працівниками поліклініки
дитячої клінічної лікарні № 3 Соло-
м’янського району (3 квітня), полі-
клініки № 1 Шевченківського райо-
ну (10 квітня), Центральної районної
поліклініки Деснянського району (14
квітня), Київської міської клінічної
лікарні № 10 (16 квітня), Київської
міської дитячої клінічної інфекційної
лікарні (22 квітня).

В цьому році ми вирішили наші
зустрічі проводити безпосередньо з
працівниками, членами профспілки,
а не тільки з профспілковим активом.
Медики не можуть покинути своє ро-
боче місце, бо кожної хвилини вони
потрібні пацієнту, особливо в умо-

ÇÓÑÒÐ²×²
Â ÊÎËÅÊÒÈÂÀÕ

вах, коли один медпраців-
ник (медична сестра, лікар
і навіть санітарка) викону-
ють роботу в кращому ви-
падку за двох, але ж вони
не байдужі до того стану, в
якому опинилася охорона
здоров’я Києва.

На зустрічах ми розповідаємо про
права та обов’язки членів проф-
спілки, про роботу Ради профспілки
із захисту соціально-економічних
прав медичних працівників, про за-
ходи, які плануємо провести. Так,
нині ми готуємося до привітання з
нагоди Всесвітнього Дня медичної
сестри, Дня медичного працівника;
попереду багато роботи із оздоров-
лення дітей.

Хочеться відзначити позитивні
зрушення в активності наших членів
профспілки, вони не байдужі і розу-

міють, що в наш час головне – це
бути разом, об’єднати спільні зусил-
ля для подолання кризової ситуації.

В умовах кризи не можна допус-
тити, щоб людина залишилась на-
одинці зі своїми проблемами. Тільки
колективними діями, об’єднуючи зу-
силля, можна забезпечити успіх.
Профспілки не дозволять владі пере-
класти тягар кризи на плечі людини
праці.

Зав. відділу з організаційних та

інформаційних питань

І. Дегрик
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В Києві в установах охоро-
ни здоров’я, підпорядко-

ваних Головному управлінню
охорони здоров’я та медично-
го забезпечення, працює
23 000 медичних сестер. Пра-
ця медичної сестри відпові-
дальна і складна, немає місії
благороднішої, ніж повернути
хворому радість одужання.
Медична сестра найбільше се-
ред інших медпрацівників
проводить час біля хворого –
це не безликий виконавець лі-
карських призначень, а   пов-
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ноправний учасник процесу
лікування.

Виконання обов’язків ліка-
ря, догляд за тяжкохворими,
проведення багатьох, іноді до-
сить складних, процедур – усе
це є безпосереднім обов’язком
медичної сестри. Вона щодня
стикається із життям і смертю,
віддає знання і досвід задля
того, щоб повернути хворому
здоров’я.

На жаль, сьогодні тільки
45% випускників київських ме-
дичних коледжів приходить у
державні установи охорони здо-

ров’я. В установах охорони
здоров’я Києва не вистачає
7800 середнього та молодшо-
го медперсоналу. Укомплекто-
ваність медичними сестрами
складає 70%, спостерігається
плинність кадрів.

З метою підтримки прести-
жу та популяризації кращих
медичних закладів та кращих
медичних сестер міста Києва,
для подальшого поширення
їхнього досвіду проводиться
цей професійний конкурс, з
підведенням підсумків до Все-
світнього Дня медичної сестри.

Т радиційно напередодні
Всесвітнього Дня медсес-

три у ДП № 2 Деснянського ра-
йону рада медсестер під керів-
ництвом головного лікаря
Мусіч Т. Є., за участю голови
профспілки Коцана М. М.
03.03.2009 р. провела конкурс
медсестер. Для виявлення пере-
можця потрібно було кожній із
конкурсанток випробувати себе
в 5 номінаціях.

Після деталь-
ного обговорення
н е з а л е ж н о г о
жюрі перемогу
здобула медична
сестра ПНМД
Тищенко A. B.

Всі учасники і
переможці кон-
курсу отримали
ціні подарунки
від профспілки.

Друга частина конкурсу –
виставка робіт наших майст-
ринь:

– Котенок С. І., старшої
медсестри педіатричного відді-
лення № 2 (колекція вишитих
картин та серветок);

ÄÏ ¹ 2 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

Незабаром пролунає
Святковий салют.
Своє свято відзначає
Лебединий гурт.

Бо недарма в цілім світі
«Сестри милосердя»
На своїх крилах, як лебеді,
Несуть в народ безсмертя.

Знають наші лебеді
Людей таємні мрії.
Тож дуже стараються,
Щоб збулись надії.

Цілий день кружляють
Навколо домівок,
Крилом своїм прикривають

Старого й малого,
Щоб навіки захистити

від зла лихого.

Любі наші лебеді:
Фельдшери, лаборанти,

сестрички,
Навік з нами залишаться
Ваші ніжні звички.

А про гурт Ваш лебединий
Хай Всесвіт пам’ятає.
Дасть Вам сили і терпінні,
Незалежно від усіх,

крила розправляє.

Головна медична сестра

Г. Я. Штаюнда

Ці рядки присвячуються всім медсестрам планети:

Старшая медсестра стоматологии,
Всеми уважаемая.
В двух словах о ней не расскажешь,
Не напишешь и в кино не покажешь.

Профессионализмом Бог ее не обделил,
Умом и мудростю щедро наградил.
Любому на помощь прийти готова,
Для каждого найдется у нее доброе слово.

Вежливая, скромная, исполнительная всегда,
Верный помощник заведующей,
Классная старшая медсестра.
Красивая женщина, любящая мать,
Любое дело ей под стать.

Коллектив в ней души не чает.
Милой Верой Николаевной величает.
Главный врач ее ценит,
А главная медсестра
Даже кресло свое ей доверяет всегда.

Гордимся мы, что в нашем коллективе
Такие кадры работают – всем на диво.
И напоследок хочется сказать,
Что все стараются от Веры Николаевны не отставать.

ÊÀÑÈ× Â³ðà Ìèêîëà¿âíà,
старша медична сестра стоматологічного відділення ЦРП
Деснянського району

– Даніш B. C., медсестри
неврологічного кабінету (4 ви-
шиті серветки);

– Шевченко О. М., медсе-
стри фізіотерапевтичного кабі-
нету (жіночий костюм ручної
роботи);

– Полозюк Г. І. (серветки
ручної роботи);

– Білоголовкіної З. В. (пла-
кат ручної роботи).

Як у першій, так і в другій
частині конкурсу наших кон-
курсанток об’єднує любов до
своєї професії, своєї національ-
ної культури, до людей. Наші
медсестри завжди підтримують
одина одну та нагадують лебе-
диний гурт.

ÃÀÂÐÈØ Ëåñÿ Ïåòð³âíà,
медична сестра функціональної
діагностики приймального
відділення Центру кардіології та
ревматології Олександрівської
клінічної лікарні м. Києва

Гавриш Леся Петрівна працює
на посаді медичної сестри в

лікарні з 2002 року після закінчен-
ня Обухівського медичного учи-
лища.

До хво-
рих ста-
виться чуй-
но, з розу-
мінням та
п о в а г о ю .
В колективі
користуєть-
ся авторите-
том, завжди
виконує всі доручення керівниц-
тва. Чітко дотримується правил
медичної етики, кваліфікована,
добросовісна.

К р и с о ч е н к о
Валентина Сте-

пановна 55 лет рабо-
тает в детской ин-
фекционной больни-
це палатной медсес-
трой. Лучшей рабо-
ты, чем с детьми, она
себе не представля-
ет: хотя много было
предложений, вариантов рабо-
ты со взрослыми.

За время работы в детской
больнице прошла хорошую
школу. Здесь было очень инте-
ресно работать, каждый втор-
ник и четверг были политин-
формации, каждую среду –
конференции медсестер – их
учили, передавали свой опыт
умные, чуткие, имеющие жиз-
ненный опыт люди. Крисочен-
ко В. С. проявила себя в обще-
ственной работе: была секре-

тарем комсомольской
организации, предсе-
дателем ДОСААФ,
членом народного
контроля, с молоде-
жью выпускала сати-
рическую газету. За-
мещала старшую
медсестру отделения.
Ей часто приходи-

лось помогать врачу делать
спинномозговые пункции.

К сожалению, труд мед-
сестр не очень справедливо
ценится, но для Валентины
Степановны награда – благо-
дарность детей: они ей посвя-
щали стихи, дарили цветы...
Она имела много благодарно-
стей с записями в личное дело,
часто награждали премиями,
есть медали. Она благодарна
судьбе, что идет нелегким, но
любимым ею путем медсестры.

ÊÐÈÑÎ×ÅÍÊÎ Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà,
палатна медична сестра дитячої інфекційної лікарні

О дного весняного ранку
дівчинка Аня прокину-

лась, обійняла маму і сказала:
«Мамусю, я буду медсестрою!»
Минули роки...

Кароока, струнка, як берізка,
світла душею дівчина закінчи-
ла в 1991 році медичне учили-
ще № 1 м. Києва і прийшла пра-
цювати до Інституту нейро-
хірургії в операційний блок, де
досконало освоїла роботу пере-
в’язочної, анестезіологічної,
операційної медсестри. Отри-
мувала подяки від адміністрації
за високий професіоналізм, за
значний внесок у планування
надскладної роботи операцій-
ного блоку, де вона вміла і готу-
вати матеріал, і стерилізувати
інструментарій, і підключати
всю апаратуру, і, нерідко, ре-
монтувати її, робити перев’яз-
ки хворим, асистувати хірургу
під час оперативних втручань
на головному та спинному моз-
ку, працювати анестезисткою.

Професійність, любов до
хворих, почуття обов’язку та са-
мовідданість у поєднанні з чуй-
ністю та моральністю – ті риси,

без яких не може
відбутися справжня
медична сестра.

Цими рисами над-
ілена Гупалюк Ганна
Йосипівна.

В далекому 1988
році в інституті було
відкрито новий відділ
– відділ відновлю-
вальної нейрохірургії, у який
була потрібна старша медсест-
ра. Коли постало питання, хто
може працювати на цій посаді,
очолити колектив середнього та
молодшого персоналу, стати
господинею відділу – сумнівів
в адміністрації не виникло –
старшою медичною сестрою
відділу може стати лише Гупа-
люк Ганна, бо її рівень тео-
ретичної та практичної підго-
товки відповідає сучасним ви-
могам. Розумна, терпляча, над-
ілена мудрістю, вона завжди
там, де потрібна в першу чергу
– чи в операційній, чи в пере-
в’язочній, на посту. Її місія –
служити хворим, допомагати їм
повернути втрачене здоров’я.

Незважаючи на велику зай-

нятість на основному місці ро-
боти, вона бере активну участь
у профспілковій і громадській

діяльності, є членом
профкому інституту
(член комісії із захис-
ту трудових і соціаль-
но-економічних прав
працюючих, член
комісії соціального
страхування – відпові-
дальна за реєстрацію
та оформлення лікар-
няних листків).

Ганна Йосипівна щедро і не-
змінно доброзичливо ділиться
своїми знаннями, досвідом з ко-
легами, друзями, заряджає всіх
своєю енергією і оптимізмом,
користується незаперечним ав-
торитетом не лише у середньо-
го та молодшого персоналу, а й
у лікарів. Це справжня сестра
милосердя, яка любить і пова-
жає кожну людину, яка може об-
надіяти та підтримати хворого
перед операцією.

У Всесвітній День медичної
сестри колектив ДУ «Інститут
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України» бажає
Ганні Йосипівні міцного здоро-
в’я, наснаги, успіхів. Хай тільки
щастям сяють її очі! Хай роки
минають у радості й мирі!

ÃÓÏÀËÞÊ Ãàííà Éîñèï³âíà,
старша медична сестра відділу відновлювальної нейрохірургії
Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМНУ
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²

К расиве місто Київ, а в ньо-
му наймальовничіший ку-

точок – Голосієве, де серед уро-
чистого  спокою тополь, біло-
пінних свічок каштанів стоїть
лікарня № 10. Вона славиться
своєю історією, їй 60 років, вона
багата колективом, людьми, які
працюють у ній з часу її
відкриття.

В лікарні працює
славна плеяда медич-
них сестер. 230 м/с
забезпечують лікуван-
ня та догляд за хвори-
ми, які перебувають
на лікуванні у стінах
цього закладу.

Сюди приходять
молоді медсестри
після закінчення ме-
дичного закладу, мабуть, ще й
не усвідомлюючи, що прийшли
в лікарню, де працюватимуть
усе своє життя і яка стане для
них другою домівкою, куди
вони будуть поспішати протя-
гом довгих років праці на ме-
дичній ниві.

У 1967 році після закінчен-
ня Київського медичного учили-
ща прийшла працювати в хірур-
гічне відділення, бо понад усе
любила хірургію, молода медсе-
стра – Мілашевська Валентина
Іванівна. І ось уже 42 роки що-
дня дорога життя веде її в нашу
лікарню, до хірургічного відді-

лення, де вона працює на посаді
старшої медичної сестри.

А починалось усе так: спо-
чатку працювала перев’язоч-
ною медсестрою в відділенні.
Мала добре серце та чудові
лагідні руки, які приносили лю-
дям полегшення. Мала добрі
організаторські здібності, брала

активну участь у
житті лікарні. В 1978
році молоду перспек-
тивну працівницю
призначили старшою
медсестрою хірургіч-
ного відділення. 31
рік – як один день.
Вона й наставник і
організатор, вона й
мама й справедливий
керівник, який дає лад

56 співробітникам відділення.
Весь свій практичний досвід пе-
редає, навчаючи медичних сес-
тер відділення. А скільки їх уже
підготовлено за 30 років... Умі-
лий організатор, добрий, корек-
тний наставник, плідно спів-
працює з колегами з інших від-
ділень. Протягом 20 років є чле-
ном профкому лікарні.

Розпочинає свій трудовий
день з обходу пацієнтів свого
відділення та прийому зміни в
чергових медсестер. Тому зав-
жди в курсі всіх справ відділен-
ня, завжди знаходить для хво-
рих і співробітників ті особливі

слова, які їм необхідні в кожній
ситуації. Можна сказати, що все
її життя минуло в стінах нашої
лікарні. Тут і долю свою зустр-
іла, тут працюючи, двох діток
виростила, якими може по пра-
ву пишатися, а донька успадку-
вала від мами любов до меди-
цини – вона лікар.

В житті, як на довгій ниві,
було все: і радість, і горе.
Радість від праці, успіхів, горе
від втрати колег, подруг, з яки-
ми прийшла працювати ще в
молоді роки. Обравши профе-
сію медичної сестри, зрозуміла,
– це назавжди. Адже професія
ця – як мистецтво, вона творча
й відповідальна. Саме з вами,
медичними сестрами, пов’язані
слова «милосердя», «співчут-
тя», «доброта». Власне медич-
на сестра – це не професія, а
стан душі.

Всі ці слова про Вас, шанов-
на Валентино Іванівно. З наго-
ди свята – Дня медичної сестри
– ми хочемо привітати Вас і по-
бажати Вам, щоб у Вас ніколи
не боліла душа, бо ми знаємо,
що стан Вашої душі – це Ваша
рідна хірургія, Ваш колектив,
хворі, друзі, співробітники. Тож
нехай колектив радує Вас свої-
ми успіхами, друзі, колеги –
своїми усмішками та добрим
ставленням.

Зичимо Вам, Валентино Іва-
нівно, здоров’я, активного дов-
голіття, удачі, щастя і добра, лю-
бові рідних та близьких, радості
та благополуччя.

Ì²ËÀØÅÂÑÜÊÀ Âàëåíòèíà ²âàí³âíà,
старша медична сестра хірургічного відділення КМКЛ № 10
Голосіївського району

В кожної людини своя доля.
У 1980 році доля однієї мо-

лоденької сестрички привела її
в нашу лікарню. Привела та й
залишила аж на довгих 29 років.
І ось 29 років підряд
після закінчення
КМУ і по теперішній
час за велінням серця
спішить до святої свя-
тих лікарні – опера-
ційного відділення
наша шановна опера-
ційна сестра Ольга
Василівна Куц.

Операційна сест-
ра... Вашу роботу не
можна ні з чим порівняти: ви
фанатично віддані свої справі
люди. Ці люди живуть і працю-
ють заради спасіння іншого
життя. Під час операції вони
віч-на-віч зустрічаються з жит-
тям та смертю пацієнтів; на
жаль, життя не завжди перема-
гає... Час в операційній плине
дуже швидко. І коли закінчила-
ся операція, хворого відвозять
до відділення – для операційної
сестри настає час найбільшої
подяки долі за добре виконану
роботу всієї операційної брига-
ди. Операційною сестрою тре-
ба народитися і стати нею; са-
мого бажання іноді не достат-
ньо, бо робота дуже складна.

Ольга Василівна багато ува-
ги приділяє підвищенню своєї
кваліфікації, поповнює свої
знання на практиці. Є наставни-
ком для молоді, резервом стар-

шої медичної сестри
відділення.

За одне чергування
проводить за операц-
ійним столом по 10–
15 годин. Зустрічаючи
в операційній до 10
хворих на добу, забез-
печує якісне виконан-
ня ходу операцій, що
дарує життя сотням

пацієнтів.
«Бійці невидимого фронту»,

– ось як можна Вас назвати,
тому ми, знаючи та цінуючи
Вашу працю, шановна Ольго
Василівно, кажемо Вам велике-
велике спасибі і від свого імені,
і від імені всіх тих хворих, які
завжди пам’ятатимуть миле об-
личчя сестрички, що заспокоює
їх перед початком операції, яку
не вибирають, але котрій завдя-
чують своїм життям.

Напередодні чудового свята
від усієї душі хочемо Вас при-
вітати і побажати, щоб у цей
день Вам подарували найкращі
квіти, прихилили голову до Ва-
ших рук і тихо сказали: «Дякую,
сестричко».

ÊÓÖ Îëüãà Âàñèë³âíà,
операційна медична сестра КМКЛ № 10
Голосіївського району

П анченко Лідія Миколаїв-
на, 1960 року народжен-

ня, з 1979 року, після
закінчення медично-
го училища № 4
м. Києва, працює у
КМДКІЛ, в інфекцій-
ному боксованому
відділенні.

За ці 30 років про-
явила себе дисциплі-
нованою, добросові-
сною та акуратною в
роботі. Легко вчиться, постійно
підвищує свій професійний
рівень. Має вищу категорію.

Володіє необхідними навичка-
ми і маніпуляціями згідно з

своїми функціональ-
ними обов’язками, на-
магається оволодіти
новими методиками.

Лідія Миколаївна
чуйно, по материнсь-
ки ставиться до хво-
рих дітей, користуєть-
ся повагою батьків.

Користується ав-
торитетом у співро-

бітників лікарні та адмініст-
рації. Успішно поєднує роботу
та виховання трьох дітей.

ÏÀÍ×ÅÍÊÎ Ë³ä³ÿ Ìèêîëà¿âíà,
медична сестра дитячої інфекційної лікарні (КМДКІЛ)

З акінчивши Київ-
ське медичне учи-

лище № 1, Шадріна
Зінаїда Миколаївна
вже понад 23 роки
працює медичною се-
строю санаторію-про-
філакторію.

Приємно працю-
вати з такою відданою
своїй справі людиною, бачити,
як уміло та виважено вона пра-
цює. Зінаїда Миколаївна пост-
ійно підвищує свій професій-
ний рівень, вдосконалює свої
фахові знання. Серед її навичок
– масаж, мануальна терапія та

ØÀÄÐ²ÍÀ Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà,
медична сестра санаторію-профілакторію
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

фізіотерапія. Її енер-
гійність, щирість, від-
повідальність та доб-
розичливість створи-
ли їй авторитет серед
колег та відпочиваю-
чих санаторію-профі-
лакторію.

Вона постійно
бере активну участь у

житті колективу.
Добра, чуйна, уважна люди-

на, завжди готова прийти на до-
помогу. Колектив санаторію-
профілакторію зичить Зінаїді
Миколаївні плідної праці і
гарних людей на життєвому
шляху.

К оломієць Вален-
тина Михайлів-

на народилася 1960 р.
в м. Керч Кримської
області. Закінчила
Керченське медичне
училище у 1979 р.

Коломієць В. М.
розпочала свою тру-
дову діяльність у Кер-
ченській міській лікарні № 1 у
пологовому відділенні на посаді
медичної сестри (1979–
1982 рр.). У 1982–1999 рр. пра-
цювала медичною операційною
сестрою військового госпіталю.

ÊÎËÎÌ²ªÖÜ Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà,
старша операційна медична сестра хірургічного відділення
ЦРП Голосіївського району

З 1999 по 2003 рр.
обіймала посаду
старшої операційної
медичної сестри вій-
ськового госпіталю.

У ЦРП Голосіїв-
ського району пра-
цює з вересня 2003
року на посаді стар-
шої операційної сес-

три хірургічного відділення. За
період роботи проявила себе
сумлінним кваліфікованим спе-
ціалістом, має вищу кваліфіка-
ційну категорію за спеціальні-
стю   сестринська  справа.  За-

гальний стаж роботи – 30 років,
стаж роботи у ЦРП – 6 років.

До виконання покладених
на неї завдань ставиться  від-
повідально,чітко організовує
роботу, посадові обов’язки ви-
конує в повному обсязі та своє-
часно, є самостійною у прий-
нятті рішень. Турботливо ста-
виться до хворих, інвалідів та
учасників ВВВ, під час своєї ро-
боти обслуговує соціально не-
захищені верстви населення,
надає їм моральну підтримку.
Бере участь у програмах бо-
ротьби зі СНІДом та туберкуль-
озом. За час роботи зауважень
та скарг не отримувала. Має ак-
тивну життєву позицію.

ÊÐÈÆÀÍ²ÂÑÜÊÀ Âàëåíòèíà Â³êòîð³âíà,
дільнична медична сестра поліклініки № 1 Голосіївського району

К рижанівська Валентина
Вікторівна, 1972 р. н., за-

кінчила медичне училище м.
Біла Церква в 1991 році за спец-
іальністю сестринська справа.
Розпочала свою трудову діяль-
ність у 1991 р. в дитячій полі-
клініці м. Біла Церква – патро-
нажною медичною сестрою.
З 1993 року і по теперішній час
працює дільничною медсест-
рою поліклініки № 1 Голосіївсь-
кого району м. Києва на дільни-
цях № 15, 16, 17, які знаходять-
ся на відстані 6 км від полі-
клініки (приватний сектор).

Валентина Вікторівна по-
стійно вдосконалює свій про-
фесіоналізм, бо розуміє, що

жодний сучасний
апарат не замінить
рук медичної сес-
три, не дасть ду-
шевної рівноваги
та віри в одужан-
ня – це може зро-
бити лише медич-
на сестра з її чуй-
ним, небайдужим
до людського
болю серцем.

Саме тому Валентині Вікто-
рівні присвоєно вищу кваліфі-
каційну категорію.

Крижанівська В. В. володіє
всіма видами медичних маніпу-
ляцій. Крім чисто медичних на-
вичок і прийомів, її мистецтво

полягає в умінні викликати до-
віру, створити енергетичний

зв’язок із хворим. Завжди
дбайлива і нескінченно
терпляча, вона готова
прийти на допомогу.

Валентина Вікторівна
вражає життєвою силою
та енергією, наполегли-
вістю у досягненні мети,
особливим даром притя-
гувати до себе добре та
світле. Вона завжди дасть

пораду, підтримає у складний
час, ніколи не зрадить.

Хоча її робота пов’язана з
великим навантаженням: і фізич-
ним, і психічним, і емоційним –
вона незамінна на своєму посту
і жодного разу не пожалкувала,
що прийшла у медицину.
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Я рмухамедова Тама-
ра Василівна поча-

ла свою трудову діяль-
ність в хірургічному від-
діленні лікарні № 24 ще
будучи студенткою 3-го
курсу медучилища. Після
закінчення навчання,
1974 року, прийшла пра-
цювати в відділення реа-
німації нашої лікарні. Ось уже
35 років ця чудова жінка всі свої
сили, знання, уміння віддає охо-
роні здоров’я. У будь-яку хви-
лину дня і ночі вона готова
прийти на допомогу хворому.

Тамара Василівна – настав-
ник та помічник для молоді, ве-
села, життєрадісна жінка. Висо-

кий професіона-
лізм, доброта, по-
рядність, почуття
обов’язку – ось ті
риси, що їй прита-
манні. Великий
Гіппократ у своїй
відомій заповіді
сказав: «У чесності
та чистоті я хочу
прожити своє жит-

тя та використовувати своє мис-
тецтво на благо людей» – ці сло-
ва стали девізом нашої колеги.

Вітаємо Тамару Василівну з
професійним святом, бажаємо
міцного здоров’я, подальших
успіхів у роботі, наснаги, до-
статку та гарного настрою.

ßÐÌÓÕÀÌÅÄÎÂÀ Òàìàðà Âàñèë³âíà,
медична сестра відділення реанімації КМКЛ № 9
Шевченківського району

ÇÀÉ×ÓÊ Íàòàë³ÿ Òàäåóø³âíà,
маніпуляційна медична сестра гематологічного відділення № 2
КМКЛ № 9 Шевченківського району

З айчук Наталія
Тадеушівна наро-

дилася 20 травня 1976
року в смт Красилів
Рівненської області.

Після закінчення
Київського медичного
училища № 1 працює
в лікарні № 9 медич-
ною сестрою в одному
з найскладніших від-
ділень лікарні. За 15 років ро-
боти показала себе грамотним
спеціалістом, завжди уважна,
чуйна, дисциплінована. Свої
функціональні обов’язки вико-
нує на високому професійному
рівні, постійно удосконалюючи

свої вміння. Бере ак-
тивну участь у гро-
мадському житті лі-
карні. Хворі та їхні
рідні вдячні їй за доб-
ре серце та умілі
руки.

Вітаємо перемож-
ницю конкурсу «Кра-
ща медична сестра»
по КМКЛ № 9 з

Міжнародним Днем медичної
сестри! Бажаємо міцного здоро-
в’я, невичерпної енергії і
натхнення, радості, вірності та
підтримки друзів, а також по-
дальших успіхів у її нелегкій
роботі.

Ш кандала Ольга
Олексіївна у

1971 році закінчила
Ждановське медичне
училище. За направ-
ленням працювала в
нейрохірургічному
відділенні лікарні м.
Донецька. З 1979 року
працює в Київській
міській клінічній лі-
карні № 3, спочатку в маніпу-

ØÊÀÍÄÀËÀ Îëüãà Îëåêñ³¿âíà,
старша медична сестра відділення трансфузіології КМКЛ № 3
Дніпровського району

ляційному кабінеті
сестрою поліклініч-
ного відділення, з
1986 року – старшою
медичною сестрою
відділення трансфу-
зіології.

Фахівець високої
кваліфікації, має
вищу кваліфікаційну
категорію, сумлінно

виконує посадові обов’язки,

досконало володіє всіма сест-
ринськими маніпуляціями. Пе-
редає свій досвід молодим ме-
дичним сестрам, користується
авторитетом та повагою серед
співробітників лікарні. До
пацієнтів ставиться доброзич-
ливо і уважно. Бере активну
участь у житті лікувального зак-
ладу.

Сумлінно виконує розпоряд-
ження керівництва лікарні. Оль-
га Олексіївна зарекомендувала
себе як комунікабельний, чес-
ний, ініціативний, здібний,
відповідальний працівник.

Ш ирокоступ
Тетяна Гри-

горівна народилась
у 1965 році в м. Ки-
єві. Закінчила Київ-
ське медичне учили-
ще № 3 у 1989 р.

Свою трудову
діяльність почала в
дитячій поліклініці
№ 1 Дніпровського району

ØÈÐÎÊÎÑÒÓÏ Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà,
старший лаборант клініко-діагностичної лабораторії
дитячої поліклініки № 1 Дніпровського району

м. Києва. 1985–1987
рр. – медичний реєст-
ратор поліклініки. У
1989–1998 рр. – лабо-
рант клініко-біохіміч-
ної лабораторії ДП № 1.

З 02.01.1998 року
по теперішній час пра-
цює старшим лаборан-
том клініко-діагнос-

тичної лабораторії поліклініки.

За час роботи проявила себе
як знаюча, чуйна, висококвалі-
фікована медсестра, таланови-
тий організатор.

Має вищу кваліфікаційну
категорію за спеціальністю ла-
бораторна справа.

Є членом профспілкового
комітету. Завдяки зусиллям,
яких вона доклала, та спонсор-
ській допомозі депутатів різно-
го рівня оновлено обладнання
та оснащення клініко-діагнос-
тичної лабораторії.

К амаєва Світлана Семенів-
на народилась у 1971 р. в

с. Атакі Дондюшанського ра-
йону (Молдова).

Закінчила Київське медичне
училище № 3 у 1989 році. Свою
трудову діяльність почала в
ЦРКЛ Дніпровського району
м. Києва.

У 1989–2000 рр. –
медична сестра невро-
логічного відділення.

З 25.09.2006 р. по
теперішній час – ме-
дична сестра проце-
дурного кабінету полі-
клінічного відділен-
ня № 2.

Проявила себе як знаюча,
чуйна, висококваліфікована
медсестра. Має першу кваліфі-

каційну категорію за
спеціальністю сест-
ринська справа.

Уважно і чуйно
ставиться до дітей та
їхніх батьків, корис-
тується повагою спів-
робітників.

ÊÀÌÀªÂÀ Ñâ³òëàíà Ñåìåí³âíà,
медична сестра процедурного кабінету поліклінічного відділен-
ня № 2 дитячої поліклініки № 1 Дніпровського району

Ч орна Раїса Іванівна, 1939
р. н., закінчила в 1961 році

Київське медучилище № 1, ос-
віта середня
спеціальна. З
1961 р. по тепе-
рішній час пра-
цює в поліклі-
ніці № 5 Шев-
ченківського ра-
йону. З 1961 р.
по 1979 р.– ме-
дична сестра, з
1971 р. по те-
перішній час – старша медична
сестра хірургічного відділення
поліклініки.

За період роботи проявила
себе як висококваліфікований

працівник. Постійно підвищує
ділову та професійну кваліфіка-
цію, вимоглива до себе і підлег-

лих, принципова у вирі-
шенні виробничих пи-
тань, самостійна у прий-
нятті рішень, бере актив-
ну участь у громадському
житті колективу, відпові-
дальна, комунікабельна,
має ненормований робо-
чий день, скромна у по-
буті, користується заслу-
женим авторитетом та по-

вагою серед співробітників та
пацієнтів. За час роботи стар-
шою медсестрою підготувала
не одне покоління медичних
сестер.

×ÎÐÍÀ Ðà¿ñà ²âàí³âíà,
старша медична сестра хірургічного відділення поліклініки № 5
Шевченківського району

Я ловнюк Зоряна Сте-
панівна 19б5 р. н.

З 2006 р. працює в полі-
клініці на посаді медичної
сестри денного стаціо-
нару.

Вона бездоганний, гра-
мотний, висококваліфі-
кований спеціаліст, відпо-
відально ставиться до ви-
конання своїх посадових
обов’язків, активна в роботі, ви-

ßËÎÂÍÞÊ Çîðÿíà Ñòåïàí³âíà,
медична сестра денного стаціонару поліклініки № 1
Печерського району

моглива до себе,
постійно підви-
щує свій про-
фесійний рівень,
користується по-
вагою в колек-
тиві.

Зоряна Сте-
панівна – пере-
можець конкур-
су «Краща ме-

дична сестра поліклініки».

Трусевич Ольга
Миколаївна на-

родилася 2 січня 1953
року у селі Дрозди Бі-
лоцерківського райо-
ну Київської області.
У 1970 році, після за-
кінчення середньої
школи, вступила до
Київського медично-
го училища № 3, яке
закінчила у 1972 році за
спеціальністю медична сестра.

З 1972 по 1977 рік
працювала у клінічній
лікарні № 7 медичною
сестрою хірургічного
відділення, з 1977 по
1991 рік – дільничною
медичною сестрою
поліклінічного відді-
лення клінічної лікар-
ні № 10. З 1992 року по
2000 рік працювала на

посаді старшої медичної сест-
ри дитячого відділення по-

ліклініки № 3 Харківського
району.

З 2000 року по теперішній
час працює в поліклініці сімей-
них лікарів «Корчувате» м. Киє-
ва на посаді медичної сестри за-
гальної практики.

Має вищу кваліфікаційну
категорію, посадові обов’язки
виконує в повному обсязі та
своєчасно, в роботі відповідаль-
на, доброзичлива, користується
повагою та авторитетом у
колективі. Постійно відвідує се-
мінари, сестринські конфе-
ренції, курси підвищення квалі-
фікації.

ÒÐÓÑÅÂÈ× Îëüãà Ìèêîëà¿âíà,
медична сестра загальної практики поліклініки
сімейних лікарів «Корчувате»

ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ Âàëåíòèíà Ïåòð³âíà,
старша медична сестра відділення діабетології Інституту
ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМНУ

Г ерасименко Ва-
лентина Петрівна

народилася 1 грудня
1971 року в с. Семе-
нівка Баришівського
району Київської об-
ласті. Закінчила Київ-
ське медичне учили-
ще № 4 у 1990 році.

В Інституті ендо-
кринології працює з 1990 року,
спочатку на посаді медичної се-
стри, з 2 червня 2000 року –
старша медсестра відділення

діабетології. До вико-
нання своїх службо-
вих обов’язків ста-
виться відповідально,
постійно працює над
підвищенням свого
професійного рівня,
медсестра вищої кате-
горії.

За час роботи про-
явила себе як добрий фахівець,
користується повагою співро-
бітників інституту та хворих,
чуйна та доброзичлива людина,

має активну життєву позицію.
Досконало володіє способами
введення цукрознижуючих пре-
паратів, методом навчання са-
моконтролю при цукровому діа-
беті, методами визначення глю-
кози крові, очолює та контро-
лює роботу середньої та молод-
шої ланки діабетологічного
відділення, здійснює контроль
за санітарно-гігієнічним станом
відділення.

Герасименко В. П. нагоро-
джена Подякою голови По-
дільської районної держадміні-
страції та голови Київської
міської держадміністрації.
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К оба Валентина
Миколаївна пра-

цює в лікарні з 1970
року по теперішній час.
В лікарню прийшла
працювати після закін-
чення медичного учили-
ща молоденькою медсе-
стричкою і приросла
серцем до своєї про-
фесії.

Зараз працює маніпуляцій-
ною медичною сестрою в гіне-
кологічному відділенні. Висо-
кокваліфікований фахівець,
чуйна, порядна людина, праце-
любна, добросовісна, постійно

прагне удосконалю-
вати кваліфікацію.
Має вищу кваліфі-
каційну категорію.
Володіє в повному
обсязі всіма методи-
ками маніпуляцій-
ного кабінету. З хво-
рими чемна, корис-
тується повагою се-
ред співробітників і

пацієнтів.
За характером витримана,

ввічлива, врівноважена, вимог-
лива до себе.

Бере активну участь у гро-
мадському житті колективу.

ÊÎÁÀ Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà,
маніпуляційна медична сестра
гінекологічного відділення КМКЛ № 2

ÊÓÐÁÀÖÜÊÀ Çîÿ Ìèêîëà¿âíà,
старша медична сестра педіатричного відділення № 2
КМДКЛ № 2

К урбацька Зоя
Миколаївна на-

родилася у 1982 в
с. Сенча Лохвицько-
го району Полтав-
ської обл.

У 2000 році закін-
чила Лохвицьке ме-
дичне училище за
спеціальністю сестра
медична.

Працювала в Сенчанській
районній лікарні Полтавської
області на посаді медичної
сестри.

У Київській міській дитячій
клінічній лікарні № 2 працює з
22.04.2002 року на посаді ме-
дичної сестри педіатричного
відділення № 2.

3 01.09.2006 року –
старша медична сест-
ра педіатричного від-
ділення № 2.

Фахівець високої
кваліфікації. У 2007
році атестована на
І кваліфікаційну кате-
горію. Сумлінно вико-
нує посадові обов’яз-

ки. До хворих дітей ставиться
уважно, доброзичливо. Доско-
нало володіє всіма сестринськи-
ми маніпуляціями. Передає свій
досвід молодим медичним сес-
трам. Працює без скарг.

У 2008 році брала участь у
районному та міському конкурсі
на кращу медичну сестру.

ÃÎÍ×ÀÐÓÊ Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà,
дільнична медична сестра дитячої поліклініки № 4
Святошинського району

В 1975 році моло-
дою дівчиною

приїхала до столиці Те-
тяна Миколаївна Гонча-
рук, щоб здобувати таку
бажану медичну освіту.

Вступила до Київ-
ського медичного учи-
лища № 4. Навчалася
сумлінно, з великим ба-
жанням виконувала всі постав-
лені завдання, була лідером у
групі.

По закінченні медичного
училища в 1978 році влаштува-
лась на роботу дільничною

медсестрою до ди-
тячої поліклініки
Оболонського райо-
ну м. Києва.

Потім переїхала
з родиною на північ,
де працювала ме-
дичною сестрою в
пологовому будин-
ку. У 1985 році по-

вернулася до Києва та розпоча-
ла трудову діяльність у дитячій
поліклініці № 4 Святошинсько-
го району, де працює і по те-
перішній час.

Працювала Тетяна Мико-
лаївна з багатьма лікарями, всі

вони характеризують її як від-
повідальну, енергійну, високо-
професійну медичну сестру.

Батьки пацієнтів дуже ціну-
ють її уважність, чуйність, доб-
розичливе ставлення до дітей.
Вона у будь-який час дасть по-
раду, заспокоїть, прийде на до-
помогу.

За 30 років професійної
діяльності через її лагідні руки
пройшло не одне покоління
дітей, які вже давно виросли, та
все одно з посмішкою вітають
її на вулиці.

Тетяна Миколаївна Гонча-
рук віддає всю себе роботі, да-
руючи здоров’я та надію паціє-
нтам, привітну усмішку та по-
раду співробітникам.

ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ Àëëà Àíàòîë³¿âíà,
дільнична медична сестра IV терапевтичного відділення
ЦРП Святошинського району

К ондратенко Алла
Анатоліївна закін-

чила Київське медичне
училище № 4 в 1996
році і отримала кваліфі-
кацію медичної сестри
загального профілю.
Після закінчення учили-
ща влаштувалась на ро-
боту в IV терапевтичне
відділення Центральної район-
ної поліклініки Святошинсько-
го району, де й працює по те-
перішній час.

За період роботи
в поліклініці зареко-
мендувала себе
уважним, кваліфі-
кованим, врівно-
важеним, пункту-
альним працівни-
ком, що з відпові-
дальністю ставить-
ся до виконання по-

садових обов’язків.
Намагається постійно підви-

щувати свій освітній та квалі-
фікаційний рівень, атестована,

має вищу кваліфікаційну кате-
горію за спеціальністю сест-
ринська справа.

Має добрі організаторські
здібності, є кадровим резервом
старшої медичної сестри
відділення. Багато уваги при-
діляє роботі з документацією та
з пацієнтами на дільниці. Вона
вміє створити сприятливі умо-
ви для праці та відпочинку, по-
зитивно впливає на оточуючих.

Пацієнти та співробітники
відділення з повагою ставлять-
ся до Алли Анатоліївни за її
чуйність і доброзичливість.

ÏÀÑÒÓÕ Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà,
старша медична сестра стоматологічного відділення
дитячої поліклініки № 1 Святошинського району

П
астух Наталія
М и х а й л і в н а

після закінчення КМУ
№ 2 в 1993 році прий-
шла на роботу у стома-
тологічне відділення
дитячої поліклініки
№ 1. Спочатку працю-
вала медсестрою, а
згодом стала старшою
медсестрою відді-
лення.

Наталія Михайлівна вимог-
лива і принципова – перш за все
щодо себе. Завжди займає ак-
тивну життєву позицію; вона
член профспілкового комітету
поліклініки, член ради медич-
них сестер, користується заслу-
женою повагою і авторитетом у
колективі поліклініки.

Самостійна у прийнятті рі-
шень, чітка у виконанні розпо-
ряджень керівництва, уважна,
комунікабельна. Завжди готова
поділитися своїми знаннями,
постійно проводить заняття з
медичним персоналом, грамот-
но та професійно працює з ме-
дичною документацією.

Наталя Михайлівна – висо-
кокваліфікований фахівець,

віддана своїй справі.
Постійно вдоскона-
лює свій професій-
ний рівень, має вищу
кваліфікаційну кате-
горію за спеціальні-
стю сестринська
справа.

Н е од н о р а з о в о
отримувала подяки
адміністрації полі-

клініки, районної та міської дер-
жавних адміністрацій.

Зі святом Вас, вельмишанов-
на Наталіє Михайлівно.

Колектив дитячої полі-
клініки № 1 Святошинського
району зичить Вам здоров’я,
натхнення, особистого щастя та
великих успіхів у праці. Нехай
ті почуття, що спонукали Вас
вибрати шлях медика, ніколи не
покидають Вас, і щоб Ви ніко-
ли не шкодували, що колись
одягли білий халат і пішли слу-
жити людям. Хай все хороше,
добре, зроблене з душею та нат-
хненням повернеться до Вас
сторицею! Нехай кожна мить
життя радує Вас своєю не-
повторністю.

С улейманова Ніна
Парфенівна пра-

цює в закладах охоро-
ни здоров’я понад 47
років, з них у Київ-
ській міській клінічній
лікарні № 7 26 років
на посаді головної ме-
дичної сестри лікарні.

Грамотний, ініціа-
тивний, дисципліно-
ваний, висококваліфікований
фахівець, з великими практич-
ними навичками в роботі, по-

чуттям відповідаль-
ності за доручену
справу.

Сумлінна, по-
стійно підвищує свою
професійну майстер-
ність, бере активну
участь у міських і ра-
йонних конференціях,
конкурсах, органі-
зовує лікарняні сест-

ринські конференції, часто не
рахуючись зі своїм особистим
часом .

Комунікабельна, шаноблива,
але водночас і вимоглива до всіх
без винятку.

Має вищу кваліфікаційну
категорію медичної сестри ста-
ціонару.

Відмінник охорони здоров’я
з 1978 року.

Обиралася депутатом ра-
йонної ради трьох скликань
(1975–1982 рр.).

Наставник молодих спе-
ціалістів середньої ланки. Бага-
то сил і енергії приділяє вихо-
ванню молодих спеціалістів і
становленню їх як особистос-
тей у колективі.

ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂÀ Í³íà Ïàðôåí³âíà,
головна медична сестра КМКЛ № 7

ÌÀÒÂ²ªÍÊÎ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà,
старша медична дільнична сестра терапевтичного відділення № 2
поліклініки № 3 Дніпровського району

М атвієнко Ірина Олек-
сандрівна народилася

2 жовтня 1988 року. У 2007 році
закінчила Київський медичний
коледж № 4 за спеціальністю
сестринська справа.

Після проходження практи-
ки в поліклініці залишилась
працювати в цій установі діль-
ничною медсестрою.

У роботі та поведінці Ірина
є взірцем високої культури,
скромності та акуратності. Такі
риси, як співчуття, терпіння,
чесність, рішучість, дисциплі-
нованість, принциповість, зав-
жди присутні в її роботі як в
установі, так і на дільниці. Вміє
поводитись у різних ситуаціях,
ввічлива, доброзичлива. Їй, мо-
лодому спеціалісту, що робить
перші кроки у професії, особли-

во необхідно усвідомлювати те,
що є поруч люди, на яких мож-
на обіпертися у тяжку хвилину,

одержати від них допомогу і по-
раду. Завжди в разі потреби вона
звертається по допомогу до до-
свідчених колег, а ті, у свою чер-
гу, охоче допомагають молод-
шим, підбадьорюють їх, вселя-
ють упевненість, оптимізм,

скеровують на правильний шлях.
Ірині легко і просто працювати
в колективі, тому що вона вміє
поважати інших, з довірою і
доброзичливістю ставиться до
колег.

Завжди пам’ятає, що її
зовнішність має
великий вплив на
одужання хворого.
Є чудовий вислів
П. Бейліна про
зовнішній вигляд
медичної сестри:
«Сестру я визна-
чаю по тому, який
у неї халат, – чис-
тий, випрасува-
ний, накрохмале-

ний, застібнутий на всі ґудзики,
значить, такій медичній сестрі
можна довіритись. Значить, пи-
шається своєю професією, ха-
лат одягає, як казкова королева
мантію» – ці слова, безперечно
стосуються й Ірини Матвієнко.
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М арисенко Тетяна Петрів-
на народилася у 1963 р.

у з/р «Спартак» Єршовського
р-ну Саратовської обл. (Росія).

Закінчила Київське спе-
ціальне училище № 4 у 1982 р.,
освіта середня спеціальна.

1982–1993 – старша медич-
на сестра відділення педіатрії
ДКЛ № 7;

1993–1994 – старша медич-
на сестра Д/у № 450;

1994–1995 – старша медич-
на сестра приймального відді-
лення ДТМО Старокиївського
р-ну м. Києва;

ÌÀÐÈÑÅÍÊÎ Òåòÿíà Ïåòð³âíà,
головна медична сестра дитячої поліклініки № 1
Дарницького району

1995–1997 –
медична сестра ма-
ніпуляційного ка-
бінету поліклініки
№ 2 ДТМО Мос-
ковського р-ну;

1998–1999 –
медична сестра профілактики
інфекційних хвороб Централь-
ної дитячої поліклініки ТМО
Московського району;

1999–2001 – старша медич-
на сестра ВНМД дитячої полі-
клініки № 1 Дарницького райо-
ну м. Києва;

2001–2003 – старша медич-
на сестра дитячої поліклініки

№ 1 Дарницького р-ну м.
Києва;

з 2003 року по тепе-
рішній час – головна ме-
дична сестра дитячої
поліклініки № 1 Дарниць-
кого р-ну м. Києва.

За час роботи прояви-
ла себе як відповідаль-
ний, дисциплінований

працівник, самостійна у прий-
нятті рішень, уважна, комуніка-
бельна, ініціативна, чітко вико-
нує розпорядження керівницт-
ва, постійно підвищує свій ква-
ліфікаційний рівень, вимоглива
до себе та підлеглих, уміло ви-
користовує накопичений досвід
і знання, користується автори-
тетом у працівників полі-
клініки.

Г речко Любов Ми-
хайлівна розпоча-

ла свою трудову
діяльність у 1974 році
в Краснокутській ра-
йонній лікарні у Хар-
ківській області на по-
саді медсестри.

До центральної ра-
йонної поліклініки Со-
лом’янського району
прийшла у 1975 році на посаду
медичної сестри хірургічного
відділення, з 1983 року переве-
дена на посаду старшої медич-
ної сестри хірургічного відді-

ÃÐÅ×ÊÎ Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà,
старша медична сестра хірургічного відділення
ЦРП Солом’янського району

лення. До виконання
покладених на неї
завдань ставиться
відповідально, поса-
дові обов’язки вико-
нує в повному обсязі
та своєчасно.

Любов Михайлів-
на зарекомендувала
себе як компетент-
ний, уважний керів-

ник. На свіїй відповідальній по-
саді працює вже 26 років. По-
стійно підвищує свій професій-
ний рівень, комунікабельна, ша-
нобливо ставиться до колег та

відвідувачів, не рахується з осо-
бистим часом, виконуючи по-
кладені на неї завдання.

Має вищу кваліфікаційну
категорію старшої медичної се-
стри хірургічного відділення,
вмілий організатор.

Ще коли розпочинала свій
трудовий шлях, чітко визначи-
ла для себе пріоритети в діяль-
ності – навчання молодого і се-
реднього медичного персоналу,
дотримання санітарно-гігієніч-
ного режиму. Багато приділяє
уваги індивідуальній роботі з
медсестрами. Чуйна і уважна до
пацієнтів. Це людина, яка чу-
жий біль сприймає як свій.

Безнощук Галина
Василівна народи-

лася 20 лютого 1972
року в с. Будичани Чуд-
нівського району Жи-
томирської області.

У 1989 році закінчи-
ла Будичанську серед-
ню школу. В 1989–1991
pp. навчалася в Берди-
чівському медичному училищі.

З 2002 року по теперішній
час працює дільничною медич-
ною сестрою у поліклініці № 3
Подільського району м. Києва
на дільниці № 7.

ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà,
медична сестра відділення інтенсивної терапії загального
профілю Київської міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги

Логвиненко Окса-
на Володимирів-

на, 1972 р. н., закінчи-
ла Обухівське медичне
училище в 1998 році.

Працювала в Яго-
тинській міській лікар-
ні, а з 1998 року пра-
цює в Київській місь-
кій клінічній лікарні
швидкої медичної допомоги на
посаді медичної сестри відді-
лення інтенсивної терапії за-
гального профілю.

За час роботи в
лікарні проявила себе
як досвідчений спе-
ціаліст, чуйна, добро-
зичлива, уважна до
хворих. Роботу вико-
нує сумліно та в по-
вному обсязі, пункту-
альна.

Логвиненко Окса-
на Володимирівна користуєть-
ся повагою та авторитетом се-
ред співробітників лікарні.

ÁÅÇÍÎÙÓÊ Ãàëèíà Âàñèë³âíà,
дільнична медична сестра поліклініки № 3 Подільського району

За роки роботи
проявила професіо-
налізм, індивідуаль-
ний підхід і мило-
сердя до кожного
хворого. Грамотна,
сумлінна, відпові-
дальна, дисципліно-
вана, наполеглива у
праці. Постійно під-

вищує свій професійний рівень
(має першу атестаційну катего-
рію). Користується повагою се-
ред співробітників та пацієнтів.

Гарна господиня, має золоті
руки – вишиває картини.

Ш а р г о р о д с ь к а
Наталія Віктор-

івна, 1972 р. н., закінчи-
ла з відзнакою в 1992
році Київське медичне
училище № 4 за фахом
«медична сестра».

Після закінчення
училища почала працю-
вати в лікарні № 15, де і
працює протягом 17 років.

За час роботи Шаргородська
Н. В. виявила себе працьови-
тою, чуйною, уважною медич-
ною сестрою. Володіє необхід-
ними маніпуляціями, постійно
підвищує свій професійний
рівень – цікавиться спеціаль-
ною літературою, відвідує сем-
інарські заняття.

ØÀÐÃÎÐÎÄÑÜÊÀ Íàòàë³ÿ Â³êòîð³âíà,
медична сестра операційно-перев’язувального блоку
КМКЛ № 15

Серед пацієнтів
та співробітників
клініки користуєть-
ся заслуженим авто-
ритетом і повагою, є
фахівцем високої
кваліфікації. До
своїх обов’язків ста-
виться сумлінно,
завжди акуратна,

ввічлива із хворими та спів-
робітниками.

Бере активну участь у гро-
мадському житті колективу. За-
вжди готова допомогти товари-
шам по роботі як порадою, так
і ділом. Принципова та справед-
лива.

У вільний від роботи час лю-
бить читати та подорожувати.

Р ябченко Ніна
Єфремівна пра-

цює в Інституті герон-
тології АМНУ з 1974
року старшою медич-
ною сестрою в загаль-
нотерапевтичном у
відділені. Має вищу
категорію, постійно
підвищує свій профе-
сійний рівень, сумлін-
но виконує свої обов’язки. Доб-
розичлива. Бере активну участь
у громадському житті, член

ради медичних сес-
тер клініки та 10
років була членом
профкому інституту.

За сумлінну пра-
цю була нагороджена
грамотами, Подякою
голови міської держ-
адміністрації. Почес-
ною грамотою Ака-
демії медичних наук.

Користується повагою серед
хворих та співробітників.

ÐßÁ×ÅÍÊÎ Í³íà ªôðåì³âíà,
старша медична сестра загальнотерапевтичного відділення
Інституту геронтології АМНУ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ Í³íà ²âàí³âíà,
старша медична сестра операційного відділення
КМКЛ № 1 Дарницького району

Напередодні свята хочеться
розповісти про старшу

операційну медичну сестру
КМКЛ № 1 Владимирову Ніну
Іванівну. В системі охорони здо-
ров’я Ніна Іванівна працює вже
40 років. Останні 14 років –
старшою медичною сестрою
операційного відділення багато-
профільної хірургічної клініки
(загальна хірургія, судинна,
урологія, нейрохірургія, оф-
тальмохірургія).

За цей час Ніна Іванівна
підготувала десятки медичних
операційних сестер, які завжди
із вдячністю говорять про неї,
про її професіоналізм, знання,
вміння вислухати та допомогти.

Робота в такому відділенні
дуже непроста. Завжди може

виникнути неперед-
бачувана ситуація, а
колектив повинен
гідно і професійно
вийти з неї. Ніна Іва-
нівна дуже добре знає
свою справу, а тому і
порозуміння в колек-
тиві є завжди. Своєю
«мамою» її називають
і лікарі-хірурги, і медичні сест-
ри, і молодший медичний пер-
сонал.

Ніна Іванівна без перебіль-
шення «людина з великої літе-
ри». Надзвичайно доброзичли-
ва, з добрим серцем, великої
сили волі, чуйна, відповідальна
та принципова. Постійно навчає
середній та молодший персонал
правилам асептики та антисеп-
тики, санепідрежиму, бо ці пи-

тання є ключовими в операцій-
ному відділенні.

Ніна Іванівна займає актив-
ну життєву позицію,
чудовий організатор.
Вона завжди на «пере-
довій». Тривалий час
була членом проф-
спілкового комітету
лікарні. А колектив
операційних медич-
них сестер під її керів-
ництвом займав при-
зові місця і у конкур-

сах по професії, і у спортивних
змаганнях, і в інших заходах, що
проводились у лікарні.

Нещодавно Ніну Іванівну
щиро вітали з ювілеєм колектив
лікарні, профспілковий комітет,
співробітники відділення, рада
медичних сестер лікарні.

Хочемо ще раз побажати
міцного здоров’я, подальших
успіхів у роботі та щиро при-
вітати з професійним святом.

ÃËÀÄÊÅÂÈ× Íàä³ÿ ßê³âíà,
дільнична медична сестра
Центральної районної дитячої поліклініки Оболонського району

Гладкевич Надежда Яков-
левна родилась в 1943 г.

С 1975 г. работает в Цент-
ральной районной детской по-
ликлинике Оболонского района,
со дня ее организации, участко-
вой медсестрой.

Гладкевич Н. Я. за все 33
года работы на участке прояв-
ляет себя как очень грамотная,

исполнительная, ини-
циативная медсестра
высшей категории.

С большой любо-
вью и ответственнос-
тью относится к сво-
им маленьким и боль-
шим пациентам. Она,
как родной человек,
знает все проблемы

семей, с которыми
сталкивается по рабо-
те. Ее любят и уважа-
ют на участке, где она
самоотверженно тру-
дилась все эти годы. И
Надежда Яковлевна
не представляет себе
жизни без своей рабо-
ты.
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К оли навесні 1982 року було
відкрито перше в Україні

спеціалізоване відділення реані-
мації для інфекційних хворих на
базі Міської клінічної інфекцій-
ної лікарні № 12, його комплек-
тували кадрами випускників
медичного інституту та медич-
них училищ. Серед них була
19-річна незаміжня дівчина з
Кіровоградщини Борейко Зінаї-
да Андріївна (на
фото у блакитному
костюмі). Важка ро-
бота, іноді на межі
емоційних та фізич-
них можливостей,
яка відразу лягла на
плечі молодих ви-
пускників, ставила
кожного з них перед
вибором – працюва-
ти, не шкодуючи
своїх сил, або шука-
ти іншу роботу. На жаль, дале-
ко не всі зробили вибір на ко-
ристь хворих, але ми їм вдячні
за те, що їх вибір був чесним.

Багато з них віддали роботі
у відділенні реанімації 10 і біль-
ше років, але тільки Зінаїда Бо-
рейко присвятила своїй роботі
28 років. За цей час дівчина ста-
ла дружиною, матір’ю двох
дітей, а згодом і бабусею. Її
душа і руки зігріли кожну ди-
тину, яка пройшла лікування у
відділенні реанімації, її серце

тисячі разів стискалося від
болю через дитячі страждання,
її знання та досвід допомогли
сформуватися не одному моло-
дому спеціалісту.

Бездоганна праця, високий
рівень кваліфікації, відданість
та вірність роботі протягом та-
кого тривалого часу в будь-якій
розвинутій країні були б відзна-
чені нагородою, в нашій же

країні нагородою для Зінаїди
Андріївни є одужання хворих
дітей, вдячні сльози та усміш-
ки їхніх батьків, повага колег та
... звичайна заробітна плата.

Користуючись можливістю,
ми, колеги Зінаїди Андріївни,
висловлюємо їй свою глибоку
повагу, бажаємо їй міцного здо-
ров’я, щастя всій її родині та
сподіваємось разом з нею дожи-
ти до часів, коли наша країна
навчиться цінувати заслуги
своїх громадян.

ÁÎÐÅÉÊÎ Ç³íà¿äà Àíäð³¿âíà,
медична сестра спеціалізованого відділення реанімації
для інфекційних хворих
на базі Міської клінічної інфекційної лікарні № 12

Багнюкова Вікто-
рія Іванівна,

1966 р. народження,
красива жінка, чудо-
ва мати, віддана дру-
жина. Старший ла-
борант відділення
експертизи трупів
моргу № 2 і член
профспілки Київ-
ського міського бю-
ро судово-медичної експертизи
з часу створення бюро.

Робота її важка і відпові-
дальна і в умовах сьогодення не
кожному під силу.

Вікторія Іванівна – завжди
зібрана, ввічлива, доброзичли-
ва. Встигає виконувати розпо-

рядження завідувача,
оформляти аналізи, до-
кументацію, підміняти
лаборанта в секційному
залі, вислухувати ро-
дичів покійного, нада-
вати поради.

Повною мірою до-
тримується таких важ-
ливих правил етики і
деонтології. Відділення

чисте, на підвіконнях квіти, за
вікнами клумби. У колективі
дружні відносини без панібрат-
ства. І. Багнюкова володіє особ-
ливим даром людяних стосун-
ків, основою яких є гуманне,
терпиме, співчутливе ставлення
до людей.

ÁÀÃÍÞÊÎÂÀ Â³êòîð³ÿ ²âàí³âíà,
старший лаборант відділення експертизи трупів моргу № 2

С идоренко Валентина Во-
лодимирівна працює в

інституті з 1961 року. На почат-
ку трудової діяльності працюва-
ла медичною сестрою опера-
ційного відділення. Пізніше
працювала старшим рентген-
лаборантом та старшою медич-
ною сестрою стерилізаційного
відділення.

З 1987 року – на посаді ме-
дичної сестри поліклінічного
відділення.

За період роботи в інституті

ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ Âàëåíòèíà Âîëîäèìèð³âíà,
медична сестра поліклінічного відділення
Національного інституту раку

проявила себе з позитивної сто-
рони. З великою відповідальні-
стю ставиться до своїх функці-
ональних обов’язків. Корис-
тується авторитетом серед спів-
робітників і пацієнтів.

Бере активну участь у житті
колективу, в культурно-масових
заходах.

Завжди з радістю ділиться
своїм досвідом роботи з моло-
дими медсестрами. Протягом
усіх років праці є постійним на-
ставником молоді.

«Готовність пожертвувати

собою заради виконання обов’язку

є основою підтримання життя»

«Сюньцзи»

В ідділення серцевої хірургії
новонароджених та відді-

лення серцевої хірургії – дер-
жавна установа «Науково-прак-
тичний медичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії
МОЗ України», який очолює
заслужений лікар України, док-
тор медичних наук, хірург від
Бога, Людина з великої літери –
Ємець Ілля Миколайович.

У відділеннях здійснюється
висококваліфіковане та спеціа-
лізоване хірургічне лікування
хворих з уродженими вадами
серця з усіх областей України
та близького зарубіжжя. Наші
лікарі проводять хірургічну
корекцію практично всіх уро-
джених вад серця у пацієнтів
різного віку.

У відділеннях
проводяться, розроб-
ляються та впрова-
джуються нові опе-
рації, розробляються
методичні рекомен-
дації для регіональ-
них центрів. Праців-
ники відділень бе-
руть участь у науко-
вих конференціях як
в Україні, так і за кор-
доном. Постійно проводяться
заняття з лікарями, із середнім
та молодшим медперсоналом
щодо підвищення кваліфікації у
сфері лікування вроджених вад
серця, а також упровадження
сучасних методів післяопера-
ційного ведення хворих.

До нашого найсучаснішого
центру європейського рівня
звертаються пацієнти – діти з
уродженими вадами серця та
порушенням серцевого ритму,
що мають консультативний вис-
новок нашого поліклінічного
відділення, а також хворі, що
були оперовані раніше, які ма-
ють потребу в обстеженні або
консервативному лікуванні.

Планова госпіталізація про-
водиться після попереднього
амбулаторного обстеження в
поліклініці за місцем проживан-
ня (загальний аналіз крові, сечі,
біохімічний аналіз, ЕКГ, ЕхоКГ,
фоноКГ, за потреби – рентгено-
логічні обстеження, КТ).

Але не тільки планово по-
трапляють до нас хворі дітки…
Потрапляють і в екстреному по-
рядку. Такі дітки відразу ж гос-

піталізуються у відділення
інтенсивної терапії, яке очолює
дитячий лікар-анестезіолог Ка-
лашникова Руслана Василівна
та старша медична сестра вищої
категорії Гриб Марія Олексан-
дрівна. У таких випадках мама
може бути ще в пологовому бу-
динку (залі), а дитинка вже у
нас, і починається боротьба за
життя, дорогоцінне життя. Від-
ділення серцевої хірургії розра-
ховане на 38 ліжок та відділен-
ня серцевої хірургії новонаро-
джених – на 30 ліжок.

Очолює медсестринство
старша медсестра Левіщенко
Віра Миколаївна. Ще в 1981
році, після закінчення КМУ №
2, вона зовсім юною, тендітною
дівчинкою за направленням
прийшла працювати медичною
сестрою реанімаційного відді-
лення до інституту ім. Янов-

ського (згодом інститут ім. М.
Амосова). Освоїла всі методи
надання допомоги при не-
відкладних станах. Працювала
маніпуляційною та перев’язоч-
ною медсестрою. Тому, коли
було засновано наш центр,
«центр Ємця» (так називають
мами нашу установу), у керів-
ництва не було жодних сумнівів
з приводу призначення її на по-
саду старшої медсестри відді-
лення. Всі одноголосно виріши-
ли – це буде Левіщенко Віра
Миколаївна («наша мама Вєра»
– так називають між собою сес-
трички відділення).

На сьогоднішній день Леві-
щенко В. М., маючи майже
30-тирічний досвід роботи,
спромоглася очолити медсест-
ринство двох відділень – СХН
та СХ – таким чином, що навіть
відсутність завідувача відділен-
ня не шкодить чіткій організації
лікувального процесу.

Щоденний контроль стар-
шої медсестри дає змогу дотри-
муватися санепідрежиму у
відділеннях та харчоблоці. Що-
тижня проходять заняття із се-
реднім та молодшим медперсо-
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налом: закріплення практичних
та теоретичних навичок при різ-
них станах, надання невідклад-
ної допомоги до приходу ліка-
ря. Кожна медсестра підготува-
ла реферат на одну із тем, які
потім на заняттях зачитуються
й обговорюються. Проводяться
відповідні тренінги.

У кожної медсестри, яка має
стаж до 3-х років, є наставник.
На одного наставника припадає
до 3-4 медсестер. А все тому, що
у нас молодий колектив. Вік
медсестер не перевищує 23
роки. До нас приходять медичні
сестри з інших лікарень, і ніхто
з них не шкодує. Завжди все
нове вважається складним. Але
коли маєш бажання та велике
почуття відповідальності, то все
стає зрозумілим і звичним. І
праця приносить відчуття задо-
волення від виконаного. Кожна
медична сестра – не просто мед-
сестра, яка надає меддопомогу;
вона ще й психолог. Бо, працю-
ючи з дітками, не можна не
співчувати мамам, які з ними пе-
ребувають, не підтримувати їх
морально. Потрібно навчити
тим навичкам, якими вона
(мама) повинна буде потім дов-
гий час володіти, допомагати
своїй донечці чи синочку – як
підняти дитинку, нагодувати,
помити, допомогти легеням
краще дихати тощо. Хочеться
подякувати всьому медперсона-
лу за чуйне ставлення до
маленьких пацієнтів, за їхнє
терпіння, розуміння, сумління в
роботі.

Це: старша м/с Дорошенко
Наталія Іванівна, маніпуляцій-
на м/с Філоненко Оля, перев’я-
зочна м/с Лучак Наталя, постові
м/с Здоровець Оля, Попова
Людмила, Вєха Оксана, Хмель-
ницька Олена, Орішко Таня. Це
той осередок медичних сестер,
який допомагає керівництву
відділення у повсякденній
праці. А також молодші медсе-
стри під керівництвом сестри-
господарки – Власик Ольги
Григорівни: Дуріцька М. П., Се-
менюк О. Ф., Коцюба Л. М.,
Петренко С. М., Марченко М.
Д., Снігур Н. Р., Миколаєва О.
М., Німченко С. Д., Балацька М.
К., Буткевич Т. О., Безпала В. О.,
Максимець В. В., Моренко Л. І.
та молодші м/с буфетниці – Па-
цьора В. М., Кеуш С. О., Філа-
това А. Й., Шемет О. Д.

Голова профкому

Семененко Л. Б.

А кіншина Тетяна
Григорівна, 1958

року народження, за-
кінчила Київське ме-
дичне училище в 1976
р. за спеціальністю ме-
дична сестра. З 1976 по
1988 рр. працювала на
посаді операційної мед-
сестри КНДІР та онко-

ÀÊ²ÍØÈÍÀ Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà,
старша медична сестра відділення анестезіології
та інтенсивної терапії № 2

сестри відділення анестезіології
та реанімації № 2. Має вищу
кваліфікаційну категорію за
спеціальністю сестринська
справа.

За час роботи зарекоменду-
вала себе грамотним, добросо-
вісним  та кваліфікованим спе-
ціалістом. Активна, енергійна,
постійно працює над підвищен-
ням свого професійного рівня,
користується авторитетом та
повагою серед співробітників.

логічного інституту.
З 1988 до 1991 р. –
на посаді медичної
сестри відділення
анестезіології та
реанімації № 2.

З 1991 р. і до те-
перішнього часу
працює на посаді
старшої медичної
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Травень

Поліщук М. Є. – Голова Національної ради з питань охорони здоров’я при
Президентові України

Мусієнко Н. Д. – Старша операційна медична сестра, голова первинної проф-
спілкової організації Київської міської онкологічної лікарні

Калайда Ю. В. – Головний лікар Київської міської спеціалізованої станції
швидкої психіатричної допомоги

Левищенко Т. П. – Головна медична сестра Олександрівської клінічної лікарні
Курко Л. В. – Голова ОППО УОЗ Солом’янського району
Іващенко Л. В. – Голова первинної профспілкової організації студентів Київ-

ського медичного коледжу
Перехрестенко П. М.– Директор Інституту гематології та трансфузіології АМН

України
Королік І. М. – Головний лікар Центральної районної поліклініки

Подільського району
Лушпа О. М. – Головний лікар поліклініки № 2 Шевченківського району
Коваль В. П. – Завідувач відділу соціально-економічного захисту ради Київ-

ської міської профспілки працівників охорони здоров’я

Колтовська Р. С. – Голова первинної профспілкової організації Київської
міської клінічної лікарні № 2

Семененко Н. Б. – Головна медична сестра, голова профкому Наукового цент-
ру дитячої кардіохірургії

Олійниченко Г. П. – Головний лікар Київської міської онкологічної лікарні
Борисюк Л. М. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Подільського району
Ткаченко О. М. – Головний лікар Київської міської лікарні швидкої медичної

допомоги
Мохорєв В. А. – Заступник начальника Головного управління охорони здо-

ров’я та медичного забезпечення
Ніколаєв В. В. – Голова первинної профспілкової організації Державного

підприємства «Київмедавтотранс»
Котович Є. В. – Головний лікар поліклініки № 1 Дніпровського району
Дзюба О. Л. – Головний лікар Київської міської дитячої клінічної

лікарні № 2
Козлова І. А. – Головний лікар Санітарно-епідеміологічної станції Шевчен-

ківського району

К олектив ДУ «НПМЦДКК МОЗ
України» щиро вітає із днем народ-

ження головного бухгалтера Авдієвську
Ольгу Олександрівну.

Хочемо подякувати за сумлінну,
плідну співпрацю з різними ланками на-
шої установи. Її терпіння, виваженість,
енергійність мають слугувати зразком
для кожного працівника.

Îäà æèòòþ

Радіймо співу пташини,
Радіймо сміху дитини,
Радіймо промінчику сонця,
Що нам посміхнувсь у віконце.

Радіймо травам зеленим,
Радіймо дощам травневим,
Радіймо стежині хрещатій,
Яка поверта нас до хати.

Цілуймо мамині руки,
Скорочуймо дні розлуки.
Цілуймо вуста коханої,
Єдиної в світі, жаданої!

Â³òàºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà
ÄÓ «ÍÏÌÖÄÊÊ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
ÀÂÄ²ªÂÑÜÊÓ Îëüãó Îëåêñàíäð³âíó

• Â³òàºìî • Â³òàºìî •

Шановна Ольго Олександрівно!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила,

внучат пригортають
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років

на поміч всім людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.

ØÀÍÎÂÍ²ØÀÍÎÂÍ²ØÀÍÎÂÍ²ØÀÍÎÂÍ²ØÀÍÎÂÍ² ÄÐÓÇ²,ÄÐÓÇ²,ÄÐÓÇ²,ÄÐÓÇ²,ÄÐÓÇ², ÊÎËÅÃÈ!ÊÎËÅÃÈ!ÊÎËÅÃÈ!ÊÎËÅÃÈ!ÊÎËÅÃÈ!
Наперекір усім кризам і негараздам надворі буяє весна. Нехай вона ніко-

ли не полишає вас. Тим, хто пережив лихоліття Другої світової, сьогоднішні
труднощі видаються вкрай дріб’язковими. Головне – не пускати холод кризи,
зневір’я у свої душі і серця!

Заслужений працівник охорони здоров’я України,

ветеран ВВВ,

завідувач аптеки № 27 КП «Фармація»

В. Семенюк

Радіймо щирому слову,
Святій материнській мові –
Хто мову свою зневажає,
Той щастя в житті не зазнає.

Радіймо колосу жита.
Радіймо рокам прожитим,
Радіймо щасливій днині,
Цінуймо кожну хвилину!

* * *

Як нестримно линуть сонячні літа,
Мов птахи у вирій відлітають.
Та любов безмежна і свята
Хай ніколи нас не покидає.

Ðîáîòè ÁËÀÆ×ÓÊ
²ðèíè Ñòåïàí³âíè
старшого наукового

співробітника

ДП «Інститут фармакології і

токсикології АМНУ»,

кандидата біологічних наук,

майстра традиційного

народного мистецтва

Спілки художників України,

почесного громадянина

м. Монастирище


