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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

170 років Національному
медичному університету імені
О. О. Богомольця.
Вітаємо з ювілеєм.
КМКЛ № 3 – 35 років

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

«Чужая сторона не прибавит
ума».
Міська клінічна офтальмоло-

гічна лікарня «Центр мікро-
хірургії ока»

 «Центр мікрохірургії ока»
(продовження).
Патронажній службі Товари-

ства Червоного Хреста України –
50 років

Спортивні змагання Київської
міської профспілки ППОЗ.
Поздоровлення з днем наро-

дження.
Вітаємо з ювілеєм

Вітаємо з ювілеєм.
V Всеукраїнський конкурс

професійної  майстерності
медичних  сестер «Ескулап-
професіонал»

ñòîð. 3-4

Вітаємо з ювілеєм.
«Минздравсоцра з вития

России».
Медичне обладнання майбут-

нього

ñòîð. 9-10
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Н а сьогоднішній день На-
ціональний медичний

університет ім. О. О. Богомоль-
ця посідає IV місце серед ВНЗ
України в університетському
рейтингу за проектом ЮНЕСКО
«ТОП 200 Україна» за 2010 р.
та І місце – серед ВМ(Ф)НЗ Ук-
раїни. У вересні 2011 р. універ-
ситет приєднався до Magna
Charta Universitatum – Великої
хартії університетів.

Важливим показником на-
шої діяльності є те, що ми про-

тягом останнього року отрима-
ли 12 золотих медалей різних
міжнародних освітніх виставок,
зокрема «Сучасна освіта в Ук-
раїні», «Інноватика в освіті Ук-
раїни», «Освіта та кар’єра»,
«Сучасні навчальні заклади»,

Сто сімдесят років Національному медичному універ-
ситету імені О. О. Богомольця – істинно визначна подія у
житті вітчизняної медичної освіти і науки. Золотими літе-
рами викарбувано в історії медицини сотні імен – випуск-
ників цього славетного вищого медичного навчального
закладу. А особливо приємно, що сьогодні, у новітню епоху
відродження нашої держави, а разом з нею освіти і науки,
десятки тисяч лікарів із різних куточків нашої Батьківщи-
ни і далеко за її межами пам’ятають свою Alma mater.
Багато чого ми досягли, і нам, безперечно, є чим пишатися
та є до чого прагнути.

закладу присвоєно почесні
звання «Лідер сучасної освіти»,
«Лідер національної освіти».

Співробітники університету
(ректор, академік НАМН Украї-
ни В. Ф. Москаленко, проректор
з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків О. П.
Гульчій) беруть активну участь
у роботі Європейського регіо-
нального комітету ВООЗ.

Слід також згадати, що 17
співробітників університету
призначені головними поза-

штатними спеціалістами МОЗ
України (04.07.2011 р.), 6 – го-
ловними позаштатними спеціа-
лістами ГУОЗ м. Києва.

Відбувся перший випуск
спеціалістів, які навчалися за
європейською кредитно-транс-

ферною системою. Уперше на-
шим випускникам 2011 р. було
вручено додатки до диплома
європейського зразка Diploma
Supplement.

Визначальним є й те, що
НМУ посів І місце серед ВМНЗ
України за кількістю призових
місць у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади, де сту-
денти вибороли 26 призових
нагород, у т.ч. 11 – перших.

До 170-річного ювілею за-
кладу було видано низку істо-
рико-публіцистичних матері-
алів про всесвітньовідомих ви-
пускників закладу, у т.ч. пись-
менника М. О. Булгакова, ректо-
рів та деканів університету, а
також книги проф. В. Ф. Вой-
но-Ясенецького (архієпископа
Луки) «Дух, душа і тіло», та
відкрито меморіальні дошки.

На сьогоднішній день у
НМУ працює 40 лауреатів Дер-
жавної премії України, 44 за-
служених діячі науки і техніки
України, 36 заслужених лікарів
України. І це не межа потенцій-
них можливостей колективу.

Рекордом останніх років ста-
ло те, що університет випустив
10 тисяч іноземних спеціалістів
та здійснив підготовку другого
випуску фахівців англомовної
форми навчання.

Відкрито аудиторію імені
професора В. Ф. Войно-Ясе-
нецького (Св. Луки), що стала
найкращою студентською ауди-
торією на теренах СНД.

Наразі в університеті навча-
ються близько 13 тисяч студен-
тів, аспірантів, клінічних орди-
наторів, магістрів, лікарів(про-
візорів)-інтернів, у т.ч. 1099 іно-
земних громадян з 54 країн сві-
ту. За роки існування закладом
підготовлено понад 85 тисяч
фахівців, у т.ч. понад 3000 – з
числа іноземних громадян з 64
країн. Вихованці закладу працю-
ють у кожній четвертій країні
світу та в усіх регіонах України.
Кожен сьомий лікар та провізор
в Україні – випускник НМУ.

Неможливо не згадати і те,
що за останні два роки контин-
гент студентів перевищив 10
тисяч осіб і сьогодні складає

Ректор НМУ
ім. О. О. Богомольця,

академік НАМН України,
д.м.н., професор
В. Ф. Москаленко

10772 студенти, з яких 4167 на-
вчаються за кошти держбюдже-
ту, 6605 за кошти фізичних та
юридичних осіб, включаючи
іноземних громадян (966 сту-
дентів з 54 країн світу).

Плідною є і міжнародна
діяльність університету. Так, за
останній рік було подовжено
багатосторонні угоди з Універ-
ситетом Турку (Фінляндія), Уні-
верситетом Арістотеля в Сало-
ніках (Греція), Університетом де
Усто (Іспанія), Університетом
Гумбольдта (Німеччина). Також
Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомоль-
ця вперше взяв участь у освіт-
ній виставці в КНР (Пекін).

Планів іще багато. І завдяки
зусиллям міцного та досвідче-
ного колективу університету під
керівництвом віце-президента
НАМН України ректора НМУ
ім. О. О. Богомольця академіка
В. Ф. Москаленка – це не про-
сто мрії, що підтверджується
славетною історією універ-
ситету.
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дичного університету імені О. О. Бого-
мольця, доктор медичних наук, профе-
сор, член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни (2001); лауреат Державної премії Ук-
раїни (1997), відомий вчений у галузі
профілактичної медицини, який розви-
нув та суттєво доповнив учення про
гігієну і токсикологію синтетичних полі-
мерів і пластичних мас, змазувально-охо-
лоджувальних рідин, антикорозійних
присадок, а також комбіновану і поєдна-
ну дію хімічних і фізичних чинників дов-
кілля. Наукова і трудова діяльність
О. П. Яворовського розпочалась у 1975
році на кафедрі гігієни праці і професій-
них захворювань Національного медич-
ного університету ім. О. О. Богомольця.
На цій кафедрі він пройшов шлях від
аспіранта до професора, завідувача ка-
федри. Посада завідувача кафедри допо-
могла проявитися таланту керівника, що

дало змогу плідно працювати на посаді
декана медико-профілактичного факуль-
тету, а згодом проректора з навчальної
роботи НМУ ім. О. О. Богомольця.

О. П. Яворовський зробив значний
внесок у підготовку лікарських кадрів,
впровадження наукових досягнень у на-
вчальний процес і практику охорони здо-
ров’я. Наукова діяльність позначена
співпрацею з авторитетними дослідни-
ками, зокрема у науковому тандемі з ака-
деміком Є. Г. Гончаруком було розроб-
лено проблему профілактики комбінова-
ної і поєднаної дії іонізуючого випромі-
нювання, солей важких металів і пести-
цидів на популяційному, організмовому,
тканинному, клітинному і молекулярно-
му рівнях. Результатом наукової діяль-
ності є велика кількість наукових праць
(427, у тому числі 22 підручники, посіб-
ники, словники), серед яких низка моно-
графій; автор 3 винаходів, 2 патентів,
багатьох фізико-хімічних і хімічних ме-
тодів визначення екзогенних хімічних
речовин у навколишньому середовищі.
Наукові розробки експонувалися та удо-
стоєні медалей на Виставці досягнень
народного господарства України. Науко-
ві дослідження вчений поєднує з науко-
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во-методичною та педагогічною діяльні-
стю. Він є автором багатьох підручників
і навчальних посібників з гігієни праці,
загальної гігієни, комунальної гігієни та
освітньо-професійних стандартів для
підготовки спеціалістів за фахом «ліку-
вальна справа», «медико-профілактична
справа», «педіатрія». Під науковим керів-
ництвом і при науковому консультуванні
О. П. Яворовського виконано 7 та вико-
нується 3 кандидатських і 2 докторські
дисертації.

Професор Яворовський О.П. – дійс-
ний член Міжнародної академії наук еко-
логічної безпеки (з 2002 року), лауреат
премії АМН України (2001, 2004), лікар
вищої категорії, входить до складу редак-
ційних рад 4 журналів, обіймає посаду
голови комісії з питань гігієнічного
регламентування шкідливих хімічних ре-
човин у повітрі робочої зони при МОЗ
України, є членом спеціалізованих Вче-
них рад із захисту кандидатських та док-
торських дисертацій з гігієни, соціаль-
ної медицини, мікробіології і вірусології
при НМУ імені О. О. Богомольця, Інсти-
туті медицини праці НАМН України,
консультантом Державного фармаколо-
гічного центру МОЗ України.

Я воровський Олександр Петрович –
проректор з науково-педагогічної

роботи, завідувач кафедри гігієни праці
і професійних хвороб Національного ме-

ÊÈ¯ÂÑÜÊ²ÉÊÈ¯ÂÑÜÊ²ÉÊÈ¯ÂÑÜÊ²ÉÊÈ¯ÂÑÜÊ²ÉÊÈ¯ÂÑÜÊ²É Ì²ÑÜÊ²ÉÌ²ÑÜÊ²ÉÌ²ÑÜÊ²ÉÌ²ÑÜÊ²ÉÌ²ÑÜÊ²É ÊË²Í²×Í²ÉÊË²Í²×Í²ÉÊË²Í²×Í²ÉÊË²Í²×Í²ÉÊË²Í²×Í²É
Ë²ÊÀÐÍ²Ë²ÊÀÐÍ²Ë²ÊÀÐÍ²Ë²ÊÀÐÍ²Ë²ÊÀÐÍ² ¹¹¹¹¹ 33333 ––––– 3535353535 ÐÎÊ²ÂÐÎÊ²ÂÐÎÊ²ÂÐÎÊ²ÂÐÎÊ²Â

Київську міську клінічну лікарню № 3 відкрито в 1976 р.
з розрахунку на 600 ліжок стаціонару та 1200 прийомів у
поліклініці. Згодом відкрився ІІ терапевтичний корпус на 300
ліжок. До складу лікарні з 1986 р. входив акушерсько-гінеколо-
гічний корпус, який пізніше відокремився і існує як самостійний
лікувально-профілактичний заклад (пологовий будинок № 6).
З перших днів існування лікарні в ній панувала атмосфера, коли
кожний співробітник усвідомлював відповідальність за свою
справу. Незважаючи на економічні складнощі, що припали на
кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ ст., колектив лікарні використову-
вав усі наявні можливості, резерви, особисту ініціативу кож-
ного для забезпечення нормального функціонування лікарні.

У складі лікарні в 1990-ті
роки функціонувала низка

єдиних у м. Києві центрів та від-
ділень:

– хронічного гемодіалізу;
– протисепсисний центр

(гостра нирка);
– центр мікрохірургії

кисті;
– центр хірургічного ліку-

вання переломів стегна;
– нефрологічне відділення.
1-го січня 1999 р. Київська

міська клінічна лікарня № 3
була виведена зі структури Дні-
провського ТМО і стала само-
стійним лікувальним закладом.
У цей час лікарню очолила ко-
манда молодих енергійних про-
фесіоналів на чолі з лікарем ви-
щої категорії, а нині заслуженим
лікарем України Борисом Івано-
вичем Паламарем. Ця команда
провела в лікарні значну реор-
ганізаціяю, яка мала на меті
вирішення проблеми найбільш
ефективної  організації  ме-
дичної допомоги населенню
м. Києва з використанням су-
часних  технологій  профі-
лактики, діагностики, лікуван-
ня та реабілітації хворих. Як
депутат Київської міської ради
протягом 8 років Б. І. Паламар

зробив значний внесок у розви-
ток системи організації охорони
здоров’я м. Києва.

Борис Іванович народився
22 січня 1963 р. у м. Чернівцях,
в родині лікаря та вчительки.
Ще десятирічним хлопчиком
був присутній на операціях в
районній лікарні високо в Кар-
патах. Враження було настільки
сильним, що вирішив стати
тільки хірургом.

У 1982 р. закінчив медичне
училище в м. Новоселиці Чер-
нівецької області, а у 1988 р., по
закінченні Запорізького медич-
ного інституту, став лікарем-

інтерном Васильківської цент-
ральної районної лікарні на Киї-
вщині.

З 1990 р. Борис Іванович
працював лікарем-хірургом від-
ділення судинної хірургії Київ-
ської обласної клінічної лікарні,
а з 1994 р. – заступником голов-
ного лікаря з хірургії КМКЛ
№ 22. З того часу питання орга-
нізації охорони здоров’я стали
пріоритетними у професійній
діяльності Бориса Івановича.

З 1 січня 1999 р. Б. І. Пала-
мар призначений головним лі-
карем Київської міської клініч-
ної лікарні № 3. У 1999 р. лі-
карня пройшла акредитацію, в
результаті якої їй присвоєно
вищу категорію. З 1 січня 2005 р.
потужність лікарні складає 870
ліжок.

Лікарня нині є багатопро-
фільним закладом, до структу-
ри якого входять такі відділен-
ня: терапевтичне (50 ліжок),
ревматологічне (60 ліжок), кар-
діологічне (60 ліжок), гастроен-
терологічне (40 ліжок), 2 невро-
логічних відділення (по 80 лі-
жок), кардіологічне відділення
для хворих на інфаркт міокар-
да (60 ліжок), офтальмологічне
(40 ліжок), відділення кістково-
гнійної хірургії (40 ліжок), за-
гальнохірургічне відділення (40
ліжок), відділення гнійної
хірургії (50 ліжок), урологічне
відділення (50 ліжок), Київ-
ський міський науково-практич-
ний центр нефрології та гемо-
діалізу (60 ліжок), Київський
міський центр хірургії шийки
стегна та пошкоджень великих
суглобів кінцівок (50 ліжок),
Київський міський центр плас-

тичної мікрохірургії та хірургії
кисті (20 ліжок), Український
медичний центр інтенсивної те-
рапії сепсису, Київський місь-
кий центр ендокринної хірургії
( 30 ліжок), Міжрайонний пуль-
монологічний центр (60 ліжок),
приймальне відділення, фізіоте-
рапевтичне відділення, відді-
лення функціональної діагнос-
тики, рентгенологічне відділен-
ня, відділення ультразвукової
діагностики, клініко-діагнос-
тична лабораторія, ендоскопіч-
не відділення, патологоанато-
мічне відділення, відділення
трансфузіології.

Лікувальні підрозділи лікар-
ні формують 270 ліжок хірур-
гічного профілю, 400 – терапев-
тичного та 200 – спеціалізова-
ного. Лікарня має 42 реанімацій-
них ліжка, які не враховуються
при статистичному обліку.
Центри, які функціонують

в лікарні
• Український медичний

центр інтенсивної терапії
сепсису.

Показання для лікування в
центрі: критичний стан хворих,
обумовлений гнійно-септични-
ми процесами різної етіології,
хворі з гострим та хронічним
сепсисом, хворі для лікування

яких необхідно застосування
методів екстракорпоральної де-
токсикації та інших методів іму-
нологічної інтенсивної терапії,
імунологічних та бактеріологі-
чних досліджень.

Нові технології в роботі
центру:

– діагностика та диферен-
ційна діагностика лихоманок
неясного походження;

– ультрафільтрація;
– ендолімфатична антибіо-

тикотерапія;
– визначення імуномоду-

ляції до антибіотиків та ін.
• Київський міський центр

хірургії шийки стегна та по-
шкоджень великих суглобів
кінцівок.

Технології в роботі центру:
– ендопротезування заста-

рілих переломів шийки стегна
та несправжніх суглобів одно-
та двополюсними протезами
(200 операцій);

– реконструктивно-віднов-
лювальні операції при дефектах
шийки стегна, при деструктив-
них ураженнях суглобів за ме-
тодикою професора Я. Й. Кри-
жановського;

– ендопротезування колін-
них суглобів (6 операцій);

• Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ •
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– комбінований метало-
остеосинтез шийки стегна за ме-
тодикою професора Я. Й. Кри-
жановського (350 операцій);

– реконструктивні операції
на стопах (30 операцій);

– накладання апаратів зов-
нішньої фіксації на верхні та
нижні кінцівки при різноманіт-
них травмах (50 операцій).

• Центр пластичної мікро-
хірургії та хірургії кисті.

Показаннями для направ-
лення хворих є:

1. В ургентному порядку:
– повні і неповні травма-

тичні відчленування пальців
кисті на рівні проксимальних
фаланг та інших сегментів кін-
цівок при наявності показань для
реплантації та реваскуляризації
після попереднього узгодження
з черговим хірургом центру;

– тяжкі руйнуючі пошко-
дження кисті;

– рани передпліччя і кисті
з пошкодженням сухожилків,
нервів, крім ран, тільки пальців
з пошкодженнями сухожилків-
розгиначів;

2. У плановому порядку:
– множинні переломи кіс-

ток кисті (більше двох) та ізо-
льовані із зміщенням відламків
при безуспішній репозиції;

– переломи кісток різної ло-
калізації із значним дефектом,
яким показана кісткова пластика;

– великі дефекти тканин
різної локалізації;

– наслідки пошкоджень
кисті;

– хронічні захворювання
кисті при необхідності опера-
тивного лікування;

– вроджені та набуті вади.
З метою поліпшення резуль-

татів лікування у Центрі впро-
ваджуються нові методи та тех-
нології:

– впроваджені протоколи
реабілітації хворих з пошко-
дженнями сухожилків-згиначів
після проведених реконструк-
тивних втручань;

– з метою максимального
збереження довжини травмова-
них пальців та зменшення тер-
міну непрацездатності спільно
з кафедрою впроваджені мето-
дики пластики дефектів склад-
ними клаптями на судинно-нер-
вовій ніжці різної локалізації.

• Київський міський центр
ендокринної хірургії.

Основна патологія, яка лі-
кується в центрі – це захворю-
вання щитовидної залози (зоб
будь-якої етіології, злоякісні но-
воутворення, доброякісні ново-
утворення, тиреотоксикоз, вади
розвитку, косметичні дефекти,
обумовлені зобом великих
розмірів), захворювання пара-

щитовидних залоз, наднирни-
ків, захворювання гіпоталамус-
гіпофізарної системи. У центрі
виконується повний цикл діаг-
ностичних досліджень згідно зі
світовими стандартами, почи-
наючи з доопераційного пунк-
ційно-цитологічного, інтраопе-
раційного експрес-гістологічно-
го та до фінального гістологіч-
ного обстежень. Лікарі ведуть
амбулаторний прийом у 21
поліклініці, у всіх адміністра-
тивних районах Києва.

• Міський науково-практич-
ний центр нефрології та гемо-
діалізу.

Центр є основною клініч-
ною базою в лікувальній і кон-
сультативній допомозі нефроло-
гічним хворим усього міста.
Зараз у центрі є 18 діалізних
місць, на яких проводиться в
середньому 18–20 тис. діалізів
на рік. У центрі змінився парк
діалізної апаратури. В липні
2001 р. придбано 12 нових апа-
ратів «Штучна нирка», відкри-
то 4-ту зміну гемодіалізу. Нині
у центрі лікується 140 хворих на
гемодіалізі. З 2002 р. центр є
базою Інституту нефрології.
Центр використовує нові про-
гресивні методи гемодіалізу:
гемодіафільтрація, плазмофе-
рез. Тут проводиться прижиттє-
ва пункційна біопсія нирки. Роз-
робляються нові методи ліку-
вання хворих нефрологічного

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

ÊÌÊË ¹ 3... профілю. Створено єдину в
Києві базу даних про хворих
киян з нирковою недостатністю.

• Міжрайонний пульмоноло-
гічний центр.

Основна патологія, що лі-
кується в центрі – захворюван-
ня бронхо-легеневої системи,
вади розвитку легень.

• Відділення гнійно-кістко-
вої хірургії.

Основна патологія – остео-
мієліт та гнійні захворювання
кісток та суглобів. Відділення є
міським центром лікування
остеомієліту.

В лікарні постійно вводять-
ся і вдосконалюються сучасні
методики в лікуванні хворих,
розширюється і оновлюється
технічна база.

На базі неврологічного від-
ділення № 1 організовано ліку-
вально-реабілітаційний процес
неврологічних хворих з пору-
шенням рухових функцій, в яко-
му поряд з медикаментозними
методами використовуються
методи і апаратно-програмні за-
соби відновлення рухових
функцій, а саме апарати типу
«Міотон», дія яких полягає у
формуванні рухів під впливом
програмної багатоканальної
електричної стимуляції м’язів,
та метод біоуправління, при яко-
му хворий вільно скорочує м’я-
зи під контролем біологічного
зворотного зв’язку за показни-

ками електроміограм. Головна
перевага розроблених техноло-
гій полягає в можливості інди-
відуально підійти до лікування
та відновлення рухів пацієнта
залежно від стану рухових
функцій та етапу реабілітації.

В лікарні продовжується ак-
тивне використання сучасної
методики системного тромболі-
зісу у хворих на гострий ін-
фаркт міокарда, що сприяє зни-
женню летальності від ГІМ.

Також поновлено базу фізіо-
терапевтичного відділення за
рахунок апарату УВЧ та апара-
ту магнітної терапії.

В лікуванні хворих з остео-
хондрозом хребта запровадже-
но методику сухого скелетного
витягу хребта.

Практично всі лікувальні
підрозділи лікарні є навчальни-
ми базами для студентів і лікарів.

Науково-практичну та мето-
дичну діяльність в лікарні забез-
печують 3 кафедри Національ-
ного медичного університету
ім. О. О. Богомольця, дві кафед-
ри Київської медичної академії
післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика, Інститут нефрології
АМН України та відділ біоуп-
равління та медичної кібернети-
ки міжнародного науково-на-
вчального центру інформацій-
них технологій та систем.
Офіційний веб-сайт КМКЛ

№ 3 http://www.kmkl3.kiev.ua
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П рофесор Анатолій Павлович
Крись-Пугач (Крисюк) – видатний

вчений, відомий в Україні та за кордо-
ном, провідний фахівець дитячої орто-
педії та травматології. Народився Ана-
толій Павлович 24 вересня 1936 р. в селі
Прислуч Полонського району Хмель-
ницької області в сім’ї хліборобів. У 1944 р.
його батько загинув у боях під Проску-
ровом. Мати залишилася з трьома мало-
літніми дітьми. Тяжке повоєнне лихоліт-
тя змусило хлопчика взяти на себе бать-
кові обов’язки в домашньому госпо-
дарстві та поєднувати їх з навчанням.

Після закінчення школи у 1950 р. був
зарахований до Житомирської фельд-
шерсько-акушерської школи (нині Жи-
томирський медичний коледж), після

закінчення якої Анатолій Павлович у
1954 р. закінчив фельдшерсько-аку-
шерську школу, , після закінчення якої з
відзнакою без екзаменів був зарахований
студентом до Вінницького медінституту
ім. М. І. Пирогова, який закінчив теж із
відзнакою у 1960 р. та був зарахований
до аспірантури на кафедру анатомії Він-
ницького медінституту. Згодом працював
заступником головного лікаря і травма-
тологом Гайсинської центральної район-
ної лікарні Вінницької області (1963–
1965 pp.).

З 1965 р. творча, науково-практична
та громадська діяльність А. П. Крись-
Пугача пов’язана з Українським НДІ
травматології та ортопедії. Особиста
організованість, внутрішня дисципліно-
ваність, надзвичайна працездатність до-
зволили йому пройти нелегкий шлях від
клінічного ординатора, молодшого та
старшого наукового співробітника, уче-
ного секретаря інституту до керівника
клініки травматології та ортопедії дитячо-
го та підліткового віку, яку він очолював
у 1981–2006 pp., де й дотепер продовжує
працювати науковим консультантом.

Анатолій Павлович захистив канди-
датську (1966 р.) та докторську дисер-
тації (1978 р.), має звання професора
(1992 p.). Під його керівництвом вивча-
ли вплив несприятливих екологічних
факторів довкілля на виникнення й пе-
ребіг вроджених і набутих захворювань
опорно-рухової системи, дегенеративно-
дистрофічні ураження суглобів у дітей
та підлітків, системні диспластичні та
пухлиноподібні захворювання кісток,

пологові ушкодження немовлят тощо.
Результатом наукових досліджень

стала розробка та впровадження у
клінічну практику концепції профілакти-
ки дитячого травматизму та експертизи
дитячої інвалідності, удосконалення ме-
тодів лікування переломів кісток та осьо-
вих деформацій верхніх та нижніх
кінцівок вродженої та набутої етіології,
ниркової остеодистрофії, фіброзної дис-
плазії, солітарних та аневризмальних
кісткових кист тощо

Вагомий внесок Анатолій Павлович
зробив у визначення впливу несприят-
ливих екологічних факторів довкілля на
виникнення та перебіг вроджених та на-
бутих захворювань опорно-рухової сис-
теми, вперше на теренах СНД порушив
проблему остеопенії та остеопорозу у
дітей, обґрунтував принципи діагности-
ки та схеми профілактики порушень
структурно-функціонального стану
кісткової тканини.

А. П. Крись-Пугач був піонером за-
стосування при пухлиноподібних дис-
пластичних ураженнях та доброякісних
пухлинах керамічного гідроксиапатиту
для пластики післяопераційних дефектів
кісток.

Анатолій Павлович – ініціатор ство-
рення Українського центру ортопедії та
травматології дитячого й підліткового
віку, під його керівництвом в Україні
створено лабораторію ультразвукового
обстеження, впроваджено неінвазивний
метод ранньої діагностики дисплазії
кульшових суглобів.

Протягом 20 років А. П. Крись-Пугач
проводив велику громадську роботу як
головний дитячий ортопед-травматолог
МОЗ України та приділяв велику увагу
організації вдосконалення дитячої орто-
педо-травматологічної служби, підготовці
кадрів та впровадженню новітніх науко-
вих розробок у практичну діяльність.

Анатолій Павлович – автор понад 560
наукових праць, зокрема 8 монографій,
14 методичних рекомендацій; має 12
авторських свідоцтв, 6 патентів України.
Під його керівництвом виконано та за-
хищено 6 докторських та 24 кандидат-
ських дисертації.

Під час своєї практичної діяльності
А.П. Крись-Пугач прооперував понад
три тисячі дітей та підлітків з тяжкими
ураженнями опорно-рухової системи.
У 1995 р. Указом Президента України
А. П. Крись-Пугач удостоєний почесно-
го звання «Заслужений лікар України».

Анатолій Павлович входить до редак-
ційних колегій журналів «Ортопедия,
травматология и протезирование»,
«Вісник ортопедії, травматології та про-
тезування», «Дитяча хірургія», «Трав-
ма». Багато років він був експертом ВАК
України, членом президії правління Все-
українського наукового товариства орто-
педів-травматологів, входив до атеста-
ційної комісії МОЗ України, був науко-
вим експертом Вченої ради МОЗ Украї-
ни, членом Міжнародного товариства
ортопедів-травматологів (SICOT), чле-
ном Американської академії ортопедів-
хірургів. Він брав активну участь у ро-
боті конференцій у Берліні, Дрездені,
Лейпцигу, Грайсвальді, Мюнхені, був
учасником американської  академії
хірургів-ортопедів (Сан-Франциско) та
конгресу SICOT (Париж).

У свої 75 років А. П. Крись-Пугач
повний сил та енергії, продовжує актив-
но працювати, навчає та передає свій
величезний життєвий досвід новому по-
колінню ортопедів-травматологів.

Колектив ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України», колеги,
друзі та пацієнти щиро поздоровляють
Анатолія Павловича з ювілеєм, бажають
міцного здоров’я й подальших успіхів на
благо народу України.
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Організаторами та заснов-
никами конкурсу є Асоці-

ація медичних сестер України
(президент – Івашко Галина
Миколаївна) за підтримки Міні-
стерства охорони здоров’я Ук-
раїни (Чернишенко Тетяна Іва-
нівна – директор центрального
методичного кабінету з підго-
товки молодших медичних
спеціалістів МОЗ України).

Слід зазначити, що регіо-
нальні асоціації проводять дуже
велику підготовчу роботу: оби-
рають найкращу медсестру
своєї області та ретельно готу-
ють її до участі у Всеукраїн-
ському конкурсі.

Конкурс відбува-
ється в декілька етапів.
Заздалегідь медсестри
готують презентацію
та домашнє завдання –
в цьому році на тему
«Мрії медсестри».
У перший день було
урочисте відкриття
конкурсу, на якому
були присутні перші
керівники м. Рівного та
області.

 Першим благословив учас-
ників конкурсу архієпископ
Рівненський та Острозький
Варфоломій.

Під час цікавого концерту, в
якому брали участь співробіт-
ники Рівненського базового ме-
дичного коледжу, відбулося
представлення учасниць та же-
ребкування.

15–17 вересня в м. Рівне відбувся п’ятий Всеукраїнський
конкурс професійної майстерності серед медичних сестер.
Ці заходи проводяться в тому місті, з якого була перемож-
ниця минулого року. У конкурсі брали участь 24 представ-
ниці з різних областей України – переможниці регіональ-
них конкурсів.

Другий етап – здача тестів та
демонстрація практичних нави-
чок. Учасниці демонстрували
свої теоретичні знання та прак-
тичні навички з хірургії, терапії,
педіатрії.

Третій етап – домашнє зав-
дання. Тут медсестри проявили
всі свої здібності і, перш за все, –
любов до своєї професії, вони
не залишили поза увагою істо-
рію розвитку медсестринства,
великий подвиг медичних сес-
тер під час Великої Вітчизняної
війни, у своїх виступах вони
порушували і сучасні пробле-
ми – це умови праці, низька за-

робітна плата, але всі ми споді-
ваємося, що все буде краще,
особливо коли бачиш які

розумні, вмілі, чуйні
наші медсестрички –
найкращі серед майже
півмільйона медичних
сестер в Україні. Про-
ведення таких заходів
сприяє підвищенню
професійної майстер-
ності медпрацівників
та престиж професії в
Україні. Переможці не
стоять на місці, вони
намагаються продов-
жити далі навчання та
здобути вищу освіту

в інститутах медсестринства і,
звичайно ж, в медичних інсти-
тутах.

Переможницею V Все-
українського конкурсу фахової
майстерності медичних сестер

«Ескулап-професіонал» стала
Олеся Демборинська, вона
представляла Тернопільщину.
Тож наступного року кращі мед-
сестри зберуться у Тернопіль-
ській області.

Київ на кон-
курсі був пред-
ставлений пе-
реможницями
міського кон-
курсу Литви-
ненко Юлією –
медичною сес-
трою-анесте-
зисткою Київ-
ської міської
дитячої клініч-
ної лікарні № 2
та Ісаєвою Іри-
ною – медичною сестрою-ане-
стезисткою Інституту нейро-
хірургії ім. А. П. Ромоданова
НАМН України.

Рада профспілки висловлює
велику подяку медсестричкам
за участь у конкурсі та бажає
їм подальших успіхів у бла-
городній нелегкій справі,

якій вони присвятили своє
життя.

Також висловлюємо подя-
ку ректорові Національного
медичного університету ім.
О. О. Богомольця академіку
НАМН України, д.м.н., профе-
сору В. Ф. Москаленку за дозвіл
на звільнення від занять на пе-
ріод конкурсу студентки першо-
го курсу Литвиненко Ю. Ю.
(Юлія здійснила свою мрію та
вступила цього року до медуні-
верситету) та академіку НАН і
НАМН України, д.м.н., профе-
сорові, директору Інституту
нейрохірургії ім. А. П. Ромода-
нова Ю. П. Зозулі.

Зав. відділу
Ради профспілки

І. Дегрик
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В свою очередь, администрация пре-
зидента в тот же день подала в Вер-

ховный суд апелляцию на решение
Федерального апелляционного суда в
Атланте (штат Джорджия), признавше-
го неконституционным основополагаю-
щее положение реформы, в соответствии
с которым практически все жители стра-
ны до 2014 г. обязаны приобрести ме-
дицинскую страховку под угрозой
штрафов.

Реформу здравоохранения Барак
Обама, вступив в 2009 г. на пост Прези-
дента США, сделал одним из ключевых
вопросов своей внутренней политики.
Суть программы сводится к созданию
универсальной системы медицинского
обеспечения населения страны, милли-
оны жителей которой не имели медицин-
ской страховки.

Реформа вызвала разногласия и спо-
ры как в политических кругах, особен-
но между демократами и республикан-
цами, так и в обществе в целом. И всё
же в марте прошлого года законопроект
и дополнение к нему с перевесом всего
в 7 голосов были утверждены конгрес-
сом, после чего президент смог его под-
писать.

Новый закон получил название «За-
кон о доступном здравоохранении для
Америки». «Документ, который я подпи-

сываю, приведет в исполнение реформу,
за которую боролись и страдали целые
поколения американцев», – заявил Оба-
ма. Это не помешало, однако, палате
представителей конгресса, большинство
в которой к тому времени получили рес-
публиканцы, проголосовать в январе
2011 г. за отмену реформы. Но уже в
феврале, по горячим следам, против та-
кого решения высказалась верхняя пала-
та конгресса – сенат, которая оставила
закон в силе.

Это – одна сторона медали. На дру-
гой – многочисленные акции протеста,
угрозы, потасовки, акты вандализма и
суды. Дошло до того, что вынуждено
было вмешаться Федеральное бюро рас-
следований, проверив жалобы более 10
конгрессменов. Так, член палаты пред-
ставителей демократ Барт Ступак, согла-
сившийся поддержать реформу, получил
по телефону сообщения, в одном из ко-
торых его назвали подонком и пожелали
смерти, а во втором обозвали сенатора и
его семью мерзавцами.

В Тампе (штат Флорида) обсуждение
реформы закончилось перебранкой и
рукоприкладством. После того как часть
толпы из 500 человек – и сторонники, и
противники реформы – не смогла по-
пасть в зал, начались стычки. В течение
четверти часа член палаты представите-

лей Кейти Кастор пыталась начать вы-
ступление, но ее заглушали возгласы:
«Ты работаешь на нас!» и «Тирания, ти-
рания!» В результате парламентарию
пришлось покинуть встречу.

Обошлось, правда, без арестов. Но в
Мелвилле (штат Миссури), где встречу
с избирателями устроил конгрессмен-
демократ Расс Карнахан, полиции при-
шлось задержать 6 человек. Двое из них
подозреваются в нападении на черноко-
жего консервативного активиста Кенне-
та Глэдни, раздававшего агитационные
материалы. По его словам, один из напа-
давших нанес ему расовое оскорбление.

Несколько чернокожих конгрессме-
нов также пожаловались, что участники
протестных акций произносили в их ад-
рес нелицеприятные слова, в частности,
обзывали их «ниггерами». Чернокожий
сенатор от штата Миссури Эммануэль
Кливер даже рассказал, что один из про-
тестовавших плюнул в него.

Но это еще цветочки. В ходе столк-
новения на митинге в городе Таузенд-
Оукс (штат Калифорния) пожилому про-
тивнику реформы здравоохранения от-
кусили палец руки. 65-летний Уильям
Райс вступил на митинге в ожесточен-
ный спор и, не стерпев оскорблений, уда-
рил оппонента по носу. В завязавшейся
схватке противник откусил ему часть
мизинца на левой руке.

В трех штатах подверглись нападени-
ям вандалов офисы демократической
партии, проектом которой и является
план реформы здравоохранения. В Ту-
соне (штат Аризона) выстрелом из пнев-
матического оружия было разбито стек-
ло в офисе члена палаты представителей
Габриэль Гиффордс, в Рочестере (штат
Нью-Йорк) неизвестные бросили кирпич
в окно комитета округа Монро, такой
«аргумент» полетел в Ниагара-Фоллс
этого штата в окно канцелярии члена
палаты представителей Луизы Слотер и
отделение партии в округе Седжвик
(штат Канзас).

Только на агитацию колеблющихся
конгрессменов-демократов противники
реформы истратили за месяц 11 млн
долл.! Основным средством давления на
законодателей стала телевизионная рек-
лама, рекрутированные на местах граж-
дане связывались также по телефону с
избранниками в Вашингтоне и агитиро-
вали их голосовать против реформы.

Не помогло и увещевание президен-
та, который призвал американцев быть
поспокойнее при обсуждении реформы
здравоохранения. Обама был вынужден
обратиться к народу после того, как на
митингах освистали его однопартийцев
– губернаторов, сенаторов, конгрессме-

нов, а также министра
здравоохранения Кэт-
лин Сибелиус.

Вслед за пикетами,
митингами и демонст-
рациями за дело взя-
лись суды: судебные
иски были поданы бо-
лее чем в 20 штатах.
Как ожидается, ввиду
противоречий в вер-
диктах окончательное
решение о конститу-
ционности закона вы-
несет Верховный суд
США. Его решение
может быть озвучено в

2012 г., в разгар президентской предвы-
борной кампании. Это, безусловно, не
может не сказаться на результатах выбо-
ров, так как проведенный в июне этого
года СBS News опрос общественного
мнения показал: реформу поддерживают
37% американцев, а 48% их имеют про-
тивоположную точку зрения. Уже сегод-
ня проект привел к снижению популяр-
ности действующего Президента США.

Казалось бы, из-за чего сыр-бор?
В результате реформы к 2019 г. доступ к
медицинским услугам получат посред-
ством страховки 31 млн американцев,
лишенных ее в настоящее время. Будет
усовершенствована система обеспече-
ния необходимыми медикаментами пре-
старелых граждан. Предусмотрены до-
полнительные льготы в области здраво-
охранения для среднего класса и малого
бизнеса. Предполагается ужесточить тре-
бования к частным страховым компани-
ям: они лишатся возможности отказывать
в обеспечении медстраховкой лиц, уже
страдающих заболеваниями, а также в
оформлении пожизненной страховки.

Общая стоимость программы пре-
вышает 900 млрд долл. Но эти расхо-
ды не приведут к дальнейшему росту
бюджетного дефицита, реформа обо-
йдется стране дешевле войн в Афгани-
стане и Ираке, заверил соотечественни-
ков Обама. Необходимые средства будут
получены за счет сокращения других
статей бюджетных расходов и более
рационального распределения доходов в
самом секторе медицинского страхо-
вания.

У нас, конечно, расходы на реформу
здравоохранения поскромнее. Быть мо-
жет, потому она и проходит относитель-
но спокойно: реализуются региональные
программы модернизации, чередой при-
нимаются новые законы... Ни акций про-
тестов особых, ни кирпичей в окна пра-
вящей партии. Разве что президент На-
циональной медицинской палаты Лео-
нид Рошаль выступил поначалу против
законопроекта «Об основах охраны здо-
ровья граждан Российской Федерации» и
резко покритиковал Минздравсоцразви-
тия России. Но и он, вступив в Общерос-
сийский народный фронт, успокоился и
даже призвал парламентариев принять
этот закон к новогодним праздникам.

Что ж, как гласит народная послови-
ца, «вякому мила своя сторона». А что
касается другой поговорки – «чужая сто-
рона (в нашем случае – США) прибавит
ума», то ее, по-моему, пора поправить на
«чужая сторона не прибавит ума».

К. ЩЕГЛОВ
(«Медицинская газета»,

№ 78, 12.10.2011)
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Власти более половины штатов США – 26 из 50, а также Национальная
федерация независимого бизнеса обратились в Верховный суд с просьбой при-
знать незаконной реформу здравоохранения, осуществляемую администраци-
ей Барака Обамы. В иске содержится требование отменить ее целиком,
а не только отдельные, наиболее спорные, положения закона о ней.

«И быша  три брата. Одному имя
Кий, другому – Хорив, третьему Щек и
сестра их Лыбидь. И сотвориша град во
имя брата своего старейшего и нареко-
ша имя ему Киев». Так написано в “По-
вести временных лет” о моем родном,
древнем и вечно молодом КИЕВЕ.
Я люблю этот город и знаю в нем каж-
дую улочку. В нем я родилась, выросла
и повзрослела. Поскольку я работаю в
детской клинической больнице № 2,
могу сказать, что в наших руках буду-
щее Киева – дети.  И конечно, я мечтаю
о том, чтобы все дети земного шара были
здоровы. Ибо нет больше счастья для ма-
тери, чем видеть своих детей здоровы-
ми и счастливыми. Мне бы хотелось,
 чтобы в нашу профессию шли люди не
только потому, что у них доброе сердце,
развито чувство сострадания и милосер-
дия, но и потому, что у медсестры высо-
кая заработная плата, что она экономи-
чески независима, в состоянии взять кре-
дит на квартиру и выплатить его, что она
работает в прекрасных условиях на со-
временном дорогостоящем оборудова-
нии, что эта профессия престижна. Я не
в силах что-либо сделать для поднятия
авторитета моей профессии сегодня,
пока государство не изменило отноше-
ния к системе здравоохранения в целом.
Руководство государства должно финан-
сировать медицинскую отрасль не по ос-
таточному принципу, а думать о здоро-
вье нации в первую очередь.
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Как каждая девушка, я мечтаю о
крепкой семье, хорошем и заботливом
муже, о детях,  об уютном доме. Но до
недавнего времени у меня была самая
заветная мечта – я хотела, хочу быть вра-
чом и буду им. И первый шаг для дости-
жения этой мечты я уже сделала – в этом
году я поступила в КИЕВСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
А. А. Богомольца. И вместе со мной ра-
дуются моя мама, родные, близкие,  со-
седи, все сотрудники моей больницы и,
по-моему, весь земной шар. Поэтому я
хочу обратиться к вам, дорогие мои кол-
леги!  Мечтайте – и ваша мечта обяза-
тельно сбудется.

  Литвиненко Юлія
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Міська клінічна офталь-

мологічна лікарня «Центр
мікрохірургії ока».

Кількість ліжок – 225.
Кількість працюючих – 518

осіб, в т.ч. лікарів – 189 (з них:
вищої категорії – 96, першої ка-
тегорії – 45, докторів медичних
наук – 2, кандидатів медичних
наук – 27). Питома вага атесто-
ваних лікарів до тих, які підля-
гають атестації, складає 85%.
Спеціалізованих офтальмоло-
гічних відділень – 10. Цілодо-
бово чергує одне відділення.

Лікарня є клінічною базою
кафедри офтальмології Націо-
нальної медичної академії
післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України, на
якій працює 22 науковці (з них
докторів медичних наук – 4,
кандидатів медичних наук – 18)

Організована у 1988 р. на те-
риторії «Медмістечка» з ініціа-
тиви члена-кореспондента НАН
та НАМН України, лауреата
Державної премії України,
д.м.н. професора Сергієнка
Миколи Марковича, який і став
її науковим керівником, голов-
ним лікарем став Риков Сергій
Олександрович.

У 2011 р. Центру мікрохі-
рургії ока як самостійній клі-
ніці, виповнюється 23 роки.

До складу центру входять:
стаціонар потужністю 225
ліжок, поліклініка для дорос-
лих, дитяча консультативна по-
ліклініка, міський науково-

практичний «Центр лазерних
методів лікування ока». У ста-
ціонарі клініки працюють 10
профільних відділень.

Також на базі дитячого від-
ділення цілодобово працює
міський центр дитячої травми,
куди госпіталізуються всі діти
м. Києва з травмами очей та їх
придатків.

У клініці успішно лікують-
ся практично всі види патології
органа зору, включаючи ката-
ракту, глаукому, відшарування
сітківки, помутніння і кровови-
ливи у склоподібне тіло, хірур-
гічну корекцію короткозорості,
злоякісні новоутворення та всі
очні хвороби дітей. Освоєно та
запроваджено у практику вітре-
оретинальну хірургію, розроб-
лено нові методи комбіновано-
го (хірургічного та лазерного)
лікування глаукоми.

Заступник головного лікаря
з медичних питань – к.м.н. Обу-
хова Наталія Анатоліївна, вища
кваліфікаційна категорія за
спеціальностями: організація
охорони здоров’я, офтальмо-
логія.

Консультативно-діагнос-
тичну поліклініку для дорос-
лих очолює лікар вищої кате-
горії Валентина Миколаївна
Черняк. У відділенні працюють
кандидати медичних наук,
лікарі вищої кваліфікаційної
категорії. Відділення укомплек-
товано сучасним діагностичним
обладнанням та має операцій-
ний блок для амбулаторної
хірургії. Щороку у відділенні
проводиться більше 40 тис. кон-
сультацій та близько тисячі ам-
булаторних операцій.

На базі відділення надають
консультативну допомогу спів-
робітники кафедри офтальмо-
логії Національної медичної
академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, консульту-
ють всі завідувачі та провідні

лікарі спеціалізованих стаціо-
нарних відділень центру.

Дитячу консультативну
поліклініку очолює лікар ви-
щої категорії Ірина Петрівна
Виноградська. У відділенні пра-
цюють: один кандидат медич-
них наук, два лікарі вищої ква-
ліфікаційної категорії. Відділен-
ня укомплектовано сучасним
діагностичним обладнанням та
має у своєму складі кабінет пле-
опто-ортоптичного лікування.

Щороку у відділенні прово-
диться більше 12 тис. консуль-
тацій дітей віком від народжен-
ня до 17 років та понад 450 пле-
опто-ортоптичних курсів ліку-
вання для дітей з косоокістю та
аномаліями рефракції.

Науково -практичний
центр лазерних методів ліку-
вання ока очолює лікар вищої
категорії, к.м.н. Сук Святослав
Анатолійович. До січня 2004
року його очолювала д.м.н., за-
служений лікар України Н. В.
Пасечникова, яка на теперішній
час є директором Інституту оч-
них хвороб та тканинної терапії
ім. акад. В. П. Філатова АМН
України (м. Одеса). В Центрі ла-
зерних методів лікування ока

працює 13 лікарів. Центр є про-
відною науковою установою в
Україні та надає допомогу хво-
рим із вторинною катарактою,
глаукомою, захворюваннями
сітківки та судинної оболонки
ока (дистрофічними, судинни-

ми, запальними), пухлинами
органа зору, захворюваннями
зорового нерва. НПЦ оснаще-
ний лазерними установками
низьких енергій (He-Ne),
наносекундних імпульсів (yag),
високих енер-
гій (аргонові,
діодні лазери),
кріоустановка-
ми; має сучас-
не діагностич-
не обладнання,
проводить флу-
о р е с ц е н т н у
анг іо граф ію
(ФАГ) та фото-
графування оч-
ного дна із
цифровим аналізом зображен-
ня. Щороку проводиться більше
19 000 консультацій та понад
3 тис. лазерних операцій і діаг-
ностичних досліджень. На базі

НПЦ прово-
диться клініч-
на апробація
в і тчизняних
розробок у га-
лузі лазерної
офтальмологі-
чної техніки.

Відділення
хірургічного
лікування ди-
тячих захво-
рювань очо-
лює головний

дитячий офтальмолог Головно-
го управління охорони здоров’я
та медичного  забезпечення
Київської міської держадмініст-
рації, к.м.н., лікар вищої квалі-
фікаційної категорії Олена Пет-
рівна. Лєпіхова. У відділенні
працюють к.м.н., доцент кафед-
ри офтальмології О. В. Акимен-
ко, троє лікарів вищої кваліфі-
каційної категорії. Щороку у
відділенні лікується близько 2,5
тис. дітей віком від народжен-
ня до 17 років із вродженими та
спадковими захворюваннями
органа зору (глаукома, катарак-
та, аномалії органа зору), косо-
окістю, міопією, запальними
захворюваннями очей, добро-
якісними та злоякісними пухли-
нами органа зору. На базі від-
ділення працює Київський
міський дитячий центр невід-
кладної допомоги при травмах
органа зору, в якому цілодобо-
во надається допомога постраж-
далим дітям.

Відділення хірургічного
лікування захворювання ро-
гівки очолює лікар вищої ква-
ліфікаційної категорії Ірина
Анатоліївна Шулежко. У відді-
ленні працюють к.м.н., доцент

кафедри офтальмології Н. С.
Лаврик, троє лікарів вищої ква-
ліфікаційної категорії. Щороку
у відділенні лікується понад
1000 пацієнтів із захворювання-
ми рогівки, кришталика, при-
датків органа зору.

Відділення офтальмоонко-
логії та пластичної хірургії
організовано у 2008 р. Очолює
відділення лікар вищої кваліфі-
каційної категорії, к.м.н. Ната-
лія Едуардівна Петренко. Упро-
довж 2010 р. було виконано
близько 900 операцій.

Відділення офтальмоло-
гічне організовано у 2008 р.
Очолює відділення лікар ви-
щої кваліфікаційної категорії
Аксентьєв Максим Владиславо-
вич. У відділенні працюють 8
лікарів. Впродовж 2010 р. було
виконано більше 450 операцій
та проліковано більше 1300
пацієнтів.

Відділення вітреорети-
нальної хірургії очолює заслу-
жений лікар України, к.м.н.,
лікар вищої кваліфікаційної ка-
тегорії Е. Б. Коваль. У відді-
ленні працюють кандидати ме-
дичних наук, лікарі вищої ква-
ліфікаційної категорії, всього
19 осіб. Щороку у відділенні
лікується більше 3,5 тис. па-
цієнтів із захворюваннями
сітківки та склоплдібного тіла.

Відділення патології
кришталика очолює к.м.н.,
лікар вищої кваліфікаційної ка-
тегорії, асистент кафедри
офтальмології Людмила Панте-
ліївна Новак. У відділенні
працюють лікарі вищої кваліф-
ікаційної категорії. Щороку тут

Головний лікар Риков Сергій
Олександрович, д.м.н., професор,
Головний офтальмолог МОЗ
України, завідувач кафедри
офтальмології НМАПО

ім. П. Л. Шупика МОЗ України

Заступник головного лікаря
з медичних питань

Обухова Наталія Анатоліївна,
к.м.н.

Науковий керівник
Сергієнко Микола Маркович,

д.м.н., професор,
чл.-кор. НАМН та НАН України,

лауреат Державної премії
Çàê³í÷åííÿ íà 7-³é ñòîð.
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лікується більше 1,3 тис.
пацієнтів із захворюваннями
кришталика.

Відділення глаукоми очо-
лює лікар вищої кваліфікаційної
категорії, к.м.н., асистент ка-
федри офтальмології Світлана
Василівна Збітнєва. У відді-
ленні працюють лікарі вищої
кваліфікаційної категорії, всьо-
го – 5 лікарів. Щороку тут лі-
кується близько 1,9 тис. пацієн-
тів із глаукомою, катарактою.

Відділення судинної пато-
логії очолює лікар вищої квалі-
фікаційної ка-
тегорії Любов
Ігорівна Дени-
сюк. У відді-
ленні працю-
ють лікарі ви-
щої кваліфі-
каційної кате-
горії – 11 осіб.
Щороку тут лі-
кується більше
2 тис. пацієнтів
із судинною
патологією ор-
гана зору, катарактою та глау-
комою.

Відділення реконструк-
тивної мікрохірургії з 1988 до
2002 р. очолювала заслужений
лікар України, лікар вищої ква-
ліфікаційної категорії Н. І. Ко-
реневич, з 2002 р. – к.м.н., лікар
вищої кваліфікаційної категорії
Людмила Володимирівна Саблі-
на. У відділенні працюють кан-
дидати медичних наук, лікарі
вищої кваліфікаційної категорії.
Щороку тут лікується близько
3 тис. пацієнтів із захворюван-
нями кришталика та глаукомою.

Відділення малоінвазивної
офтальмохірургії створено в
2002 р. професором, заслуже-
ним діячем науки та техніки Ук-
раїни, д.м.н. Ю. М. Кондратен-
ком. Відділення очолює к.м.н.,
лікар вищої кваліфікаційної ка-
тегорії Олексій Миколайович
Новицький. Тут працюють лі-
карі вищої кваліфікаційної кате-
горії та лікарі І та II категорій.

Щороку у відділенні лікується
більше 1 тис. пацієнтів із за-
хворюваннями кришталика та
глаукомою. Проводиться 1,7
тис. хірургічних втручань. Від-
ділення працює в режимі стаці-
онару «одного дня».

За рахунок упровадження
новітніх медичних технологій,

зокрема операції факоемульси-
фікації катаракти перебування
хворих у стаціонарі складає
1 день за умови повного та
якісного доопераційного обсте-
ження.

Результат лікування з визна-
ченням «одужання» у цьому
відділенні сягає 86,1%.

До складу центру також
входять відділення та служби:

– приймальне відділення
(Пянтковська Валентина Васи-
лівна – завідувач відділення);

– операційний блок із 9
операційними, оснащеними су-
часним операційним обладнан-
ням фірм Alcon, Bausch &

Lomb, Topcon, Zeiss, мікроско-
пами з системою телевізійного
спостереження – 7, факоемуль-
сифікаторами – 14, хірургічни-
ми вітреоретинальними систе-
мами – 2, ендогенними лазер-
ними установками, апаратами
діатермокоагуляції та кріоуста-
новками (Даниленко Олександр
Сергійович – завідувач відді-
лення);

– відділення анестезіології
із палатою інтенсивної терапії.
У відділенні працюють вісім
лікарів, які забезпечують підго-
товку та супровід операційних
втручань. Відділення оснащене
системами для проведення су-
часних методів знеболення та
системами моніторингу за фун-
кцією серцево-судинної та ди-
хальної систем (Кричинський
Віктор Іванович – завідувач
відділення);

– відділення функціональ-
ної діагностики з обладнанням
для проведення сучасних до-

сліджень функ-
ції та морфоло-
гії органа зору –
автоматичн і
рефрактометри
та кератомет-
ри, квантита-
тивні та сфе-
ричні перимет-

ри, аномалоскопи, адаптометри,
апарати ультразвукового до-
слідження органа зору тощо
(Світла Ірина Сергіївна – заві-
дувач відділення);

– кабінет
фіз іотерапі ї ,
оснащений су-
часними апара-
тами для про-
ведення елек-
трофорезу, ам-
п л і п ул ь с т е -
рапії, магніто-
терапії, УВЧ-
та ЗВЧ-терапії,
ультразвукової
терапії, УФ-те-
рапії, масажу
(Вержбицька Олена Геннадіїв-
на – завідувач відділення);

– інформаційно-аналітич-
на служба;

– інженерна служба;
– господарська служба.
З часу заснування на базі

центру успішно працює кафед-
ра офтальмології Київського
інституту удосконалення ліка-
рів, нині Національна медична
академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ Украї-
ни. До 2008 р. кафедру очолю-
вав член-кор. НАН та НАМН
України, д.м.н. професор Сер-
гієнко Микола Маркович.
З 2008 р. кафедру очолює голов-
ний лікар ЦМХО – Риков Сергій
Олександрович, д.м.н., профе-
сор, вища кваліфікаційна кате-
горія за спеціальностями: орга-
нізація охорони здоров’я,
офтальмологія, дитяча офталь-
мологія.

На кафедрі працює 22 нау-
ковці (з них докторів медичних
наук – 4, кандидатів медичних
наук – 18).

Головним напрямком науко-
вих досліджень кафедри є роз-
робка нових методів екстракції
катаракти та імплантації штуч-
них кришталиків, на які отри-
мано майже два десятки автор-
ських свідоцтв. За двадцятиріч-
ний період захищено чотири
докторських дисертації: З. Ф.
Веселовська (1989), Ю. М. Кон-
дратенко (1990), К. П. Павлю-

ченко (1990), С. О. Риков (2003).
Випущено методичні рекомен-
дації з екстракапсулярної екст-
ракції катаракти з імплантацією
штучного кришталика моделі

М. М. Сергієнка, опубліковано
багато статей, монографія М. М.
Сергієнка «Інтраокулярна ко-
рекція». Розроблено і затвер-
джено технічну документацію
на штучні кришталики, нала-
годжено виробництво різних
моделей штучних кришталиків
з полімерних матеріалів.

Пр о в і д н і
с п е ц і а л і с т и
ЦМХО і кафед-
ри офтальмо-
логії з метою
п і д в ищенн я
кваліфікації ,
оволодіння но-
вітніми техно-
логіями у сфері
мікрохірургії
ока пройшли
стажування у
к л і н і к а х

Франції, Німеччини, Англії,
США, Канади.

Більшість лікарів, які пра-
цюють у стаціонарі, мають
вищу та першу кваліфікаційні
категорії. Вчений ступінь мають
30 лікарів.

У найближчі роки лікарня
планує збільшити питому вагу
сучасних методів лікування ка-
таракти (факоемульсифікація);
поліпшити роботу консульта-
тивно-поліклінічного відділен-
ня, насамперед шляхом забезпе-
чення доступності консульта-
тивно-діагностичної допомоги;
активізувати роботу в регіонах
України (виїзна консультативна
та хірургічна допомога, заочне
консультування); впроваджува-
ти нові методики діагностики та
лікування, авторський супровід
впровадження нових моделей
інтраокулярних лінз. Разом з
провідними спеціалістами Ка-
нади і США створюється база
підготовки лікарів-оптомет-
ристів.

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 6-³é ñòîð.

«Öåíòð ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà»

Відповідно до проекту Закону України «Про державний
бюджет України на 2012 рік» встановлено відповідні показники:

– прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на
місяць у розмірі

з 1 січня – 1017 грн., з 1 квітня – 1037 грн.,
з 1 липня – 1044 грн., з 1 жовтня – 1060 грн.,
з 1 грудня – 1095 грн.;
– мінімальна заробітна плата у місячному розмірі:
з 1 січня – 1073 грн., з 1 квітня – 1094 грн.,
з 1 липня – 1102 грн., з 1 жовтня – 1118 грн.,
з 1 грудня – 1134 грн.;
– розмір І тарифного розряду:
з  1 січня – 773 грн., з 1 квітня – 794 грн.,
з 1 липня – 802 грн., з 1 вересня – 807 грн.,
з 1 жовтня – 823 грн., з 1 грудня – 839 грн.

Зав. відділу з соціально-економічних питань
В. П. Коваль
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Т радиції милосердя й добра, турбо-
ти про слабких і знедолених мають

в Україні давні витоки. Вони зародили-
ся ще за часів Запорозького козацтва. Ко-
заки, захисники України, дбали про своїх
хворих і престарілих побратимів.

Саме під час Кримсько-турецької
війни (1853–1856 рр.) були закладені
підвалини Червоного Хреста як спеці-
альної організації з надання допомоги
пораненим на полі бою. Микола Івано-
вич Пирогов уперше сформував загони
медичних сестер милосердя для догля-
ду за пораненими й хворими солдатами.
Із Кримською війною пов’язана діяль-
ність і славнозвісної Флоренс Найтін-
гейл, ім’ям котрої сьогодні названо ме-
даль – найвищу відзнаку Міжнародного
Комітету Червоного Хреста. У листопаді
1854 р. вона вирушила до Криму на чолі
загону з 38 сестер-добровольців і допо-
магала лікарям під час операцій у Ску-
терському шпиталі, дбала про поліпшен-
ня обслуговування поранених. Повер-
нувшись на батьківщину, заснувала в
Лондоні першу в Європі світську школу
сестер милосердя. На сьогодні медаллю,
що носить її ім’я, нагородже-
но 23 самовідданих праців-
ників та активісток Червоно-
го Хреста України.

У 1863 р. у Швейцарії роз-
почав роботу Міжнародний
комітет допомоги пораненим,
що в подальшому отримав на-
зву Міжнародний Комітет
Червоного Хреста. Його
емблема – червоний хрест на
білому тлі. І хоч не кожен
знає, як виник червонохрес-
ний рух, проте з упевненістю
скаже – ця організація уособ-
лює милосердя, доброту, гу-
манність, високу мораль-
ність. Головна її місія – захист
життя, здоров’я та гідності
громадян і, передусім, попе-
редити та полегшити страждання най-
більш незахищених людей, котрі шука-
ють захисту саме у Червоному Хресті.

Бурхливою весною 1918 р. Україна
отримала тяжкий спадок по Першій
світовій та громадянських війнах, рево-
люціях – катастрофічний стан охорони
здоров’я, поширення епідемій тифу, хо-
лери та туберкульозу, нестача ліків, хо-
лод, голод, безпритульність дітей. У цей
час товариство засновує сотні безкош-
товних їдалень, медичних, профілактич-
них та дитячих оздоровчих установ,
організовує роботу лазень, ФАПів, аптек
та магазинів санітарії та гігієни, тим са-
мим сприяє дієвій допомозі державі у по-
доланні епідемії, хвороб, голоду. У квітні
1918 р. відбувся і І з’їзд сестер мило-

сердя Товариства Червоного Хреста
України.

Іспитом на милосердя стала Велика
Вітчизняна війна. Саме в цей час Черво-
ний Хрест підготував і відправив на
фронт понад 100 тис. медсестер та сан-
інструкторів. Голод, розруха країни,
тяжкі післявоєнні роки... Багато людей в
цей буремний час залишилися хворими,
інвалідами, самотніми, якими на той час
опікувалися працівники Товариства дію-
чих «гуртків по догляду за хворими на
дому» для надання медико-соціальної
допомоги. У кінці 1960 р. виходить По-
станова ЦК КПРС «Про заходи щодо
поліпшення медичного обслуговування
та охорони здоров’я населення СРСР».

І настає 1961 рік. У бюджеті Респуб-
ліканського комітету Червоного Хреста
і Червоного Півмісяця визначається стат-
тя «на підготовку массових формувань».
«Гуртки» і «бюро» утворюються при
центральних районних лікарнях, здоров-
пунктах підприємств, господарствах,
ФАПах, а також при домоуправліннях.
Активісти допомагають дільничним
лікарям у стаціонарі виконувати деякі

медичні процедури дітям і лежачим до-
рослим, а також надавати допомогу їм у
побуті. Навчали їх працівники – черво-
нохрестівці, співробітники будинків мед-
просвіти та самі лікарі. На початку пра-
цювало 200 патронажних сестер, на сьо-
годні в Україні їх вже 3200.

Цей Рух з кожним роком значно по-
ширювався, і вже на 9-му республікан-
ському з’їзді Товариства Червоного Хре-
ста, що проводився у березні 1963 р.,
констатувалося, що в містах та селах рес-
публіки разом з медичними працівника-
ми несуть службу 447 тисяч їхніх по-
мічників, посланців Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця.

Дедалі активніше почало долучати-
ся до червонохресної роботи населення
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У 1961 році було створено патронажну службу Товариства Червоного
Хреста України для допомоги державній владі у наданні медичної допомо-
ги, догляду, соціально-побутовому обслуговуванні одиноких та непраце-
здатних людей, інвалідів, ветеранів війни та праці, допомоги дітям-сиро-
там, які знаходяться під опікою, багатодітним сім’ям, для проведення меди-
ко-соціальних, профілактичних та навчально-освітніх програм серед на-
селення.
В цьому році їй виповнюється 50 років.

сіл і міст. У вільний від роботи час ро-
бітники, службовці, колгоспники прово-
дили рейди, перевіряли санітарний стан
цехів, ферм, підприємств, магазинів, їда-
лень. Справжніми осередками санітар-
ної культури стали кімнати здоров’я при
житлово-експлуатаційних конторах для
самотніх хворих похилого віку за місцем
проживання.

У 1974 р. Постановою Президії Вер-
ховної Ради СРСР досвід роботи патро-
нажної служби Дніпропетровської об-
ласної організації Червоного Хреста з
обслуговування інвалідів, хворих, при-
кутих до ліжка хворих, одиноких людей
похилого віку був рекомендований про-
тягом десятиліття для поширення в ко-
лишньому Радянському Союзі.

Створена 50 років тому, патронажна
служба милосердя успішно продовжує
свою благородну місію і сьогодні. До
свого ювілею патронажна служба Това-
риства підійшла з вагомими здобутками
і продовжує набувати надзвичайної ваги.
Важливість і значущість професії патро-
нажної сестри в суспільстві постійно
зростає.

Патронажні сестри як удома, так і в
10 медико-соціальних центрах та 43
кімнатах Червоного Хреста м. Києва без-
коштовно щорічно надають медико-со-
ціальні послуги близько 100 тис. осіб з
числа соціально незахищених верств
киян, постраждалим внаслідок надзви-
чайних ситуацій або стихійного лиха.

Патронажні сестри Червоного Хрес-
та м. Києва проводять навчання студен-
тів, школярів, молоді, колективів фірм та
організацій навичкам надання першої
допомоги, тематичні лекції, бесіди, тре-
нінги з профілактики туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу, інших інфекційних хвороб,
беруть участь у широкомасштабних бла-
годійних акціях та тематичних заходах,
у реалізації гуманітарних програм та
проектів, за якими плідно працює Київ-
ська міська організація. Усіх добрих
справ червонохрестівців м. Києва не пе-
релічити. Ще не оцінена громадою за-
слуга діяльності патронажних медичних
сестер, які, не рахуючись ні з особистим

часом, ні із самопочуттям, щодня, за
будь-якої погоди надають допомогу нуж-
денним. Вони її роблять не для почес-
тей та слави, а заради злагоди, добра і
милосердя, допомоги ближньому.

Особливо слід відзначити патронаж-
них сестер-ветеранів столиці з багаторі-
чним досвідом роботи, які своєю відда-
ністю цій нелегкій справі довели істину
вибору професії і працюють у товаристві
від 35 до 40 років. Це – Катерина Тимо-
фіївна Андрусенко, Ганна Григорівна
Литвинчук, Світлана Никифорівна Гав-
рилюк, Галина Семенівна Гораєвська,
Валентина Олексіївна Істратова, Ніна
Мусіївна Волошина, Марія Захарівна
Цибульська.

Про кожну з них чарівних, таланови-
тих жінок можна книги писати, бо пра-
цюють вони не просто чесно та злагод-
жено, а й з великою любов’ю до людей,
відданістю справі.

11 жовтня 2011 р. Київська міська
організація провела у столичному Палаці
ветеранів урочисте свято з нагоди відзна-
чення 50-річчя патронажної служби То-
вариства Червоного Хреста України.
Поздоровляли та вручали грамоти і на-
городи ювілярам – патронажним медич-
ним сестрам Червоного Хреста м. Киє-
ва – представники Київської міської
адміністрації, головних управлінь охоро-
ни здоров’я та праці і соціального захи-
сту м. Києва, управління у справах
жінок, інвалідів, ветеранів війни та
праці, міської Ради ветеранів війни та
праці, Київської міської ради профспілки
працівників охорони здоров’я.

Президент Товариства Червоного
Хреста України – Усіченко І. Г., поздо-
ровляючи патронажних сестер Червоно-
го Хреста зі славним 50-річним ювілеєм,
вручаючи Почесні грамоти та відзнаки
товариства, побажав усім щастя, здоро-
в’я, благополуччя, наснаги і терпіння у
такій нелегкій праці.
Голова Київської міської організації

Товариства Червоного Хреста
України, заслужений лікар України

Н. П. Гусєва

Відкриття урочистого свята до 50-річчя патронажної служби

Переможниця конкурсу
«Краща патронажна медична сестра Червоного

Хреста м. Києва–2011» Оксана Ладутько
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Рощин Георгій Георгійович
народився 1 листопада

1951 р. в Черкаській області.
Після закінчення середньої
школи вступив до Херсонсько-
го мореплавного училища, і на-
ступні чотири роки його життя
пов’язані з морем. Але мрія ста-
ти лікарем перемогла, і в 1971 р.
він вступив до Чернівецького
медичного інституту (лікуваль-
ний факультет), який закінчив у
1977 р. В подальшому працю-
вав лікарем-хірургом у Кам’я-
нець-Подільській центральній
районній лікарні Хмельницької
області. З 1981 по 1984 р. на-
вчався у клінічній ординатурі та
працював лікарем-хірургом у
Київському науково-дослідно-
му інституті клінічної та експе-
риментальної хірургії, там же
розпочав, під керівництвом ака-
деміка Олександра Олександро-
вича Шалімова, свою наукову
діяльність над проблемою
хірургічного лікування хроніч-
них гепатитів та цирозу печін-
ки і в 1988 р. успішно захистив
кандидатську дисертацію, у
свого вчителя перейняв досвід
лікаря, вченого та організатора
і сформувався як досвідчений
лікар-хірург. Протягом наступ-
них семи років брав участь у
становленні і розбудові нової
Київської лікарні швидкої ме-
дичної допомоги, де очолював
хірургічне відділення. Наступні
два роки передавав досвід сту-
дентам Київського медичного
інституту, де працював асистен-
том кафедри госпітальної хі-
рургії. У 1991 р. очолив Київ-
ську міську клінічну лікарню
швидкої допомоги, а в 1992 р.
при реорганізації лікарні в Київ-
ське науково-практичне об’єд-
нання швидкої медичної допо-
моги та медицини катастроф
був призначений Генеральним
директором об’єднання. На цій
посаді Рощину Г. Г. вдалося
вперше на теренах України та
СНД створити науково-прак-
тичну установу, до складу якої
входили клініки як структурні
штатні одиниці: хірургія № 1
(проф. М. І. Тутченко), хірургія
№ 2 (д.м.н. Б. В. Доманський),
політравма (доц. Г. Г. Рощин),
травматологія (д.м.н. Л. М.
Анкін), нейрохірургія (проф.
М. Є. Поліщук), кардіохірургія
(проф. В. В. Сатмарі), невід-
кладна терапія (к.м.н. М. Ф.
Соколов), анестезіологія та ін-
тенсивна терапія (доц. В. О.
Троцевич), патологія (к.м.н.
Г. В. Петрова), лабораторний
відділ (к.м.н. М. М. Покрасьон),
приймально-діагностичний
відділ (проф. В. Г. Полєжаєв).
У цей період в НПО виконують-
ся операції на відкритому серці,
команда молодих хірургів го-
тується до трансплантації пе-
чінки, яку пересадили у 2000 р.
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У 1997 р. рішенням Кабінету
Міністрів України Київське на-
уково-практичне об’єднання
швидкої медичної допомоги та
медицини катастроф було
реорганізоване в Український
науково-практичний центр ек-
стреної медичної допомоги та
медицини катастроф і Рощин
Г. Г. був призначений Директо-
ром центру. На цій посаді Ге-
оргій Георгійович працює по
теперішній час.

Працюючи керівником нау-
ково-практичної установи, Ро-
щин Г. Г. поєднує виконання
функцій організатора і виконав-
ця науково-дослідних робіт з
роботою лікаря-хірурга. З 1992 р.
по сьогоднішній день – працює
за сумісництвом у Київському
інституті удосконалення лікарів
(сьогодні – Національній ме-
дичній академії післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика), асис-
тентом, доцентом кафедри
швидкої та невідкладної медич-
ної допомоги, а з грудня 1996 р.
завідувачем кафедри медицини
катастроф.

За роки праці є реальні ва-
гомі здобутки. В Україні розбу-
довано Державну службу меди-
цини катастроф, її головний за-
клад Український науково-прак-
тичний центр екстреної медич-
ної допомоги та медицини ка-
тастроф успішно діє при лікві-
дації наслідків надзвичайних
ситуацій як в Україні, так і за
кордоном. Правове поле діяль-
ності служби гарантують від-
повідні правові та нормативні
акти: Закони України, Постано-
ви Кабінету Міністрів України,
Накази Міністерства охорони
здоров’я України, що включа-
ють науково обґрунтовані, під
керівництвом Рощина Георгія
Георгійовича, пропозиції.

Формування Державної
служби медицини катастроф
беруть участь у ліквідації меди-
ко-санітарних наслідків надзви-
чайних ситуацій в Україні (по-
вені на Заході України, стихійні
лиха на її Сході, аварії на транс-
порті тощо). Формування Дер-
жавної служби медицини ката-
строф і особисто Рощин Г. Г. є
учасниками численних спіль-
них навчань зі США (Раф-енд-
Реді), державами ЄС по захис-
ту постраждалого населення, в
тому числі і при терористичних
актах, у практичних акціях на-
дання медичної допомоги
(в Російській Федерації для
організації допомоги україн-
ським громадянам під час теро-
ристичної акції в Москві, при
землетрусах у Туреччині, Ірані,
Індії, Пакистані тощо).

Наукова діяльність Рощина
Г. Г. як вченого-клініциста спря-
мована на пошук оптимальної
тактики та уніфікованих ме-
тодів надання екстреної медич-

ної допомоги потерпілим з мно-
жинними та поєднаними меха-
нічними травмами (політрав-
мою) на ранньому госпітально-
му етапі. На підставі результатів
дослідження впроваджено
новітні клініко-організаційні
технології надання допомоги
тяжко травмованим. У 2006 р.
ювіляр під керівництвом проф.
М. І. Тутченка успішно захис-
тив докторську дисертацію та
отримав наукове звання профе-
сора. Як організатор охорони
здоров’я, Рощин Г. Г. працює
над проблемами наукового об-
ґрунтування розбудови системи
догоспітальної та стаціонарної
екстреної медичної допомоги
при гострих захворюваннях,
нещасних випадках у повсяк-
денних умовах та масових ура-
женнях населення всіма видами
шкідливих факторів природних,
техногенних катастроф, терори-
стичних актів за надзвичайних
ситуацій мирного часу та в
особливий період.

Педагогічна діяльність Ро-
щина Г. Г. спрямована на сис-
темну організацію підготовки з
сучасних методів надання не-
відкладної медичної допомоги
фахівців: вчених, лікарів, серед-
нього медичного персоналу,
осіб, що не мають медичної ос-
віти, але за функціональними
обов’язками беруть участь
ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій (рятувальників,
міліції, ДАІ) та представників
професій підвищеного ризику
(транспорту, гірничорудної про-
мисловості тощо). Під його ке-
рівництвом розроблені уніфіко-
вані програми та методичні ре-
комендації з їх реалізації для

всіх вищеназваних фахівців; ці
рекомендації та програми част-
ково отримали статус норматив-
них документів.

У списку наукових праць
Рощина Г. Г. 466 опублікованих
робіт, виконаних особисто авто-
ром та у співавторстві. В тому
числі: 31 авторське свідоцтво та
патенти на винаходи, 46 моно-
графій, підручників, посібників
та методичних рекомендацій,
290 наукових статей, тез допо-
відей на наукових конференці-
ях, симпозіумах державного
рівня та за кордоном.

Під керівництвом Георгія
Георгійовича закінчені та вико-
нуються низка дисертаційних
робіт.

За високі досягнення в роз-
витку медичної галузі Рощин
Г. Г. має відзнаки й нагороди:
він заслужений лікар України,
лауреат Державної премії Украї-
ни в галузі науки і техніки,
відзначений грамотою Прези-
дента України «За сумлінну пра-
цю, значний особистий внесок
у розвиток і зміцнення Украї-
нської держави», грамотою
Верховної Ради України «За ва-
гомий особистий внесок у спра-
ву забезпечення державної без-
пеки України, прав і свобод гро-
мадян, активну участь у підго-
товці та організації міжнарод-

ного антитерористичного на-
вчання» Української держави,
грамотою МОЗ України; наго-
роджений орденом «За заслуги»
3 ступеня, відзнакою МНС Ук-
раїни «За відвагу в надзвичай-
ній ситуації» 2 ступеня, медал-
лю Уряду штату Каліфорнія
(США) «За заслуги в розвитку
співпраці між службами екстре-
ної медичної допомоги та меди-
цини катастроф між Україною
та США».

Рощин Георгій Георгійович
– доктор медичних наук, профе-
сор, член редколегії багатьох
журналів, голова ВТО «Всеук-
раїнська рада реанімації (ресус-
цитації) та екстреної медичної
допомоги», з 2009 по 2011 р. –
головний позаштатний спе-
ціаліст МОЗ України зі спе-
ціальності «медицина невід-
кладних станів», Голова про-
блемної комісії МОЗ та НАМН
України «Медицина невідклад-
них станів та медицина катаст-
роф», лікар вищої кваліфікацій-
ної категорії з хірургії та органі-
зації охорони здоров’я, прекрас-
ний співробітник, вдумливий,
ерудований лектор, добра та
культурна людина. Г. Г. Рощин
зустрічає свій ювілей зі значни-
ми науковими і педагогічними
досягненнями, з цікавими пла-
нами на майбутнє.

Директору Національної філармонії України,
Диригенту і оркестрантам Академічного симфонічного
оркестру Національної філармонії України

В ід щирого серця дякуємо
Вам за допомогу у втіленні

в життя благодійного проекту
«Музичні вечори в Центрі ди-
тячої кардіології та кардіо-
хірургії».

Впродовж цілого року в залі,
звичній до зібрань медиків, тво-
рилось диво, звучала музика!
Щире задоволення, гордість за
наших українських митців пе-
реповнювали душі слухачів!

Віртуозне виконання симфо-
нічних творів, висока духов-
ність виконавців, жар сердець,
який музиканти вкладають у
кожен твір, додають сил медич-
ному персоналу нести свою
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надзвичайно відповідальну ро-
боту та укріплюють впевненість
батьків, що їхні діти обов’язко-
во виростуть здоровими!

В народі кажуть: «Музика
лікує душу!». Саме це відбува-
лось в дитячому кардіоцентрі!
Оплески, що лунали під скле-
пінням зали – це і сердечна по-
дяка Вам, адже колектив Акаде-
мічного симфонічного оркестру
склався саме в стінах Націо-
нальної філармонії України!

Дай Боже Вам здоров’я,
втілення всіх найзаповітніших
мрій, розквіту майстерності та
овацій слухачів в Україні і в
усьому світі!

З повагою
Кардіохірург, д.м.н.,

заслужений лікар України,
директор Центру

Ілля Ємець
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С коро серцевий напад
можна буде діагностувати

за допомогою аналізу крові.
Білок,  відомий як серцевий
зв’язуючий міозин білок–С ви-
діляється в кров після серцево-
го нападу, відповідно до даних
дослідження, опублікованого у
виданні «Journal of Molecular
and Cellular Cardiology».

Відкриття може привести до
проведення аналізу крові при
кожній підозрі серцевого напа-
ду, що допоможе зекономити час та
гроші. Автори випробування стверджу-
ють, що результати можуть лягти в ос-
нову нового аналізу, що використовуєть-
ся у зв’язці з іншими аналізами крові, для
діагностики серцевих нападів.

«Це лише початок. Нам необхідно
провести ще низку додаткових дослі-
джень, щоб встановити серцевий зв’язу-
ючий міозин білок–С в якості біомарке-
ра для серцевих нападів», – сказав один
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Х итромудро сконструйованим нано-
частинкам спеціалісти відводять

відразу декілька ролей – інструменту для
діагностики раку на ранній стадії, засо-
бу точкової доставки ліків та пастки для
ракових клітин (ілюстрація National
Cancer Institute).

Автори нової наукової роботи  винай-
шли спосіб запобігання метастазам при
захворюванні на рак яєчників. При та-
кому захворюванні злоякісні клітини по-
падають в черевну порожнину, звідки
розповсюджуються на інші тканини, сут-
тєво ускладнюючи лікування. Підраху-
вали, що для успіху терапії необхідно
відфільтрувати всі клітини раку  з асце-
тичної рідини.

Попередні дослідження виявили
білок-рецептор EphA2, який слугував
ефективним маркером вільно плаваючих
клітин раку яєчників. Тепер вчені взяли
магнітні наночастинки оксиду кобальту
–заліза і покрили їх синтетичним анало-
гом пептиду ephrin – A1, який має вели-
ку подібність до EphA2.

За задумом розробників, армію таких
частинок можна ввести в рідину черев-
ної порожнини, де вони автоматично
виявлять та захоплять ракові клітини.
Після цого наночастинки, а з ними і зло-
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з головних дослідників Сахтівел Садай-
яппан.

Нерідко буває так, що люди зверта-
ються до лікаря з болем у грудях, дов-
гий час лежать у лікарні, доти, доки сер-
цевий напад повністю не виключається.
Інколи це призводить до марнування
часу та грошей.

Провідний спеціаліст
відділу охорони праці

К. О. Крилач

якісні клітини можна вивести за допо-
могою магніту.

Цей процес вчені перевірили у про-
бірці, використовуючи асцетичну ріди-
ну від чотирьох пацієнток, хворих на рак
яєчників. Як зазначено у прес-релізі
американського Національного інститу-
ту раку, експериментатори вдало видали-
ли із рідини всі клітини з маркером
EphA2.

У клініках таке очищення можна було
б проводити малоінвазивним методом  за
типом діалізу.

Провідний спеціаліст відділу
охорони праці
К. О. Крилач

• Äîñâ³ä • Äîñâ³ä • Äîñâ³ä • Äîñâ³ä • Äîñâ³ä •

В ыступая на заседании, ми-
нистр подчеркнула, что

данный законопроект является
«самым пациентоцентриро-
ванным в истории России».

Среди новых принципов за-
конопроекта глава ведомства
отметила следующие:

– доступность и качество
медицинской помощи

– недопустимость отказа в
медицинской помощи

– приоритет профилактики
в сфере охраны здоровья граждан

– соблюдение врачебной
тайны.

«Очень много было споров,
когда этот закон обсуждался.
Некоторые говорили, что закон
сделает медицинскую помощь
платной – все ровно наоборот»,
– пояснила Татьяна Голикова.

Она рассказала, что в зако-
нопроекте очень четко пропи-
сано, какая медицинская по-
мощь оказывается гражданам

БЕСПЛАТНО.
Это:
– первичная медико-сани-

тарная помощь, в том числе
доврачебная, врачебная и спе-
циализированная;

– специализированная, в
том числе высокотехнологич-
ная, медицинская помощь;

– скорая, в том числе ско-
рая специализированная меди-
цинская помощь;

– паллиативная медицинс-
кая помощь;

– санаторно-курортное ле-
чение в части медицинской ре-
абилитации.

«Я хочу сказать, что бес-
платное лекарственное обеспе-
чение, которого не было рань-
ше в законодательстве, оказы-
вается в рамках программы го-
сударственных гарантий бес-
платного предоставления ме-
дицинской помощи для граждан
России. В законопроекте пере-
числяются все виды помощи,
при которых лекарственное
обеспечение осуществляется
бесплатно», – сказала глава
Минздравсоцразвития России.

Татьяна Голикова также рас-
сказала, что в действующем за-
конодательстве не прописано,
какие права есть у родителей во
время нахождения с ребенком в
лечебном учреждении в период
лечения. «Какие условия предо-
ставляются родителям, на что

они имеют право, и кто опла-
чивает такого рода пребыва-
ние в медицинском учреждении,
– это не отражено в действу-
ющем законодательстве», –
сказала министр.

Она сообщила, что в разра-
ботанном законопроекте уста-
навливается право родителей
находиться с ребёнком в стаци-
онаре и определен механизм ре-
ализации данного права.

По ее словам, в законопро-
екте указано, что родителям с
детьми до 4-х лет на весь пери-
од лечения предоставляется
спальное место и обеспечивает-
ся питание, а с ребенком стар-
ше указанного возраста – при
наличии медицинских показа-
ний. «Мы просчитали возмож-
ные затраты системы ОМС.
Затраты составят порядка 2,5
млрд рублей», – сообщила гла-
ва ведомства.

Также в своем докладе Тать-
яна Голикова отметила, что в
соответствии с Поручением
Президента России и Председа-
теля Правительства РФ в зако-
не прописаны статьи, которые
вводят ограничения для меди-
цинских и фармработников при
выписывании ими конкретных
лекарственных препаратов.
После принятия данных новелл
будут внесены дополнительные
изменения в административное
законодательство по поводу от-
ветственности за нарушения
указанных положений.

«Впервые в России в законо-
дательстве будут прописаны
редкие заболевания. Критерий
отнесения к данным заболева-
ниям – один случай на 10 тыс.

жителей страны», – сказала
Татьяна Голикова.

Она сообщила, что в рамках
работы над законопроектом
предварительно была проведе-
на экспертная оценка количе-
ства заболеваний, которые бу-
дут отнесены к редким.

«В список редких вошли 86
заболеваний, причем лишь для
27 из них разработана лекар-
ственная терапия. При 22 за-
болеваниях имеются средства
только для симптоматическо-
го лечения, для 4 заболеваний
имеющиеся средства лечения
не зарегистрированы в России.
Ориентировочное количество
больных, поскольку ведение пер-
сонифицированного регистра
таких больных будет возмож-
но только с принятием нового
закона, составляет 12 785 че-
ловек, и на  лекарственное обес-
печение ежегодно потребует-
ся порядка 4,6 млрд рублей», –
сказала Татьяна Голикова.

Еще одно нововведение за-
конопроекта –  паллиативная
помощь. «Сегодня эта помощь

На заседании Совета Федерации министр Татьяна
Голикова рассказала об особенностях и принципиальных
нововведениях законопроекта «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»

– вне закона. Предполагается,
что она будет оплачиваться в
рамках программы государ-
ственных гарантий оказания
медицинской помощи», – пояс-
нила глава ведомства.

Еще один важный момент в
законопроекте – это введение
«недели тишины» для женщин,
обратившихся в медучреждение
по поводу искусственного пре-
рывания беременности при сро-
ке до 11 недель. При обращении
на сроке 11 – 12 недель предус-
мотрено «48 часов тишины».
Этот период дается, чтобы жен-
щина могла обдумать свое
решение, прежде чем идти на
аборт. С ней будут работать пси-
хологи и социальные работ-
ники.

При этом министр отметила
общую тенденцию к снижению
количества абортов. «В 2005
году на 100 родов приходилось
104,6 абортов, в 2010 году на
100 родов – 58,7 абортов. Фак-
тически произошло снижение в
два раза», – сказала она.
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С трільба з малокаліберної
гвинтівки з оптичним при-

цілом з відстані 50 метрів по 8
пострілів, 5 зараховувались до
заліку.

Склад команди не обмеже-
ний, незалежно від статі, особи-
ста першість була розіграна се-
ред чоловіків та жінок, у коман-
дний залік зараховувалися три
кращих результати членів ко-
манди.

У змаганнях брали участь
команди таких установ: Націо-
нального інституту раку (дирек-
тор Щепотін І. Б., голова проф-
кому Починок Н. Т.), профкому
студентів Національного медич-
ного університету ім. О. О. Бо-
гомольця (ректор академік
НАМН України, професор Мос-
каленко В. Ф., голова профко-
му студентів Шульжик І. І.,
представник команди член
профкому студентів Денисюк
М.М.), Київської міської клі-
нічної лікарні швидкої медичної
допомоги (головний лікар Тка-
ченко О. А., голова профкому

Панчак Г. С., представник ко-
манди лікар-офтальмолог Вако-
люк Д. І.), Київської міської
станції швидкої медичної допо-
моги (головний лікар Вершиго-
ра А. В., голова профкому Кап-
люк Л. Б., представник коман-
ди фельдшер Докукін О. М.),
КП «Фармація» (генеральний
директор Гудзенко О. П., голо-
ва профкому та представник ко-
манди Іванкевич С. І.), Київ-
ського міського медичного ко-
леджу (директор В’юницький
В. П., голова профкому Нака-
люжний О. І., представник ко-
манди викладач фізвиховання
Горобець Б. О.), Київського ме-
дичного коледжу ім. П. І. Гав-
рося (директор Підмогильна
Л. Г., голова профкому Бондар-
чук О. М., представник коман-
ди викладач фізвиховання Бан-
тиш П. М.), ДО «Київмедавто-
транс» (директор Грищенко
М. В., голова профкому та пред-
ставник команди Ніколаєв В. В.).

За результатами змагань в
особистому заліку у чоловіків

перше місце з результатом 48
очок з 50 можливих вибороли
два учасники – викладач фізви-
ховання Київського міського
медичного коледжу Горобець
Богдан Олександрович та сту-
дент Київського медичного ко-
леджу ім. П. І. Гаврося Мерзлий
Микола Олександрович.

Друге місце з результатом 47
очок зайняв медбрат Національ-
ного інституту раку Прищепа
Владислав Вікторович.

Третє місце з результатом 46
очок вибороли: два представни-
ки Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допо-
моги – нейрохірург Гудим Мак-
сим Степанович, лікар-офталь-
молог Ваколюк Дмитро Івано-
вич, студенти Національного
медичного університету ім. О. О.
Богомольця Денисюк Віталій
Миколайович та Сурмачевський
Дмитро Володимирович.

У жінок в особистому залі-
ку перше місце з результатом 49
очок вибороли дві учасниці –
завідувач аптеки № 48 КП
«Фармація» Мацюця Світлана
Анатоліївна та студентка Київ-
ського медичного коледжу
ім. П. І. Гаврося Ткач Марина
Олександрівна.

Друге місце з результатом 47
очок вибороли дві учасниці –

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я
відповідно до Постанови Президії ради від 23.12.2010 р. № 13 «Про
проведення спортивно-масових заходів Київської міської проф-
спілки працівників охорони здоров’я у 2011 році» 14 жовтня 2011
року в тирі СДЮСШОР з кульової стрільби та біатлону «Схід»
за адресою: м. Київ, вул. Привокзальна, 12-б провела особисто-
командні змагання з кульової стрільби.

лікар-анестезі-
олог Київської
міської клініч-
ної лікарні
швидкої ме-
дичної допомо-
ги Мудрак Оль-
га В’ячеславів-
на та студентка
Національного
м е д и ч н о г о
університету
ім. О. О. Бого-
мольця Буто-
рина Ірина
Євгеніївна.

Третє місце
зайняли: за-
ступник завіду-
вача аптеки
№ 28 КП «Фар-
мація» Дульгер
Галина Василі-
вна та сестра-
г о с п од а р к а
Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допо-
моги Ісмаїлова Галина Іванівна.

У загальнокомандному за-
ліку перше місце з результатом
141 очко зайняла команда Київ-
ського медичного коледжу ім.
П. І. Гаврося, друге з результа-
том 139 очок вибороли дві ко-
манди: профкому студентів На-
ціонального медичного універ-
ситету ім. О. О. Богомольця та
команда Київської міської клі-
нічної лікарні швидкої медичної
допомоги, третє місце з резуль-
татом 134 очки зайняла коман-
да Київського міського медич-
ного коледжу.

Переможці та призери зма-
гань були нагороджені грамота-
ми Київської міської проф-
спілки працівників охорони здо-
ров’я.

Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
поздоровляє переможців та при-
зерів змагань і бажає успіхів у
наступних спортивних змаган-
нях серед працівників міської
галузі охорони здоров’я.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль

ЗАПИТАННЯ
Чи має право на оплату листка

непрацездатності застрахована особа за
місцем роботи за сумісництвом, де вона
працює на умовах неповного робочого
дня, якщо за основним місцем роботи
вона перебуває у відпустці по догляду
за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку?

ВІДПОВІДЬ
Відповідно до статей 50, 51 Закону

№ 2240 допомога по вагітності та поло-
гах застрахованим особам призначаєть-
ся та надається за основним місцем ро-
боти та за сумісництвом.
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Частиною восьмою статті 179 Кодек-
су законів про працю України передба-
чено, що за бажанням жінки або осіб,
зазначених у частині сьомій цієї статті
(батька дитини, баби, діда чи інших ро-
дичів, які фактично доглядають за дити-
ною), у період перебування їх у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку вони можуть пра-
цювати на умовах неповного робочого
часу або вдома. При цьому за ними збе-
рігається право на одержання допомоги
для догляду за дитиною до досягнення
трирічного віку.

Слід мати на увазі, що Закон не ви-
значає, де саме застрахована особа, яка

доглядає за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, має працювати на умо-
вах неповного робочого часу – на під-
приємстві, з яким вона перебуває в тру-
дових відносинах і на якому їй надано
відпустку для догляду за дитиною, чи на
іншому підприємстві або вдома.

Статтею 38 Закону № 2240 визначе-
но, що за період відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, що збігається з
відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, допо-
мога по вагітності та пологах випла-
чується незалежно від допомоги по до-
гляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

Виходячи з вищевикладеного, застра-
хована особа, яка за основним місцем
роботи знаходиться у відпустці по до-
гляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, на підприємстві, де вона

оформлена за сумісництвом і працює на
умовах неповного робочого дня, має пра-
во на виплату допомоги по вагітності та
пологах і за основним місцем роботи,
і за сумісництвом.

Підставою для призначення допомо-
ги по вагітності та пологах є виданий у
встановленому порядку листок непра-
цездатності, а в разі роботи за сумісницт-
вом – копія листка непрацездатності, за-
свідчена підписом керівника і печаткою
за основним місцем роботи та довідка
про середню заробітну плату за основ-
ним місцем роботи.
Головний спеціаліст Святошинської

міжрайонної виконавчої дирекції
Київського міського відділення

Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

Володіна А. М.
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Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:

². Äåãðèê, Ë. Áðººâà,
Â. Êîâàëü, Î. Êîæàí,
Ñ. Êóáàíñüêèé

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ë. Â. Êàíàðîâñüêà Â³ääðóêîâàíî:
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Жовтень
Подковиріна Ж. І. – Голова ППО Київської міської санепідемслужби
Кундієв Ю. І. – Академік НАМН України, директор ДУ «Інститут медицини

праці НАМН України»
Возіанов О. Ф. – Академік НАМН України, президент Національної академії

медичних наук
Коваленко Г. М. – Голова ППО ЗАТ «Медтехсервіс»
Гавриш О. С. – д.м.н., голова ППО Інституту кардіології НАМН України
Сидоренко М. П. – Голова ППО дитячої поліклініки № 2 Дарницького району
Ярмола О. М. – Голова ППО Київського міського пологового будинку № 2
Паламарчук К. С. – к.м.н., заслужений лікар України, завідувач організаційно-

методичного відділу Олександрівської клінічної лікарні
Жельман В. О. – д.м.н., головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 18
Вершигора А. В. – Головний лікар Київської міської станції швидкої медичної

допомоги
Загородній В. В. – к.м.н., заступник начальника ГУОЗ
Ладнич В. О. – Голова ОППО УОЗ Дарницького району

Канаровська Л. О. – Головний лікар поліклініки № 2 Солом’янського району
Сидельников В. Ф. – Заступник директора Курсів підвищення кваліфікації

Київського медичного коледжу ім. П. Гаврося
Семенів І. П. – к.м.н., заслужений лікар України, головний лікар КЛ

«Феофанія» ДУС
Неграш П. С. – Заступник голови ППО ДУ «Інститут нейрохірургії АМН

України ім. А. П. Ромоданова»
Петриченко Т. В. – Голова ППО Першого Київського медичного коледжу
Гладуш Ю. І. – к.м.н., генеральний директор УДСЛ «Охматдит»
Сміхульська Р. І. – Головний лікар дитячої клінічної лікарні № 4
Ковган В. А. – Директор дитячого спортивного клубу «Мала флотилія»
Накалюжний О. І. – Голова ППО Київського міського медичного коледжу
Бабій Т. М. – Голова ППО ДУ «Інститут екогігієни і токсикології АМН

України»
Драчов В. Т. – Голова ОППО УОЗ Оболонського району
Ярош В. А. – Голова ППО «Державна наукова установа «Науково-практич-

ний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС
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співавторстві видані монографії
«Судова медицина України» та
«Судебно-медицинские аспек-
ты морфологии огнестрельных
ранений головы»; навчально-
методичні посібники «Судово-
медична цитологія», «Сучасні
шляхи дезінфекції і гігієни у
бюро судово-медичної експер-
тизи», «Посібник з судово-ме-
дичної криміналістики», «Судо-
во-цитологічний атлас тканин
та органів людини», низка ме-
тодичних рекомендацій.

Підбиваючи підсумки 60-річ-
ної діяльності Головного бюро
судово-медичної експертизи
МОЗ України, варто відзначити,
що воно пройшло складний
шлях, постійно змінювалося й
удосконалювалося разом з роз-
витком системи охорони здоро-
в’я України в цілому.

Н аказом Міністра охорони
здоров’я Української РСР

від 17.11.1951 року № 718
відповідно до Постанови Ради
Міністрів УРСР від 03.11.1951
№ 3260 було організовано Рес-
публіканське бюро судово-ме-
дичної експертизи при Міні-
стерстві охорони здоров’я Ук-
раїнської РСР, яке у 1995 році
отримало нову назву – Головне
бюро судово-медичної експер-
тизи МОЗ України, а з 2010 року
– Державна установа «Головне
бюро судово-медичної експер-
тизи МОЗ України».

Із серпня 2005 р. ДУ «Голов-
не бюро судово-медичної екс-
пертизи МОЗ України» очолює
доцент Бурчинський Василь Ге-
оргійович.

На теперішній час у бюро
функціонує три відділи і п’ять
лабораторних відділень та нара-
ховується близько 50 експерт-
них посад.

Головне бюро представлено
кваліфікованими фахівцями,
має у своєму розпорядженні
добре оснащену судово-медич-
ну лабораторію, що дає мож-
ливість на належному рівні ви-
рішувати завдання, поставлені
перед ним правоохоронними
органами. В бюро видається
журнал «Український судово-
медичний вісник». За останні
роки співробітниками бюро у
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Дніпровського району м. Києва щиро вітає свого головного

лікаря Ушкевича Богдана Аркадійовича з ювілеєм. Прийміть від
усіх нас поздоровлення та побажання міцного здоров’я, щасливо-
го довголіття, безхмарного неба, успіхів у роботі! У цей пам’ят-
ний день зичимо Вам шани від людей, щедрості від дітей, білого
хліба на столі, джерельної води і ні крапельки біди!

То не біда, що швидко роки линуть,
То не біда, що 60 прийшло,
Хай добрі спогади в душі не гинуть
Про все прекрасне, що в житті було!

В цей день святковий хочем побажати
Багато щастя і тепла,
Хай радістю наповнюється хата
Й не буде в ній біди, печалі й зла!

А ще здоров’я зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З Добром, Любов’ю, Спокоєм і Миром!

З повагою,
від імені всього

колективу лікарні,
голова профспілкового
комітету КМКЛ № 11

Л. В. Секунко

Г оловне управління охорони здоров’я Київ-
ської міської державної адміністрації

ініціювало проведення в десяти районах столиці
громадських слухань щодо реформування сто-
личної медицини.

Вищезазначені слухання відбулися 19 жовт-
ня 2011 року в Солом’янському та Дніпров-
ському районах столиці у приміщеннях район-
них у м. Києві державних адміністрацій.

У даних заходах брали участь керівництво
районів, керівники та заступники керівників ус-
танов охорони здоров’я районного підпорядку-
вання, голови профкомів установ, голови
об’єднань первинних профспілкових органі-
зацій, представники Київської міської проф-
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спілки працівників охорони здоров’я, представ-
ники громадських організацій, мешканці ра-
йонів столиці.

Основне питання, яке обговорювалося на
слуханнях – доступність та якість надання ме-
дичної допомоги шляхом створення у столиці
амбулаторій сімейної медицини, центрів пер-
винної медико-санітарної допомоги та клініко-
діагностичних центрів.

Громадські слухання щодо реформування
столичної медицини пройдуть у всіх районах
столиці.

Зав. відділу
з соціально-економічних питань

В. П. Коваль


