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Вітаємо з ювілеєм.
V Всеукраїнський конкурс
профе сійної майстерності
медичних сестер «Ескулаппрофесіонал»

ñòîð. 1-2

«Чужая сторона не прибавит
ума».
Міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»

ñòîð. 3-4

ñòîð. 5-6

«Центр мікрохірургії ока»
(продовження).
Патронажній службі Товариства Червоного Хреста України –
50 років

ñòîð. 7-8

БЕЗКОШТОВНО

Вітаємо з ювілеєм.
«Минздравсоцразвития
России».
Медичне обладнання майбутнього

ñòîð. 9-10

Спортивні змагання Київської
міської профспілки ППОЗ.
Поздоровлення з днем народження.
Вітаємо з ювілеєм

ñòîð. 11-12

170 ÐÎÊ²Â ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÌÅÄÈ×ÍÎÌÓ
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ³ì
³ì.. Î. Î. ÁÎÃÎÌÎËÜÖß
Сто сімдесят років Національному медичному університету імені О. О. Богомольця – істинно визначна подія у
житті вітчизняної медичної освіти і науки. Золотими літерами викарбувано в історії медицини сотні імен – випускників 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 Батьківщини 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.

Н

а сьогоднішній день Національний медичний
університет ім. О. О. Богомольця 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 України. У вересні 2011 р. університет приєднався до Magna
Charta Universitatum – Великої
хартії університетів.
Важливим показником нашої діяльності є те, що ми про-

закладу присвоєно почесні
звання «Лідер сучасної освіти»,
«Лідер національної освіти».
Співробітники університету
(ректор, академік НАМН України В. Ф. Москаленко, проректор
з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків О. П.
Гульчій) беруть активну участь
у роботі Європейського регіонального комітету ВООЗ.
Слід також згадати, що 17
співробітників університету
призначені головними поза-

тягом останнього року отримали 12 золотих медалей різних
міжнародних освітніх виставок,
зокрема «Сучасна освіта в Україні», «Інноватика в освіті України», «Освіта та кар’єра»,
«Сучасні навчальні заклади»,

штатними спеціалістами МОЗ
України (04.07.2011 р.), 6 – головними позаштатними спеціалістами ГУОЗ м. Києва.
Відбувся перший випуск
спеціалістів, які навчалися за
європейською кредитно-транс-
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Ректор НМУ
ім. О. О. Богомольця,
академік НАМН України,
д.м.н., професор
В. Ф. Москаленко
ферною системою. Уперше нашим 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 студенти вибороли 26 призових
нагород, у т.ч. 11 – перших.
До 170-річного ювілею закладу було видано низку історико-публіцистичних матеріалів про всесвітньовідомих випускників закладу, у т.ч. письменника М. О. Булгакова, ректорів та деканів університету, а
також книги проф. В. Ф. Войно-Ясенецького (архієпископа
Луки) «Дух, душа і тіло», та
відкрито меморіальні дошки.
На сьогоднішній день у
НМУ працює 40 лауреатів Державної премії України, 44 заслужених діячі науки і техніки
України, 36 заслужених лікарів
України. І це не межа потенційних можливостей колективу.

Рекордом останніх років стало те, що університет випустив
10 тисяч іноземних спеціалістів
та здійснив підготовку другого
випуску фахівців англомовної
форми навчання.
Відкрито аудиторію імені
професора В. Ф. Войно-Ясенецького (Св. Луки), що стала
найкращою студентською аудиторією на теренах СНД.
Наразі в університеті навчаються близько 13 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів(провізорів)-інтернів, у т.ч. 1099 іноземних громадян з 54 країн світу. За роки існування закладом
підготовлено понад 85 тисяч
фахівців, у т.ч. понад 3000 – з
числа іноземних громадян з 64
країн. Вихованці закладу працюють 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 контингент студентів перевищив 10
тисяч осіб і сьогодні складає

10772 студенти, з яких 4167 навчаються за кошти держбюджету, 6605 за кошти фізичних та
юридичних осіб, включаючи
іноземних громадян (966 студентів з 54 країн світу).
Плідною є і міжнародна
діяльність університету. Так, за
останній рік було подовжено
багатосторонні угоди з Університетом Турку (Фінляндія), Університетом Арістотеля в Салоніках (Греція), Університетом де
Усто (Іспанія), Університетом
Гумбольдта (Німеччина). Також
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця вперше взяв участь у освітній виставці в КНР (Пекін).
Планів іще багато. І завдяки
зусиллям міцного та досвідченого колективу університету під
керівництвом віце-президента
НАМН України ректора НМУ
ім. О. О. Богомольця академіка
В. Ф. Москаленка – це не просто мрії, що підтверджується
славетною історією університету.
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воровський Олександр Петрович –
проректор з науково-педагогічної
роботи, завідувач кафедри гігієни праці
і професійних хвороб Національного ме-

•
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•

дичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України (2001); лауреат Державної премії України (1997), відомий вчений у галузі
профілактичної медицини, який розвинув та суттєво доповнив учення про
гігієну і токсикологію синтетичних полімерів і пластичних мас, змазувально-охолоджувальних рідин, антикорозійних
присадок, а також комбіновану і поєднану дію хімічних і фізичних чинників довкілля. Наукова і трудова діяльність
О. П. Яворовського розпочалась у 1975
році на кафедрі гігієни праці і професійних захворювань Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
На цій кафедрі він пройшов шлях від
аспіранта до професора, завідувача кафедри. Посада завідувача кафедри допомогла проявитися таланту керівника, що
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дало змогу плідно працювати на посаді
декана медико-профілактичного факультету, 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 навчальний процес і практику охорони здоров’я. Наукова діяльність позначена
співпрацею з авторитетними дослідниками, зокрема у науковому тандемі з академіком Є. Г. Гончаруком було розроблено проблему профілактики комбінованої і поєднаної дії іонізуючого випромінювання, солей важких металів і пестицидів на популяційному, організмовому,
тканинному, клітинному і молекулярному рівнях. Результатом наукової діяльності є велика кількість наукових праць
(427, у тому числі 22 підручники, посібники, словники), серед яких низка монографій; автор 3 винаходів, 2 патентів,
багатьох фізико-хімічних і хімічних методів визначення екзогенних хімічних
речовин у навколишньому середовищі.
Наукові розробки експонувалися та удостоєні медалей на Виставці досягнень
народного господарства України. Наукові дослідження вчений поєднує з науко-

во-методичною та педагогічною діяльністю. Він є автором багатьох підручників
і навчальних посібників з гігієни праці,
загальної гігієни, комунальної гігієни та
освітньо-професійних стандартів для
підготовки спеціалістів за фахом «лікувальна справа», «медико-профілактична
справа», «педіатрія». Під науковим керівництвом і при науковому консультуванні
О. П. Яворовського виконано 7 та виконується 3 кандидатських і 2 докторські
дисертації.
Професор Яворовський О.П. – дійсний член Міжнародної академії наук екологічної безпеки (з 2002 року), лауреат
премії АМН України (2001, 2004), лікар
вищої категорії, входить до складу редакційних рад 4 журналів, обіймає посаду
голови комісії з питань гігієнічного
регламентування шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони при МОЗ
України, є членом спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій з гігієни, соціальної медицини, мікробіології і вірусології
при НМУ імені О. О. Богомольця, Інституті медицини праці НАМН України,
консультантом Державного фармакологічного центру МОЗ України.
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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-гінекологічний 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 використовував усі наявні можливості, резерви, особисту ініціативу кожного для забезпечення нормального функціонування лікарні.

У

складі лікарні в 1990-ті
роки функціонувала низка
єдиних у м. Києві центрів та відділень:
– хронічного гемодіалізу;
– протисепсисний центр
(гостра нирка);
– центр мікрохірургії
кисті;
– центр хірургічного лікування переломів стегна;
– нефрологічне відділення.
1-го січня 1999 р. Київська
міська клінічна лікарня № 3
була виведена зі структури Дніпровського ТМО і стала самостійним лікувальним закладом.
У цей час лікарню очолила команда молодих енергійних професіоналів на чолі з лікарем вищої категорії, а нині заслуженим
лікарем України Борисом Івановичем Паламарем. Ця команда
провела в лікарні значну реорганізаціяю, яка мала на меті
вирішення проблеми найбільш
ефективної організації медичної допомоги населенню
м. Києва з використанням сучасних технологій профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих. Як
депутат Київської міської ради
протягом 8 років Б. І. Паламар
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зробив значний внесок у розвиток 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 Карпатах. Враження було настільки
сильним, що вирішив стати
тільки хірургом.
У 1982 р. закінчив медичне
училище в м. Новоселиці Чернівецької області, а у 1988 р., по
закінченні Запорізького медичного інституту, став лікарем-

інтерном Васильківської центральної районної лікарні на Київщині.
З 1990 р. Борис Іванович
працював лікарем-хірургом відділення судинної хірургії Київської обласної клінічної лікарні,
а з 1994 р. – заступником головного лікаря з хірургії КМКЛ
№ 22. З того часу питання організації охорони здоров’я стали
пріоритетними у професійній
діяльності Бориса Івановича.
З 1 січня 1999 р. Б. І. Паламар призначений головним лікарем Київської міської клінічної лікарні № 3. У 1999 р. лікарня пройшла акредитацію, в
результаті якої їй присвоєно
вищу категорію. З 1 січня 2005 р.
потужність лікарні складає 870
ліжок.
Лікарня нині є багатопрофільним закладом, до структури якого входять такі відділення: терапевтичне (50 ліжок),
ревматологічне (60 ліжок), кардіологічне (60 ліжок), гастроентерологічне (40 ліжок), 2 неврологічних відділення (по 80 ліжок), кардіологічне відділення
для хворих на інфаркт міокарда (60 ліжок), офтальмологічне
(40 ліжок), відділення кістковогнійної хірургії (40 ліжок), загальнохірургічне відділення (40
ліжок), відділення гнійної
хірургії (50 ліжок), урологічне
відділення (50 ліжок), Київський міський науково-практичний центр нефрології та гемодіалізу (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 терапії сепсису, Київський міський центр ендокринної хірургії
( 30 ліжок), Міжрайонний пульмонологічний центр (60 ліжок),
приймальне відділення, фізіотерапевтичне відділення, відділення функціональної діагностики, рентгенологічне відділення, відділення ультразвукової
діагностики, клініко-діагностична лабораторія, ендоскопічне відділення, патологоанатомічне відділення, відділення
трансфузіології.
Лікувальні підрозділи лікарні формують 270 ліжок хірургічного профілю, 400 – терапевтичного та 200 – спеціалізованого. Лікарня має 42 реанімаційних ліжка, які не враховуються
при статистичному обліку.
Центри, які функціонують
в лікарні
• Український медичний
ц ентр інтенсивної терапії
сепсису.
Показання для лікування в
центрі: критичний стан хворих,
обумовлений гнійно-септичними процесами різної етіології,
хворі з гострим та хронічним
сепсисом, хворі для лікування

яких необхідно застосування
методів екстракорпоральної детоксикації та інших методів імунологічної інтенсивної терапії,
імунологічних та бактеріологічних досліджень.
Нові технології в роботі
центру:
– діагностика та диференційна діагностика лихоманок
неясного походження;
– ультрафільтрація;
– ендолімфатична антибіотикотерапія;
– визначення імуномодуляції до антибіотиків та ін.
• Київський міський центр
хірургії шийки стегна та пошкоджень великих суглобів
кінцівок.
Технології в роботі центру:
– ендопротезування застарілих переломів шийки стегна
та несправжніх суглобів однота двополюсними протезами
(200 операцій);
– реконструктивно-відновлювальні операції при дефектах
шийки стегна, при деструктивних ураженнях суглобів за методикою професора Я. Й. Крижановського;
– ендопротезування колінних суглобів (6 операцій);
Çàê³í÷åííÿ íà 3-³é ñòîð.
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– комбінований металоостеосинтез шийки стегна за методикою професора Я. Й. Крижановського (350 операцій);
– реконструктивні операції
на стопах (30 операцій);
– накладання апаратів зовнішньої фіксації на верхні та
нижні кінцівки при різноманітних травмах (50 операцій).
• Центр пластичної мікрохірургії та хірургії кисті.
Показаннями для направлення хворих є:
1. В ургентному порядку:
– повні і неповні травматичні відчленування пальців
кисті на рівні проксимальних
фаланг та інших сегментів кінцівок при наявності показань для
реплантації та реваскуляризації
після попереднього узгодження
з черговим хірургом центру;
– тяжкі руйнуючі пошкодження кисті;
– рани передпліччя і кисті
з пошкодженням сухожилків,
нервів, крім ран, тільки пальців
з пошкодженнями сухожилківрозгиначів;
2. У плановому порядку:
– множинні переломи кісток кисті (більше двох) та ізольовані із зміщенням відламків
при безуспішній репозиції;

•

Þâ³ëå¿

•

– переломи кісток різної локалізації із значним дефектом,
яким показана кісткова пластика;
– великі дефекти тканин
різної локалізації;
– наслідки пошкоджень
кисті;
– хронічні захворювання
кисті при необхідності оперативного лікування;
– вроджені та набуті вади.
З метою поліпшення результатів лікування у Центрі впроваджуються нові методи та технології:
– впроваджені протоколи
реабілітації хворих з пошкодженнями сухожилків-згиначів
після проведених реконструктивних втручань;
– з метою максимального
збереження довжини травмованих пальців та зменшення терміну непрацездатності спільно
з кафедрою впроваджені методики пластики дефектів складними клаптями на судинно-нервовій ніжці різної локалізації.
• Київський міський центр
ендокринної хірургії.
Основна патологія, яка лікується в центрі – це захворювання щитовидної залози (зоб
будь-якої етіології, злоякісні новоутворення, доброякісні новоутворення, тиреотоксикоз, вади
розвитку, косметичні дефекти,
обумовлені зобом великих
розмірів), захворювання пара-
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щитовидних залоз, наднирників, захворювання гіпоталамусгіпофізарної системи. У центрі
виконується повний цикл діагностичних досліджень згідно зі
світовими стандартами, починаючи з доопераційного пункційно-цитологічного, інтраопераційного експрес-гістологічного та до фінального гістологічного обстежень. Лікарі ведуть
амбулаторний прийом у 21
поліклініці, у всіх адміністративних районах Києва.
• Міський науково-практичний центр нефрології та гемодіалізу.
Центр є основною клінічною базою в лікувальній і консультативній допомозі нефрологічним 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 апаратів «Штучна нирка», відкрито 4-ту зміну гемодіалізу. Нині
у центрі лікується 140 хворих на
гемодіалізі. З 2002 р. центр є
базою Інституту нефрології.
Центр використовує нові прогресивні методи гемодіалізу:
гемодіафільтрація, плазмоферез. Тут проводиться прижиттєва пункційна біопсія нирки. Розробляються нові методи лікування хворих нефрологічного
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Â³òàºìî ç 75-ð³÷íèì þâ³ëåºì
ïðîâ³äíîãî ôàõ³âöÿ äèòÿ÷î¿ îðòîïåä³¿ òà òðàâìàòîëîã³¿
ÊÐÈÑÜ-ÏÓÃÀ×À Àíàòîë³ÿ Ïàâëîâè÷à

П

рофесор Анатолій Павлович
Крись-Пугач (Крисюк) – видатний
вчений, відомий в Україні та за кордоном, провідний фахівець дитячої ортопедії та травматології. Народився Анатолій Павлович 24 вересня 1936 р. в селі
Прислуч Полонського району Хмельницької області в сім’ї хліборобів. У 1944 р.
його батько загинув у боях під Проскуровом. Мати залишилася з трьома малолітніми дітьми. Тяжке повоєнне лихоліття змусило хлопчика взяти на себе батькові обов’язки в домашньому господарстві та поєднувати їх з навчанням.
Після закінчення школи у 1950 р. був
зарахований до Житомирської фельдшерсько-акушерської школи (нині Житомирський медичний коледж), після
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закінчення якої Анатолій Павлович у
1954 р. закінчив фельдшерсько-акушерську 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 Вінницького медінституту. Згодом працював
заступником головного лікаря і травматологом Гайсинської центральної районної лікарні Вінницької області (1963–
1965 pp.).
З 1965 р. творча, науково-практична
та громадська діяльність А. П. КрисьПугача пов’язана з Українським НДІ
травматології та ортопедії. Особиста
організованість, внутрішня дисциплінованість, надзвичайна працездатність дозволили йому пройти нелегкий шлях від
клінічного ординатора, молодшого та
старшого наукового співробітника, ученого секретаря інституту до керівника
клініки травматології та ортопедії дитячого та підліткового віку, яку він очолював
у 1981–2006 pp., де й дотепер продовжує
працювати науковим консультантом.
Анатолій Павлович захистив кандидатську (1966 р.) та докторську дисертації (1978 р.), має звання професора
(1992 p.). Під його керівництвом вивчали вплив несприятливих екологічних
факторів довкілля на виникнення й перебіг вроджених і набутих захворювань
опорно-рухової системи, дегенеративнодистрофічні ураження суглобів у дітей
та підлітків, системні диспластичні та
пухлиноподібні захворювання кісток,

профілю. Створено єдину в
Києві базу даних про хворих
киян з нирковою недостатністю.
• Міжрайонний пульмонологічний центр.
Основна патологія, що лікується в центрі – захворювання бронхо-легеневої системи,
вади розвитку легень.
• Відділення гнійно-кісткової хірургії.
Основна патологія – остеомієліт та гнійні захворювання
кісток та суглобів. Відділення є
міським центром лікування
остеомієліту.
В лікарні постійно вводяться і вдосконалюються сучасні
методики в лікуванні хворих,
розширюється і оновлюється
технічна база.
На базі неврологічного відділення № 1 організовано лікувально-реабілітаційний процес
неврологічних хворих з порушенням рухових функцій, в якому поряд з медикаментозними
методами використовуються
методи і апаратно-програмні засоби 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 якому хворий вільно скорочує м’язи під контролем біологічного
зворотного зв’язку за показни-

пологові ушкодження немовлят тощо.
Результатом наукових досліджень
стала розробка та впровадження у
клінічну практику концепції профілактики дитячого травматизму та експертизи
дитячої інвалідності, удосконалення методів лікування переломів кісток та осьових деформацій верхніх та нижніх
кінцівок вродженої та набутої етіології,
ниркової остеодистрофії, фіброзної дисплазії, солітарних та аневризмальних
кісткових кист тощо
Вагомий внесок Анатолій Павлович
зробив у визначення впливу несприятливих екологічних факторів довкілля на
виникнення та перебіг вроджених та набутих захворювань опорно-рухової системи, вперше на теренах СНД порушив
проблему остеопенії та остеопорозу у
дітей, обґрунтував принципи діагностики та схеми профілактики порушень
структурно-функціонального стану
кісткової тканини.
А. П. Крись-Пугач був піонером застосування при пухлиноподібних диспластичних ураженнях та доброякісних
пухлинах керамічного гідроксиапатиту
для пластики післяопераційних дефектів
кісток.
Анатолій Павлович – ініціатор створення 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 ортопедо-травматологічної служби, підготовці
кадрів та впровадженню новітніх наукових розробок у практичну діяльність.

ками електроміограм. Головна
перевага розроблених технологій полягає в можливості індивідуально підійти до лікування
та відновлення рухів пацієнта
залежно від стану рухових
функцій та етапу реабілітації.
В лікарні продовжується активне використання сучасної
методики системного тромболізісу у хворих на гострий інфаркт міокарда, що сприяє зниженню летальності від ГІМ.
Також поновлено базу фізіотерапевтичного відділення за
рахунок апарату УВЧ та апарату магнітної терапії.
В лікуванні хворих з остеохондрозом хребта запроваджено методику сухого скелетного
витягу хребта.
Практично всі лікувальні
підрозділи лікарні є навчальними базами для студентів і лікарів.
Науково-практичну та методичну діяльність в лікарні забезпечують 3 кафедри Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця, дві кафедри Київської медичної академії
післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика, Інститут нефрології
АМН України та відділ біоуправління та медичної кібернетики міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем.
Офіційний веб-сайт КМКЛ
№ 3 http://www.kmkl3.kiev.ua

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 захищено 6 докторських та 24 кандидатських 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 почесного звання «Заслужений лікар України».
Анатолій Павлович входить до редакційних колегій журналів «Ортопедия,
травматология и протезирование»,
«Вісник ортопедії, травматології та протезування», «Дитяча хірургія», «Травма». Багато років він був експертом ВАК
України, членом президії правління Всеукраїнського наукового товариства ортопедів-травматологів, входив до атестаційної комісії МОЗ України, був науковим експертом Вченої ради МОЗ України, членом Міжнародного товариства
ортопедів-травматологів (SICOT), членом Американської академії ортопедівхірургів. Він брав активну участь у роботі 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 активно працювати, навчає та передає свій
величезний життєвий досвід новому поколінню 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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»
«ÅÑÊÓËÀÏ-ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË»
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 переможниця минулого року. У конкурсі брали участь 24 представниці з різних областей України – переможниці регіональних конкурсів.

О

рганізаторами та засновниками конкурсу є Асоціація медичних сестер України
(президент – Івашко Галина
Миколаївна) за підтримки Міністерства охорони здоров’я України (Чернишенко Тетяна Іванівна – директор центрального
методичного кабінету з підготовки молодших медичних
спеціалістів МОЗ України).
Слід зазначити, що регіональні асоціації проводять дуже
велику підготовчу роботу: обирають найкращу медсе стру
своєї області та ретельно готують її до участі у Всеукраїнському конкурсі.
Конкурс відбувається 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 учасників конкурсу архієпископ
Рівненський та Острозький
Варфоломій.
Під час цікавого концерту, в
якому брали участь співробітники Рівненського базового медичного коледжу, відбулося
представлення учасниць та жеребкування.

4

Другий етап – здача тестів та
демонстрація практичних навичок. Учасниці демонстрували
свої теоретичні знання та практичні навички з хірургії, терапії,
педіатрії.
Третій етап – домашнє завдання. Тут медсестри проявили
всі свої здібності і, перш за все, –
любов до своєї професії, вони
не залишили поза увагою історію розвитку медсестринства,
великий подвиг медичних сестер під час Великої Вітчизняної
війни, у своїх виступах вони
порушували і сучасні проблеми – це умови праці, низька за-

робітна плата, але всі ми сподіваємося, що все буде краще,
о собливо коли бачиш які
розумні, вмілі, чуйні
наші медсестрички –
найкращі серед майже
півмільйона медичних
сестер в Україні. Проведення таких заходів
сприяє підвищенню
професійної майстерності медпрацівників
та престиж професії в
Україні. Переможці не
стоять на місці, вони
намагаються продовжити далі навчання та
здобути вищу освіту
в інститутах медсестринства і,
звичайно ж, в медичних інститутах.
Переможницею V Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності медичних сестер

«Ескулап-професіонал» стала
Олеся Демборинська, вона
представляла Тернопільщину.
Тож наступного року кращі медсестри зберуться у Тернопільській області.
Київ на конкурсі був представлений переможницями
міського конкурсу Литвиненко Юлією –
медичною сестрою-анестезисткою Київської міської
дитячої клінічної лікарні № 2
та Ісаєвою Іриною – медичною сестрою-анестезисткою Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова
НАМН України.

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

якій вони присвятили своє
життя.
Також висловлюємо подяку ректорові Національного
медичного університету ім.
О. О. Богомольця академіку
НАМН України, д.м.н., професору В. Ф. Москаленку за дозвіл
на звільнення від занять на період конкурсу студентки першого курсу Литвиненко Ю. Ю.
(Юлія здійснила свою мрію та
вступила цього року до медуніверситету) та академіку НАН і
НАМН України, д.м.н., професорові, директору Інституту
нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова Ю. П. Зозулі.
Зав. відділу
Ради профспілки

І. Дегрик
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×ÓÆÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÍÅ ÏÐÈÁÀÂÈÒ ÓÌÀ
Власти более половины штатов США – 26 из 50, а также Национальная
федерация независимого бизнеса обратились в Верховный суд с просьбой признать незаконной реформу здравоохранения, осуществляемую администрацией Барака Обамы. В иске содержится требование отменить ее целиком,
а не только отдельные, наиболее спорные, положения закона о ней.

В

свою очередь, администрация президента в тот же день подала в Верховный суд апелляцию на решение
Федерального апелляционного суда в
Атланте (штат Джорджия), признавшего неконституционным основополагающее положение реформы, в соответствии
с которым практически все жители страны до 2014 г. обязаны приобрести медицинскую страховку под угрозой
штрафов.
Реформу здравоохранения Барак
Обама, вступив в 2009 г. на пост Президента США, сделал одним из ключевых
вопросов своей внутренней политики.
Суть программы сводится к созданию
универсальной системы медицинского
обеспечения населения страны, миллионы жителей которой не имели медицинской страховки.
Реформа вызвала разногласия и споры как в политических кругах, особенно между демократами и республиканцами, 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 конгрессом, после чего президент смог его подписать.
Новый закон получил название «Закон о доступном здравоохранении для
Америки». «Документ, который я подпи-

сываю, приведет в исполнение реформу,
за которую боролись и страдали целые
поколения американцев», – заявил Обама. Это не помешало, однако, палате
представителей конгресса, большинство
в которой к тому времени получили республиканцы, проголосовать в январе
2011 г. за отмену реформы. Но уже в
феврале, по горячим следам, против такого решения высказалась верхняя палата конгресса – сенат, которая оставила
закон в силе.
Это – одна сторона медали. На другой – многочисленные акции протеста,
угрозы, потасовки, акты вандализма и
суды. Дошло до того, что вынуждено
было вмешаться Федеральное бюро расследований, проверив жалобы более 10
конгрессменов. Так, член палаты представителей демократ Барт Ступак, согласившийся поддержать реформу, получил
по телефону сообщения, в одном из которых 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 попасть в зал, начались стычки. В течение
четверти часа член палаты представите-

Ïåðåìîæíèöÿ ì³ñüêîãî êîíêóðñó ôàõîâî¿ ìàéñòåðíîñò³
ìåäè÷íèõ ñåñòåð «Åñêóëàï-ïðîôåñ³îíàë» (ì. Êè¿â)
«И быша три брата. Одному имя
Кий, другому – Хорив, третьему Щек и
сестра их Лыбидь. И сотвориша град во
имя брата своего старейшего и нарекоша имя ему Киев». Так написано в “Повести временных лет” о моем родном,
древнем и вечно молодом КИЕВЕ.
Я люблю этот город и знаю в нем каждую улочку. В нем я родилась, выросла
и повзрослела. Поскольку я работаю в
детской клинической больнице № 2,
могу сказать, что в наших руках будущее Киева – дети. И конечно, я мечтаю
о том, чтобы все дети земного шара были
здоровы. Ибо нет больше счастья для матери, чем видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Мне бы хотелось,
чтобы в нашу профессию шли люди не
только потому, что у них доброе сердце,
развито чувство сострадания и милосердия, но и потому, что у медсестры высокая заработная плата, что она экономически независима, в состоянии взять кредит на квартиру и выплатить его, что она
работает в прекрасных условиях на современном дорогостоящем оборудовании, что эта профессия престижна. Я не
в силах что-либо сделать для поднятия
авторитета моей профессии сегодня,
пока государство не изменило отношения к системе здравоохранения в целом.
Руководство государства должно финансировать медицинскую отрасль не по остаточному принципу, а думать о здоровье 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 врачом и буду им. И первый шаг для достижения этой мечты я уже сделала – в этом
году я поступила в КИЕВСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
А. А. Богомольца. И вместе со мной радуются моя мама, родные, близкие, соседи, все сотрудники моей больницы и,
по-моему, весь земной шар. Поэтому я
хочу обратиться к вам, дорогие мои коллеги! Мечтайте – и ваша мечта обязательно сбудется.

Литвиненко Юлія

лей Кейти Кастор пыталась начать выступление, но ее заглушали возгласы:
«Ты работаешь на нас!» и «Тирания, тирания!» В результате парламентарию
пришлось покинуть встречу.
Обошлось, правда, без арестов. Но в
Мелвилле (штат Миссури), где встречу
с избирателями устроил конгрессмендемократ Расс Карнахан, полиции пришлось задержать 6 человек. Двое из них
подозреваются в нападении на чернокожего консервативного активиста Кеннета Глэдни, раздававшего агитационные
материалы. По его словам, один из нападавших нанес ему расовое оскорбление.
Несколько чернокожих конгрессменов также пожаловались, что участники
протестных акций произносили в их адрес нелицеприятные слова, в частности,
обзывали их «ниггерами». Чернокожий
сенатор от штата Миссури Эммануэль
Кливер даже рассказал, что один из протестовавших плюнул в него.
Но это еще цветочки. В ходе столкновения на митинге в городе ТаузендОукс (штат Калифорния) пожилому противнику реформы здравоохранения откусили палец руки. 65-летний Уильям
Райс вступил на митинге в ожесточенный спор и, не стерпев оскорблений, ударил оппонента по носу. В завязавшейся
схватке противник откусил ему часть
мизинца на левой руке.
В трех штатах подверглись нападениям вандалов офисы демократической
партии, проектом которой и является
план реформы здравоохранения. В Тусоне (штат Аризона) выстрелом из пневматического оружия было разбито стекло 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 реклама, рекрутированные на местах граждане связывались также по телефону с
избранниками в Вашингтоне и агитировали их голосовать против реформы.
Не помогло и увещевание президента, 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-
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нов, а также министра
здравоохранения Кэтлин Сибелиус.
Вслед за пикетами,
митингами и демонстрациями за дело взялись суды: судебные
иски были поданы более чем в 20 штатах.
Как ожидается, ввиду
противоречий в вердиктах окончательное
решение о конституционности закона вынесет Верховный суд
США. Его решение
может быть озвучено в
2012 г., в разгар президентской предвыборной кампании. Это, безусловно, не
может не сказаться на результатах выборов, так как проведенный в июне этого
года СBS News опрос общественного
мнения показал: реформу поддерживают
37% американцев, а 48% их имеют противоположную точку зрения. Уже сегодня проект привел к снижению популярности действующего Президента США.
Казалось бы, из-за чего сыр-бор?
В результате реформы к 2019 г. доступ к
медицинским услугам получат посредством страховки 31 млн американцев,
лишенных ее в настоящее время. Будет
усовершенствована система обеспечения необходимыми медикаментами престарелых граждан. Предусмотрены дополнительные льготы в области здравоохранения для среднего класса и малого
бизнеса. Предполагается ужесточить требования к частным страховым компаниям: они лишатся возможности отказывать
в обеспечении медстраховкой лиц, уже
страдающих заболеваниями, а также в
оформлении пожизненной страховки.
Общая стоимость программы превышает 900 млрд долл. Но эти расходы не приведут к дальнейшему росту
бюджетного дефицита, реформа обойдется стране дешевле войн в Афганистане и Ираке, заверил соотечественников Обама. Необходимые средства будут
получены за счет сокращения других
статей бюджетных расходов и более
рационального распределения доходов в
самом секторе медицинского страхования.
У нас, конечно, расходы на реформу
здравоохранения поскромнее. Быть может, потому она и проходит относительно спокойно: реализуются региональные
программы модернизации, чередой принимаются новые законы... Ни акций протестов особых, ни кирпичей в окна правящей партии. Разве что президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль выступил поначалу против
законопроекта «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и
резко покритиковал Минздравсоцразвития России. Но и он, вступив в Общероссийский народный фронт, успокоился и
даже призвал парламентариев принять
этот закон к новогодним праздникам.
Что ж, как гласит народная пословица, «вякому мила своя сторона». А что
касается другой поговорки – «чужая сторона (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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Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Ì³ñüêà êë³í³÷íà îôòàëüìîëîã³÷íà ë³êàðíÿ
«ÖÅÍÒÐ Ì²ÊÐÎÕ²ÐÓÐÃ²¯ ÎÊÀ»
Міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр
мікрохірургії ока».
Кількість ліжок – 225.
Кількість працюючих – 518
осіб, в т.ч. лікарів – 189 (з них:
вищої категорії – 96, першої категорії – 45, докторів медичних
наук – 2, кандидатів медичних
наук – 27). Питома вага атестованих лікарів до тих, які підлягають атестації, складає 85%.
Спеціалізованих офтальмологічних відділень – 10. Цілодобово чергує одне відділення.

Лікарня є клінічною базою
кафедри офтальмології Національної 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 території «Медмістечка» з ініціативи члена-кореспондента НАН
та НАМН України, лауреата
Державної премії України,
д.м.н. професора Сергієнка
Миколи Марковича, який і став
її науковим керівником, головним лікарем став Риков Сергій
Олександрович.
У 2011 р. Центру мікрохірургії ока як самостійній клініці, виповнюється 23 роки.
До складу центру входять:
стаціонар потужністю 225
ліжок, поліклініка для дорослих, дитяча консультативна поліклініка, міський науково-

Головний лікар Риков Сергій
Олександрович, д.м.н., професор,
Головний офтальмолог МОЗ
України, завідувач кафедри
офтальмології НМАПО
ім. П. Л. Шупика МОЗ України
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практичний «Центр лазерних
методів лікування ока». У стаціонарі клініки працюють 10
профільних відділень.
Також на базі дитячого відділення цілодобово працює
міський центр дитячої травми,
куди госпіталізуються всі діти
м. Києва з травмами очей та їх
придатків.
У клініці успішно лікуються практично всі види патології
органа зору, включаючи катаракту, глаукому, відшарування
сітківки, помутніння і крововиливи у склоподібне тіло, хірургічну корекцію короткозорості,
злоякісні новоутворення та всі
очні хвороби дітей. Освоєно та
запроваджено у практику вітреоретинальну хірургію, розроблено нові методи комбінованого (хірургічного та лазерного)
лікування глаукоми.
Заступник головного лікаря
з медичних питань – к.м.н. Обухова Наталія Анатоліївна, вища
кваліфікаційна категорія за
спеціальностями: організація
охорони здоров’я, офтальмологія.
Консультативно-діагностичну поліклініку для дорослих очолює лікар вищої категорії Валентина Миколаївна
Черняк. У відділенні працюють
кандидати медичних наук,
лікарі вищої кваліфікаційної
категорії. Відділення укомплектовано сучасним діагностичним
обладнанням та має операційний блок для амбулаторної
хірургії. Щороку у відділенні
проводиться більше 40 тис. консультацій та близько тисячі амбулаторних операцій.
На базі відділення надають
консультативну допомогу співробітники кафедри офтальмології Національної медичної
академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, консультують всі завідувачі та провідні

лікарі спеціалізованих стаціонарних відділень центру.
Дитячу консультативну
поліклініку очолює лікар вищої категорії Ірина Петрівна
Виноградська. У відділенні працюють: один кандидат медичних наук, два лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Відділення укомплектовано сучасним
діагностичним обладнанням та
має у своєму складі кабінет плеопто-ортоптичного лікування.
Щороку у відділенні проводиться більше 12 тис. консультацій дітей віком від народження до 17 років та понад 450 плеопто-ортоптичних курсів лікування для дітей з косоокістю та
аномаліями рефракції.
Н ау к о в о - п р а к т и ч н и й
центр лазерних методів лікування ока очолює лікар вищої
категорії, к.м.н. Сук Святослав
Анатолійович. До січня 2004
року його очолювала д.м.н., заслужений лікар України Н. В.
Пасечникова, яка на теперішній
час є директором Інституту очних хвороб та тканинної терапії
ім. акад. В. П. Філатова АМН
України (м. Одеса). В Центрі лазерних методів лікування ока

Науковий керівник
Сергієнко Микола Маркович,
д.м.н., професор,
чл.-кор. НАМН та НАН України,
лауреат Державної премії

Заступник головного лікаря
з медичних питань
Обухова Наталія Анатоліївна,
к.м.н.

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

ми, запальними), пухлинами
органа зору, захворюваннями
зорового нерва. НПЦ оснащений лазерними установками
низьких енергій (He-Ne),
наносекундних імпульсів (yag),
високих енергій (аргонові,
діодні лазери),
кріоустановками; має сучасне діагностичне обладнання,
проводить флуоресцентну
ангіографію
(ФАГ) та фотографування очного дна із
цифровим аналізом зображення. Щороку проводиться більше
19 000 консультацій та понад
3 тис. лазерних операцій і діагностичних досліджень. На базі
НПЦ проводиться клінічна апробація
вітчизняних
розробок у галузі лазерної
офтальмологічної техніки.
Відділення
хірургічного
лікування дитячих захворювань очолює головний
дитячий офтальмолог Головного управління охорони здоров’я
та медичного забезпечення
Київської міської держадміністрації, к.м.н., лікар вищої кваліфікаційної категорії Олена Петрівна. Лєпіхова. У відділенні
працюють к.м.н., доцент кафедри офтальмології О. В. Акименко, троє лікарів вищої кваліфікаційної категорії. Щороку у
відділенні лікується близько 2,5
тис. дітей віком від народження до 17 років із вродженими та
спадковими захворюваннями
органа зору (глаукома, катаракта, аномалії органа зору), косоокістю, міопією, запальними
захворюваннями очей, доброякісними та злоякісними пухлинами органа зору. На базі відділення працює Київський
міський дитячий центр невідкладної допомоги при травмах
органа зору, в якому цілодобово надається допомога постраждалим дітям.

Відділення хірургічного
лікування захворювання рогівки очолює лікар вищої кваліфікаційної категорії Ірина
Анатоліївна Шулежко. У відділенні працюють к.м.н., доцент

кафедри офтальмології Н. С.
Лаврик, троє лікарів вищої кваліфікаційної категорії. Щороку
у відділенні лікується понад
1000 пацієнтів із захворюваннями рогівки, кришталика, придатків органа зору.
Відділення офтальмоонкології та пластичної хірургії
організовано у 2008 р. Очолює
відділення лікар вищої кваліфікаційної категорії, к.м.н. Наталія Едуардівна Петренко. Упродовж 2010 р. було виконано
близько 900 операцій.
Відділення офтальмологічне організовано у 2008 р.
Очолює відділення лікар вищої кваліфікаційної категорії
Аксентьєв Максим Владиславович. У відділенні працюють 8
лікарів. Впродовж 2010 р. було
виконано більше 450 операцій
та проліковано більше 1300
пацієнтів.
Відділення вітреоретинальної хірургії очолює заслужений лікар України, к.м.н.,
лікар вищої кваліфікаційної категорії Е. Б. Коваль. У відділенні працюють кандидати медичних наук, лікарі вищої кваліфікаційної категорії, всього
19 осіб. Щороку у відділенні
лікується більше 3,5 тис. пацієнтів із захворюваннями
сітківки та склоплдібного тіла.
Відділення
патології
кришталика очолює к.м.н.,
лікар вищої кваліфікаційної категорії, асистент кафедри
офтальмології Людмила Пантеліївна Новак. У відділенні
працюють лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Щороку тут
Çàê³í÷åííÿ íà 7-³é ñòîð.
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лікується більше 1,3 тис.
пацієнтів із захворюваннями
кришталика.
Відділення глаукоми очолює лікар вищої кваліфікаційної
категорії, к.м.н., асистент кафедри офтальмології Світлана
Василівна Збітнєва. У відділенні працюють лікарі вищої
кваліфікаційної категорії, всього – 5 лікарів. Щороку тут лікується близько 1,9 тис. пацієнтів із глаукомою, катарактою.
Відділення судинної патології очолює лікар вищої кваліфікаційної категорії Любов
Ігорівна Денисюк. У відділенні працюють лікарі вищої кваліфікаційної категорії – 11 осіб.
Щороку тут лікується більше
2 тис. пацієнтів
із судинною
патологією органа зору, катарактою та глаукомою.
Відділення реконструктивної мікрохірургії з 1988 до
2002 р. очолювала заслужений
лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії Н. І. Кореневич, з 2002 р. – к.м.н., лікар
вищої кваліфікаційної категорії
Людмила Володимирівна Сабліна. У відділенні працюють кандидати медичних наук, лікарі
вищої кваліфікаційної категорії.
Щороку тут лікується близько
3 тис. пацієнтів із захворюваннями кришталика та глаукомою.
Відділення малоінвазивної
офтальмохірургії створено в
2002 р. професором, заслуженим діячем науки та техніки України, д.м.н. Ю. М. Кондратенком. Відділення очолює к.м.н.,
лікар вищої кваліфікаційної категорії Олексій Миколайович
Новицький. Тут працюють лікарі вищої кваліфікаційної категорії та лікарі І та II категорій.

зокрема операції факоемульсифікації катаракти перебування
хворих у стаціонарі складає
1 день за умови повного та
якісного доопераційного обстеження.
Результат лікування з визначенням «одужання» у цьому
відділенні сягає 86,1%.
До складу центру також
входять відділення та служби:
– приймальне відділення
(Пянтковська Валентина Василівна – завідувач відділення);
– операційний блок із 9
операційними, оснащеними сучасним операційним обладнанням фірм Alcon, Bausch &

Lomb, Topcon, Zeiss, мікроскопами з системою телевізійного
спостереження – 7, факоемульсифікаторами – 14, хірургічними вітреоретинальними системами – 2, ендогенними лазерними установками, апаратами
діатермокоагуляції та кріоустановками (Даниленко Олександр
Сергійович – завідувач відділення);
– відділення анестезіології
із палатою інтенсивної терапії.
У відділенні працюють вісім
лікарів, які забезпечують підготовку та супровід операційних
втручань. Відділення оснащене
системами для проведення сучасних методів знеболення та
системами моніторингу за функцією серцево-судинної та дихальної систем (Кричинський
Віктор Іванович – завідувач
відділення);
– відділення функціональної діагностики з обладнанням
для проведення сучасних до-

ри, аномалоскопи, адаптометри,
апарати ультразвукового дослідження органа зору тощо
(Світла Ірина Сергіївна – завідувач відділення);
– кабінет
ф і з і от е р ап і ї ,
оснащений сучасними апаратами для проведення електрофорезу, амп л і п ул ь с т е рапії, магнітотерапії, УВЧта ЗВЧ-терапії,
ультразвукової
терапії, УФ-терапії, масажу
(Вержбицька Олена Геннадіївна – завідувач відділення);
– інформаційно-аналітична служба;
– інженерна служба;
– господарська служба.
З часу заснування на базі
центру успішно працює кафедра офтальмології Київського
інституту удосконалення лікарів, нині Національна медична
академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України. До 2008 р. кафедру очолював член-кор. НАН та НАМН
України, д.м.н. професор Сергієнко Микола Маркович.
З 2008 р. кафедру очолює головний лікар ЦМХО – Риков Сергій
Олександрович, д.м.н., професор, вища кваліфікаційна категорія за спеціальностями: організація охорони здоров’я,
офтальмологія, дитяча офтальмологія.
На кафедрі працює 22 науковці (з них докторів медичних
наук – 4, кандидатів медичних
наук – 18).
Головним напрямком наукових досліджень кафедри є розробка нових методів екстракції
катаракти та імплантації штучних кришталиків, на які отримано майже два десятки авторських свідоцтв. За двадцятирічний період захищено чотири
докторських дисертації: З. Ф.
Веселовська (1989), Ю. М. Кондратенко (1990), К. П. Павлю-

ченко (1990), С. О. Риков (2003).
Випущено методичні рекомендації з екстракапсулярної екстракції катаракти з імплантацією
штучного кришталика моделі

М. М. Сергієнка, опубліковано
багато статей, монографія М. М.
Сергієнка «Інтраокулярна корекція». Розроблено і затверджено технічну документацію
на штучні кришталики, налагоджено виробництво різних
моделей штучних кришталиків
з полімерних матеріалів.
Провідні
спеціалісти
ЦМХО і кафедри офтальмології з метою
підвищення
кваліфікації,
оволодіння новітніми технологіями у сфері
мікрохірургії
ока пройшли
стажування у
к л і н і к а х

Франції, Німеччини, Англії,
США, Канади.
Більшість лікарів, які працюють у стаціонарі, мають
вищу та першу кваліфікаційні
категорії. Вчений ступінь мають
30 лікарів.
У найближчі роки лікарня
планує збільшити питому вагу
сучасних методів лікування катаракти (факоемульсифікація);
поліпшити роботу консультативно-поліклінічного відділення, насамперед шляхом забезпечення доступності консультативно-діагностичної допомоги;
активізувати роботу в регіонах
України (виїзна консультативна
та хірургічна допомога, заочне
консультування); впроваджувати нові методики діагностики та
лікування, авторський супровід
впровадження нових моделей
інтраокулярних лінз. Разом з
провідними спеціалістами Канади і США створюється база
підготовки лікарів-оптометристів.

ÇÌ²ÍÈ Â ÎÏËÀÒ² ÏÐÀÖ²
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÇÀÊËÀÄ²Â
ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Щороку у відділенні лікується
більше 1 тис. пацієнтів із захворюваннями кришталика та
глаукомою. Проводиться 1,7
тис. хірургічних втручань. Відділення працює в режимі стаціонару «одного дня».
За рахунок упровадження
новітніх медичних технологій,

сліджень функції та морфології органа зору –
а вт о м а т и ч н і
рефрактометри
та кератометри, квантитативні та сферичні перимет-
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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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У 1961 році було створено патронажну службу Товариства Червоного
Хреста України для допомоги державній владі у наданні медичної допомоги, догляду, соціально-побутовому обслуговуванні одиноких та непрацездатних людей, інвалідів, ветеранів війни та праці, допомоги дітям-сиротам, які знаходяться під опікою, багатодітним сім’ям, для проведення медико-соціальних, профілактичних та навчально-освітніх програм серед населення.
В цьому році їй виповнюється 50 років.

Т

радиції милосердя й добра, турбо- сердя Товариства Червоного Хреста
ти про слабких і знедолених мають України.
в Україні давні витоки. Вони зародилиІспитом на милосердя стала Велика
ся ще за часів Запорозького козацтва. Ко- Вітчизняна війна. Саме в цей час Червозаки, захисники України, дбали про своїх ний Хрест підготував і відправив на
хворих і престарілих побратимів.
фронт понад 100 тис. медсестер та санСаме під час Кримсько-турецької інструкторів. Голод, розруха країни,
війни (1853–1856 рр.) були закладені тяжкі післявоєнні роки... Багато людей в
підвалини Червоного Хреста як спеці- цей буремний час залишилися хворими,
альної організації з надання допомоги інвалідами, самотніми, якими на той час
пораненим на полі бою. Микола Івано- опікувалися працівники Товариства діювич Пирогов уперше сформував загони чих «гуртків по догляду за хворими на
медичних сестер милосердя для догля- дому» для надання медико-соціальної
ду за пораненими й хворими солдатами. допомоги. У кінці 1960 р. виходить ПоІз Кримською війною пов’язана діяль- станова ЦК КПРС «Про заходи щодо
ність і славнозвісної Флоренс Найтін- поліпшення медичного обслуговування
гейл, ім’ям котрої сьогодні названо ме- та охорони здоров’я населення СРСР».
І настає 1961 рік. У бюджеті Респубдаль – найвищу відзнаку Міжнародного
Комітету Червоного Хреста. У листопаді ліканського комітету Червоного Хреста
1854 р. вона вирушила до Криму на чолі і Червоного Півмісяця визначається статзагону з 38 сестер-добровольців і допо- тя «на підготовку массових формувань».
магала лікарям під час операцій у Ску- «Гуртки» і «бюро» утворюються при
терському шпиталі, дбала про поліпшен- центральних районних лікарнях, здоровня обслуговування поранених. Повер- пунктах підприємств, господарствах,
нувшись на батьківщину, заснувала в ФАПах, а також при домоуправліннях.
Лондоні першу в Європі світську школу Активісти допомагають дільничним
сестер милосердя. На сьогодні медаллю, лікарям у стаціонарі виконувати деякі
що носить її ім’я, нагороджено 23 самовідданих працівників та активісток Червоного Хреста України.
У 1863 р. у Швейцарії розпочав роботу Міжнародний
комітет допомоги пораненим,
що в подальшому отримав назву Міжнародний Комітет
Червоного Хреста. Його
емблема – червоний хрест на
білому тлі. І хоч не кожен
знає, як виник червонохресний рух, проте з упевненістю
скаже – ця організація уособлює милосердя, доброту, гуманність, високу моральПереможниця конкурсу
ність. Головна її місія – захист «Краща патронажна медична сестра Червоного
життя, здоров’я та гідності
Хреста м. Києва–2011» Оксана Ладутько
громадян і, передусім, попередити та полегшити страждання най- медичні процедури дітям і лежачим добільш незахищених людей, котрі шука- рослим, а також надавати допомогу їм у
побуті. Навчали їх працівники – червоють захисту саме у Червоному Хресті.
Бурхливою весною 1918 р. Україна нохрестівці, співробітники будинків медотримала тяжкий спадок по Першій просвіти та самі лікарі. На початку прасвітовій та громадянських війнах, рево- цювало 200 патронажних сестер, на сьолюціях – катастрофічний стан охорони годні в Україні їх вже 3200.
Цей Рух з кожним роком значно поздоров’я, поширення епідемій тифу, холери та туберкульозу, нестача ліків, хо- ширювався, і вже на 9-му республіканлод, голод, безпритульність дітей. У цей ському з’їзді Товариства Червоного Хречас товариство засновує сотні безкош- ста, що проводився у березні 1963 р.,
товних їдалень, медичних, профілактич- констатувалося, що в містах та селах ресних та дитячих оздоровчих установ, публіки разом з медичними працівникаорганізовує роботу лазень, ФАПів, аптек ми несуть службу 447 тисяч їхніх пота магазинів санітарії та гігієни, тим са- мічників, посланців Червоного Хреста і
мим сприяє дієвій допомозі державі у по- Червоного Півмісяця.
Дедалі активніше почало долучатидоланні епідемії, хвороб, голоду. У квітні
1918 р. відбувся і І з’їзд сестер мило- ся до червонохресної роботи населення

8

Відкриття урочистого свята до 50-річчя патронажної служби
сіл і міст. У вільний від роботи час робітники, службовці, колгоспники проводили рейди, перевіряли санітарний стан
цехів, ферм, підприємств, магазинів, їдалень. Справжніми осередками санітарної культури стали кімнати здоров’я при
житлово-експлуатаційних конторах для
самотніх хворих похилого віку за місцем
проживання.
У 1974 р. Постановою Президії Верховної Ради СРСР досвід роботи патронажної служби Дніпропетровської обласної організації Червоного Хреста з
обслуговування інвалідів, хворих, прикутих до ліжка хворих, одиноких людей
похилого віку був рекомендований протягом десятиліття для поширення в колишньому Радянському Союзі.
Створена 50 років тому, патронажна
служба милосердя успішно продовжує
свою благородну місію і сьогодні. До
свого ювілею патронажна служба Товариства підійшла з вагомими здобутками
і продовжує набувати надзвичайної ваги.
Важливість і значущість професії патронажної сестри в суспільстві постійно
зростає.
Патронажні сестри як удома, так і в
10 медико-соціальних центрах та 43
кімнатах Червоного Хреста м. Києва безкоштовно щорічно надають медико-соціальні послуги близько 100 тис. осіб з
числа соціально незахищених верств
киян, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій або стихійного лиха.
Патронажні сестри Червоного Хреста м. Києва проводять навчання студентів, школярів, молоді, колективів фірм та
організацій навичкам надання першої
допомоги, тематичні лекції, бесіди, тренінги з профілактики туберкульозу та
ВІЛ/СНІДу, інших інфекційних хвороб,
беруть участь у широкомасштабних благодійних акціях та тематичних заходах,
у реалізації гуманітарних програм та
проектів, за якими плідно працює Київська міська організація. Усіх добрих
справ червонохрестівців м. Києва не перелічити. Ще не оцінена громадою заслуга діяльності патронажних медичних
сестер, які, не рахуючись ні з особистим

часом, ні із самопочуттям, щодня, за
будь-якої погоди надають допомогу нужденним. Вони її роблять не для почестей та слави, а заради злагоди, добра і
милосердя, допомоги ближньому.
Особливо слід відзначити патронажних сестер-ветеранів столиці з багаторічним досвідом роботи, які своєю відданістю цій нелегкій справі довели істину
вибору професії і працюють у товаристві
від 35 до 40 років. Це – Катерина Тимофіївна Андрусенко, Ганна Григорівна
Литвинчук, Світлана Никифорівна Гаврилюк, Галина Семенівна Гораєвська,
Валентина Олексіївна Істратова, Ніна
Мусіївна Волошина, Марія Захарівна
Цибульська.
Про кожну з них чарівних, талановитих жінок можна книги писати, бо працюють вони не просто чесно та злагоджено, 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 відзначення 50-річчя патронажної служби Товариства Червоного Хреста України.
Поздоровляли та вручали грамоти і нагороди ювілярам – патронажним медичним сестрам Червоного Хреста м. Києва – представники Київської міської
адміністрації, головних управлінь охорони здоров’я та праці і соціального захисту 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., поздоровляючи патронажних сестер Червоного Хреста зі славним 50-річним ювілеєм,
вручаючи Почесні грамоти та відзнаки
товариства, побажав усім щастя, здоров’я, благополуччя, наснаги і терпіння у
такій нелегкій праці.
Голова Київської міської організації
Товариства Червоного Хреста
України, заслужений лікар України

Н. П. Гусєва
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Р

ощин Георгій Георгійович
народився 1 листопада
1951 р. в Черкаській області.
Після закінчення середньої
школи вступив до Херсонського мореплавного училища, і наступні чотири роки його життя
пов’язані з морем. Але мрія стати лікарем перемогла, і в 1971 р.
він вступив до Чернівецького
медичного інституту (лікувальний факультет), який закінчив у
1977 р. В подальшому працював лікарем-хірургом у Кам’янець-Подільській центральній
районній лікарні Хмельницької
області. З 1981 по 1984 р. навчався у клінічній ординатурі та
працював лікарем-хірургом у
Київському науково-дослідному інституті клінічної та експериментальної хірургії, там же
розпочав, під керівництвом академіка Олександра Олександровича Шалімова, свою наукову
діяльність над проблемою
хірургічного лікування хронічних гепатитів та цирозу печінки і в 1988 р. успішно захистив
кандидатську дисертацію, у
свого вчителя перейняв досвід
лікаря, вченого та організатора
і сформувався як досвідчений
лікар-хірург. Протягом наступних семи років брав участь у
становленні і розбудові нової
Київської лікарні швидкої медичної допомоги, де очолював
хірургічне відділення. Наступні
два роки передавав досвід студентам Київського медичного
інституту, де працював асистентом кафедри госпітальної хірургії. У 1991 р. очолив Київську міську клінічну лікарню
швидкої допомоги, а в 1992 р.
при реорганізації лікарні в Київське науково-практичне об’єднання швидкої медичної допомоги та медицини катастроф
був призначений Генеральним
директором об’єднання. На цій
посаді Рощину Г. Г. вдалося
вперше на теренах України та
СНД створити науково-практичну 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), невідкладна терапія (к.м.н. М. Ф.
Соколов), анестезіологія та інтенсивна терапія (доц. В. О.
Троцевич), патологія (к.м.н.
Г. В. Петрова), лабораторний
відділ (к.м.н. М. М. Покрасьон),
приймально-діагно стичний
відділ (проф. В. Г. Полєжаєв).
У цей період в НПО виконуються операції на відкритому серці,
команда молодих хірургів готується до трансплантації печінки, яку пересадили у 2000 р.

У 1997 р. рішенням Кабінету
Міністрів України Київське науково-практичне об’єднання
швидкої медичної допомоги та
медицини катастроф було
реорганізоване в Український
науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф і Рощин
Г. Г. був призначений Директором центру. На цій посаді Георгій Георгійович працює по
теперішній час.
Працюючи керівником науково-практичної установи, Рощин Г. Г. поєднує виконання
функцій організатора і виконавця науково-дослідних робіт з
роботою лікаря-хірурга. З 1992 р.
по сьогоднішній день – працює
за сумісництвом у Київському
інституті удосконалення лікарів
(сьогодні – Національній медичній академії післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика), асистентом, доцентом кафедри
швидкої та невідкладної медичної допомоги, а з грудня 1996 р.
завідувачем кафедри медицини
катастроф.
За роки праці є реальні вагомі здобутки. В Україні розбудовано Державну службу медицини катастроф, її головний заклад Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф успішно діє при ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій як в Україні, так і за
кордоном. Правове поле діяльності служби гарантують відповідні правові та нормативні
акти: Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України,
Накази Міністерства охорони
здоров’я України, що включають науково обґрунтовані, під
керівництвом Рощина Георгія
Георгійовича, пропозиції.
Формування Державної
служби медицини катастроф
беруть участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій в Україні (повені на Заході України, стихійні
лиха на її Сході, аварії на транспорті тощо). Формування Державної служби медицини катастроф і особисто Рощин Г. Г. є
учасниками численних спільних навчань зі США (Раф-ендРеді), державами ЄС по захисту постраждалого населення, в
тому числі і при терористичних
актах, у практичних акціях надання медичної допомоги
(в Російській Федерації для
організації допомоги українським громадянам під час терористичної акції в Москві, при
землетрусах у Туреччині, Ірані,
Індії, Пакистані тощо).
Наукова діяльність Рощина
Г. Г. як вченого-клініциста спрямована на пошук оптимальної
тактики та уніфікованих методів надання екстреної медич-
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ної допомоги потерпілим з множинними та поєднаними механічними травмами (політравмою) на ранньому госпітальному 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 захистив докторську дисертацію та
отримав наукове звання професора. Як організатор охорони
здоров’я, Рощин Г. Г. працює
над проблемами наукового обґрунтування розбудови системи
догоспітальної та стаціонарної
екстреної медичної допомоги
при гострих захворюваннях,
нещасних випадках у повсякденних умовах та масових ураженнях населення всіма видами
шкідливих факторів природних,
техногенних катастроф, терористичних актів за надзвичайних
ситуацій мирного часу та в
особливий період.
Педагогічна діяльність Рощина Г. Г. спрямована на системну організацію підготовки з
сучасних методів надання невідкладної медичної допомоги
фахівців: вчених, лікарів, середнього медичного персоналу,
осіб, що не мають медичної освіти, але за функціональними
обов’язками беруть участь
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (рятувальників,
міліції, ДАІ) та представників
професій підвищеного ризику
(транспорту, гірничорудної промисловості тощо). Під його керівництвом розроблені уніфіковані програми та методичні рекомендації з їх реалізації для

всіх вищеназваних фахівців; ці
рекомендації та програми частково отримали статус нормативних документів.
У списку наукових праць
Рощина Г. Г. 466 опублікованих
робіт, виконаних особисто автором та у співавторстві. В тому
числі: 31 авторське свідоцтво та
патенти на винаходи, 46 монографій, підручників, посібників
та методичних рекомендацій,
290 наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях, симпозіумах державного
рівня та за кордоном.
Під керівництвом Георгія
Георгійовича закінчені та виконуються низка дисертаційних
робіт.
За високі досягнення в розвитку медичної галузі Рощин
Г. Г. має відзнаки й нагороди:
він заслужений лікар України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
відзначений грамотою Президента України «За сумлінну працю, значний особистий внесок
у розвиток і зміцнення Української держави», грамотою
Верховної Ради України «За вагомий особистий внесок у справу забезпечення державної безпеки України, прав і свобод громадян, активну участь у підготовці та організації міжнарод-

ного антитерористичного навчання» Української держави,
грамотою МОЗ України; нагороджений орденом «За заслуги»
3 ступеня, відзнакою МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» 2 ступеня, медаллю Уряду штату Каліфорнія
(США) «За заслуги в розвитку
співпраці між службами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф між Україною
та США».
Рощин Георгій Георгійович
– доктор медичних наук, професор, член редколегії багатьох
журналів, голова ВТО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної
допомоги», з 2009 по 2011 р. –
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «медицина невідкладних станів», Голова проблемної комісії МОЗ та НАМН
України «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф», лікар вищої кваліфікаційної категорії з хірургії та організації охорони здоров’я, прекрасний співробітник, вдумливий,
ерудований лектор, добра та
культурна людина. Г. Г. Рощин
зустрічає свій ювілей зі значними науковими і педагогічними
досягненнями, з цікавими планами на майбутнє.

Ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Àêàäåì³÷íèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè
â ðàìêàõ áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó «Ìóçè÷í³ âå÷îðè â Öåíòð³ äèòÿ÷î¿
êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿» äàâ ê³ëüêà êîíöåðò³â
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 дитячої кардіології та кардіохірургії».
Впродовж цілого року в залі,
звичній до зібрань медиків, творилось диво, звучала музика!
Щире задоволення, гордість за
наших українських митців переповнювали душі слухачів!
Віртуозне виконання симфонічних творів, висока духовність виконавців, жар сердець,
який музиканти вкладають у
кожен твір, додають сил медичному персоналу нести свою

надзвичайно відповідальну роботу та укріплюють впевненість
батьків, що їхні діти обов’язково виростуть здоровими!
В народі кажуть: «Музика
лікує душу!». Саме це відбувалось в дитячому кардіоцентрі!
Оплески, що лунали під склепінням зали – це і сердечна подяка Вам, адже колектив Академічного симфонічного оркестру
склався саме в стінах Національної 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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На заседании Совета Федерации министр Татьяна
Голикова рассказала об особенностях и принципиальных
нововведениях законопроекта «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

В

ыступая на заседании, министр подчеркнула, что
данный законопроект является
«самым пациентоцентрированным в истории России».
Среди новых принципов законопроекта 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 законопроекте очень четко прописано, какая медицинская помощь оказывается гражданам

БЕСПЛАТНО.

Это:
– первичная медико-санитарная помощь, в том числе
доврачебная, врачебная и специализированная;

– специализированная, в
том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
– скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь;
– паллиативная медицинская помощь;
– санаторно-курортное лечение в части медицинской реабилитации.
«Я хочу сказать, что бесплатное лекарственное обеспечение, которого не было раньше в законодательстве, оказывается в рамках программы государственных гарантий бесплатного предоставления медицинской помощи для граждан
России. В законопроекте перечисляются все виды помощи,
при которых лекарственное
обеспечение осуществляется
бесплатно», – сказала глава
Минздравсоцразвития России.
Татьяна Голикова также рассказала, что в действующем законодательстве не прописано,
какие права есть у родителей во
время нахождения с ребенком в
лечебном учреждении в период
лечения. «Какие условия предоставляются родителям, на что

•
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они имеют право, и кто оплачивает такого рода пребывание в медицинском учреждении,
– это не отражено в действующем законодательстве», –
сказала министр.
Она сообщила, что в разработанном законопроекте устанавливается право родителей
находиться с ребёнком в стационаре и определен механизм реализации данного права.
По ее словам, в законопроекте указано, что родителям с
детьми до 4-х лет на весь период лечения предоставляется
спальное место и обеспечивается питание, а с ребенком старше указанного возраста – при
наличии медицинских показаний. «Мы просчитали возможные затраты системы ОМС.
Затраты составят порядка 2,5
млрд рублей», – сообщила глава ведомства.
Также в своем докладе Татьяна Голикова отметила, что в
соответствии с Поручением
Президента России и Председателя Правительства РФ в законе прописаны статьи, которые
вводят ограничения для медицинских и фармработников при
выписывании ими конкретных
лекарственных препаратов.
После принятия данных новелл
будут внесены дополнительные
изменения в административное
законодательство по поводу ответственности за нарушения
указанных положений.
«Впервые в России в законодательстве будут прописаны
редкие заболевания. Критерий
отнесения к данным заболеваниям – один случай на 10 тыс.
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С

коро серцевий напад
можна буде діагностувати
за допомогою аналізу крові.
Білок, відомий як серцевий
зв’язуючий міозин білок–С виділяється в кров після серцевого 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 нападу, що допоможе зекономити час та
гроші. Автори випробування стверджують, що результати можуть лягти в основу нового аналізу, що використовується у зв’язці з іншими аналізами крові, для
діагностики серцевих нападів.
«Це лише початок. Нам необхідно
провести ще низку додаткових досліджень, щоб встановити серцевий зв’язуючий міозин білок–С в якості біомаркера для серцевих нападів», – сказав один
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з головних дослідників Сахтівел Садайяппан.
Нерідко буває так, що люди звертаються до лікаря з болем у грудях, довгий час лежать у лікарні, доти, доки серцевий напад повністю не виключається.
Інколи це призводить до марнування
часу та грошей.
Провідний спеціаліст
відділу охорони праці

К. О. Крилач
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жителей страны», – сказала
Татьяна Голикова.
Она сообщила, что в рамках
работы над законопроектом
предварительно была проведена экспертная оценка количества заболеваний, которые будут отнесены к редким.
«В список редких вошли 86
заболеваний, причем лишь для
27 из них разработана лекарственная терапия. При 22 заболеваниях имеются средства
только для симптоматического лечения, для 4 заболеваний
имеющиеся средства лечения
не зарегистрированы в России.
Ориентировочное количество
больных, поскольку ведение персонифицированного регистра
таких больных будет возможно только с принятием нового
закона, составляет 12 785 человек, и на лекарственное обеспечение ежегодно потребуется порядка 4,6 млрд рублей», –
сказала Татьяна Голикова.
Еще одно нововведение законопроекта – паллиативная
помощь. «Сегодня эта помощь

Äîñâ³ä
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– вне закона. Предполагается,
что она будет оплачиваться в
рамках программы государственных гарантий оказания
медицинской помощи», – пояснила глава ведомства.
Еще один важный момент в
законопроекте – это введение
«недели тишины» для женщин,
обратившихся в медучреждение
по поводу искусственного прерывания беременности при сроке до 11 недель. При обращении
на сроке 11 – 12 недель предусмотрено «48 часов тишины».
Этот период дается, чтобы женщина могла обдумать свое
решение, прежде чем идти на
аборт. С ней будут работать психологи и социальные работники.
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. Фактически произошло снижение в
два раза», – сказала она.

Â×ÅÍ² ÂÈËÎÂÈËÈ ÐÀÊÎÂ² ÊË²ÒÈÍÈ
ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÍÀÍÎ×ÀÑÒ
ÈÍ
ÎÊ
ÍÀÍÎ×ÀÑÒÈÍ
ÈÍÎÊ

Х

итромудро сконструйованим наночастинкам спеціалісти відводять
відразу декілька ролей – інструменту для
діагностики раку на ранній стадії, засобу точкової доставки ліків та пастки для
ракових клітин (ілюстрація National
Cancer Institute).
Автори нової наукової роботи винайшли спосіб запобігання метастазам при
захворюванні на рак яєчників. При такому захворюванні злоякісні клітини попадають в черевну порожнину, звідки
розповсюджуються на інші тканини, суттєво ускладнюючи лікування. Підрахували, що для успіху терапії необхідно
відфільтрувати всі клітини раку з асцетичної 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 аналогом пептиду ephrin – A1, який має велику подібність до EphA2.
За задумом розробників, армію таких
частинок можна ввести в рідину черевної порожнини, де вони автоматично
виявлять та захоплять ракові клітини.
Після цого наночастинки, а з ними і зло-

якісні клітини можна вивести за допомогою магніту.
Цей процес вчені перевірили у пробірці, використовуючи асцетичну рідину від чотирьох пацієнток, хворих на рак
яєчників. Як зазначено у прес-релізі
американського Національного інституту раку, експериментатори вдало видалили 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
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÇÌÀÃÀÍÍß ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÈ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â
ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
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 профспілки 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 особистокомандні змагання з кульової стрільби.

С

трільба з малокаліберної
гвинтівки з оптичним прицілом з відстані 50 метрів по 8
пострілів, 5 зараховувались до
заліку.
Склад команди не обмежений, незалежно від статі, особиста першість була розіграна серед чоловіків та жінок, у командний залік зараховувалися три
кращих результати членів команди.
У змаганнях брали участь
команди таких установ: Національного інституту раку (директор Щепотін І. Б., голова профкому Починок Н. Т.), профкому
студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (ректор академік
НАМН України, професор Москаленко В. Ф., голова профкому студентів Шульжик І. І.,
представник команди член
профкому студентів Денисюк
М.М.), Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги (головний лікар Ткаченко О. А., голова профкому
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Панчак Г. С., представник команди лікар-офтальмолог Ваколюк Д. І.), Київської міської
станції швидкої медичної допомоги (головний лікар Вершигора А. В., голова профкому Каплюк Л. Б., представник команди фельдшер Докукін О. М.),
КП «Фармація» (генеральний
директор Гудзенко О. П., голова профкому та представник команди Іванкевич С. І.), Київського міського медичного коледжу (директор В’юницький
В. П., голова профкому Накалюжний О. І., представник команди викладач фізвиховання
Горобець Б. О.), Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося (директор Підмогильна
Л. Г., голова профкому Бондарчук О. М., представник команди викладач фізвиховання Бантиш П. М.), ДО «Київмедавтотранс» (директор Грищенко
М. В., голова профкому та представник команди Ніколаєв В. В.).
За результатами змагань в
особистому заліку у чоловіків

Êîìåíòàð

перше місце з результатом 48
очок з 50 можливих вибороли
два учасники – викладач фізвиховання Київського міського
медичного коледжу Горобець
Богдан Олександрович та студент Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося Мерзлий
Микола Олександрович.
Друге місце з результатом 47
очок зайняв медбрат Національного інституту раку Прищепа
Владислав Вікторович.
Третє місце з результатом 46
очок вибороли: два представники Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги – нейрохірург Гудим Максим Степанович, лікар-офтальмолог Ваколюк Дмитро Іванович, студенти Національного
медичного університету ім. О. О.
Богомольця Денисюк Віталій
Миколайович та Сурмачевський
Дмитро Володимирович.
У жінок в особистому заліку перше місце з результатом 49
очок вибороли дві учасниці –
завідувач аптеки № 48 КП
«Фармація» Мацюця Світлана
Анатоліївна та студентка Київського медичного коледжу
ім. П. І. Гаврося Ткач Марина
Олександрівна.
Друге місце з результатом 47
очок вибороли дві учасниці –

ñïåö³àë³ñòà

Ðîç’ÿñíåííÿ ç ïèòàíü çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî
äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ
ó çâ’ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³
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 трирічного віку?
ВІДПОВІДЬ
Відповідно до статей 50, 51 Закону
№ 2240 допомога по вагітності та пологах застрахованим особам призначається та надається за основним місцем роботи та за сумісництвом.
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Частиною восьмою статті 179 Кодексу законів про працю України передбачено, що за бажанням жінки або осіб,
зазначених у частині сьомій цієї статті
(батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною), у період перебування їх у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку вони можуть працювати на умовах неповного робочого
часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги
для догляду за дитиною до досягнення
трирічного віку.
Слід мати на увазі, що Закон не визначає, де саме застрахована особа, яка
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лікар-анестезіолог Київської
міської клінічної
лікарні
швидкої медичної допомоги Мудрак Ольга В’ячеславівна та студентка
Національного
медичного
університету
ім. О. О. Богомольця Буторина
Ірина
Євгеніївна.
Третє місце
зайняли: заступник завідувача аптеки
№ 28 КП «Фармація» Дульгер
Галина Василівна та сестраго с п од а р к а
Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги Ісмаїлова Галина Іванівна.
У загальнокомандному заліку перше місце з результатом
141 очко зайняла команда Київського медичного коледжу ім.
П. І. Гаврося, друге з результатом 139 очок вибороли дві команди: профкому студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця та
команда Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги, третє місце з результатом 134 очки зайняла команда Київського міського медичного коледжу.

Êîìåíòàð
доглядає за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, має працювати на умовах неповного робочого часу – на підприємстві, з яким вона перебуває в трудових відносинах і на якому їй надано
відпустку для догляду за дитиною, чи на
іншому підприємстві або вдома.
Статтею 38 Закону № 2240 визначено, що за період відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, що збігається з
відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
Виходячи з вищевикладеного, застрахована особа, яка за основним місцем
роботи знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, на підприємстві, де вона

Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
поздоровляє переможців та призерів змагань і бажає успіхів у
наступних спортивних змаганнях серед працівників міської
галузі охорони здоров’я.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

ñïåö³àë³ñòà

В. П. Коваль
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оформлена за сумісництвом і працює на
умовах неповного робочого дня, має право на виплату допомоги по вагітності та
пологах і за основним місцем роботи,
і за сумісництвом.
Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у
встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою
за основним місцем роботи та довідка
про середню заробітну плату за основним 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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Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ùèðî â³òàº Âàñ, øàíîâí³ êîëåãè,

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß !
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 організаційнометодичного 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
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Äî 60-ð³÷íîãî þâ³ëåþ ÄÓ
«Ãîëîâíå áþðî ñóäîâîìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè
ÌÎÇ Óêðà¿íè
»
Óêðà¿íè»

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 Республіканське бюро судово-медичної експертизи при Міністерстві охорони здоров’я Української РСР, яке у 1995 році
отримало нову назву – Головне
бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, а з 2010 року
– Державна установа «Головне
бюро судово-медичної експертизи МОЗ України».
Із серпня 2005 р. ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» очолює
доцент Бурчинський Василь Георгійович.
На теперішній час у бюро
функціонує три відділи і п’ять
лабораторних відділень та нараховується близько 50 експертних посад.
Головне бюро представлено
кваліфікованими фахівцями,
має у своєму розпорядженні
добре оснащену судово-медичну лабораторію, що дає можливість на належному рівні вирішувати завдання, поставлені
перед ним правоохоронними
органами. В бюро видається
журнал «Український судовомедичний вісник». За останні
роки співробітниками бюро у

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-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС
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Т

рудовий колектив Київської міської клінічної лікарні № 11
Дніпровського району м. Києва щиро вітає свого головного
лікаря Ушкевича Богдана Аркадійовича з ювілеєм. Прийміть від
усіх нас поздоровлення та побажання міцного здоров’я, щасливого довголіття, безхмарного неба, успіхів у роботі! У цей пам’ятний 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!

співавторстві видані монографії
«Судова медицина України» та
«Судебно-медицинские аспекты морфологии огнестрельных
ранений головы»; навчальнометодичні посібники «Судовомедична цитологія», «Сучасні
шляхи дезінфекції і гігієни у
бюро судово-медичної експертизи», «Посібник з судово-медичної криміналістики», «Судово-цитологічний атлас тканин
та органів людини», низка методичних рекомендацій.
Підбиваючи підсумки 60-річної діяльності Головного бюро
судово-медичної експертизи
МОЗ України, варто відзначити,
що воно пройшло складний
шлях, постійно змінювалося й
удосконалювалося разом з розвитком системи охорони здоров’я України в цілому.

З повагою,
від імені всього
колективу лікарні,
голова профспілкового
комітету КМКЛ № 11

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!

Г

Л. В. Секунко

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß
ÙÎÄÎ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÒÎËÈ×ÍÎ¯ ÃÀËÓÇ² ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

оловне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
ініціювало проведення в десяти районах столиці
громадських слухань щодо реформування столичної медицини.
Вищезазначені слухання відбулися 19 жовтня 2011 року в Солом’янському та Дніпровському районах столиці у приміщеннях районних у м. Києві державних адміністрацій.
У даних заходах брали участь керівництво
районів, керівники та заступники керівників установ охорони здоров’я районного підпорядкування, голови профкомів установ, голови
об’єднань первинних профспілкових організацій, представники Київської міської проф-

спілки працівників охорони здоров’я, представники громадських організацій, мешканці районів столиці.
Основне питання, яке обговорювалося на
слуханнях – доступність та якість надання медичної допомоги шляхом створення у столиці
амбулаторій сімейної медицини, центрів первинної медико-санітарної допомоги та клінікодіагностичних центрів.
Громадські слухання щодо реформування
столичної медицини пройдуть у всіх районах
столиці.
Зав. відділу
з соціально-економічних питань

В. П. Коваль
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