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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Про призначення директорів
ДУ інститутів НАМНУ

«Праця медиків має бути
гідно оплачена».

«О развитии медицинских теле-
коммуникационных систем»

Київське міське дитяче
санаторно-курортне медичне
об'єднання.

ДУ «Інститут гематології та
трансфузіології Академії медич-
них наук України» - 75 років

«День Серця» в Олександ-
рівській клінічній лікарні
м. Києва.

Київській міській дитячій
клінічній інфекційній лікарні -
75 років

Медичне обладнання майбут-
нього.

Майстри лікування душі
та тіла

Столичні медики - на змаган-
нях VI міжгалузевої спартакіа-
ди м. Києва.

Змагання Київської міської
профспілки працівників охорони
здоров'я з футболу

«Воспитание - обучение -
просвещение».

Поздоровлення з днем наро-
дження.

Вітаємо з ювілеєм

стор. 1 -З Щ стор. 4 - 6 І стор. 7-9 І стор. 10-11 Щ стор. 12-13 Щ стор. 14-16

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ ІНСТИТУТІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

24 лютого 1993 р. було засновано Академію медичних наук України,
до складу Академії входить 36 інститутів. 24 лютого 2010 року Академії
медичних наук України надано статус національної.

С творення Академії медичних наук
було закономірним і необхідним

етапом у розвитку медичної науки в Ук-
раїні. Закономірним тому, що українська
медична наука має багату історію, пов'я-
зану з іменами видатних учених у галузі
теоретичної, клінічної і профілактичної
медицини минулого і сьогодення, які
створили відомі наукові школи в науко-
во-дослідних установах і медичних ву-
зах країни. Це був необхідний етап тому,
що саме академія здатна ефективно ви-
рішувати такі завдання, як визначення
пріоритетних напрямів розвитку медич-
ної науки, проведення на високому нау-
ковому і методичному рівнях фундамен-
тальних і прикладних досліджень, спри-

яння інтеграції академічної, вузівської
та галузевої медичної науки і формуван-
ня єдиної політики у цій сфері.

В установах АМН працюють понад
20 тисяч осіб, в тому числі близько трьох
тисяч науковців, серед яких майже 2500
докторів і кандидатів наук. До персо-
нального складу Академії входять 32
дійсних члени і 75 членів-кореспон-
дентів.

Більшість науково-дослідних установ
АМН є установами клінічного профілю
і мають сучасні потужні клінічні бази,
де хворим надається висококваліфікова-
на спеціалізована медична допомога.
Клініки інститутів є не тільки лікуваль-
ними, але й науковими підрозділами -

саме тут проводяться наукові досліджен-
ня, спрямовані на розробку нових і вдо-
сконалення існуючих методів діагности-
ки, лікування та профілактику найпоши-
реніших хвороб людини.

Академія медичних наук сьогодні має
величезний творчий потенціал, який
підтримується діяльністю відомих нау-
кових шкіл, високим професіоналізмом
і талановитістю наших учених і кліні-
цистів, Про це свідчить той високий
авторитет, який має Академія в Україні і
за кордоном, а також той значний вне-
сок, які роблять науковці Академії у роз-
виток медичної науки і охорону здоро-
в'я нашої держави. Директори інститутів
Національної академії медичних наук
України призначаються на посаду за ре-
зультатами виборів.

В листопаді 2011 року було призна-
чено на посаду:

Президент НАМНУ Сердюк Андрій
Михайлович - академік, доктор медичних
наук, професор, член-кореспондент Акаде-
мії медичних наук України, заслужений діяч
науки і техніки України, лауреат Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки

Директора державної уста-
нови «Національний науковий
центр "Інститут кардіології іме-
ні академіка М. Д. Стражеска
Національної академії медич-
них наук України» академіка,
доктора медичних наук, профе-
сора КОВАЛЕНКА Володими-
ра Миколайовича

Директора державної уста-
нови «Інститут урології Націо-
нальної академії медичних наук
України» члена-кореспондента
НАМН, доктора медичних наук,
професора ВОЗІАНОВА Сергія
Олександровича

Директора державної уста-
нови «Інститут фармакології та
токсикології Національної ака-
демії медичних наук України»
доктора медичних наук, стар-
шого наукового співробітника
БУХТІАРОВУ Тетяну Анато-
ліївну

Директора державної уста-
нови «Національний інститут
хірургії і трансплантології імені
О. О. Шалімова Національної
академії медичних наук Украї-
ни» доктора медичних наук,
професора ПОЛЯЧЕНКА Юрія
Володимировича

Директора державної уста-
нови «Науковий центр радіа-
ційної медицини Національної
академії медичних наук Украї-
ни» доктора медичних наук,
професора БАЗИКУ Димитрія
Анатолійовича

Бажаємо Вам невичерпної енергії, нових звершень і здобутків у роботі,
міцного здоров'я, безмежного щастя, радості та наснаги.

Хай кожен день буде наповнений добром та любов'ю, принесе мир і спокій,
віру і сподівання на краще майбутнє, а з ними - натхнення і сили!

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я



МЕДИК СТОЛИЦІ

Алла ШЛАПАК: «Праця медиків має бути
гідно оплачена, а їхні родини повинні
відчувати надійний захист Держави»

(Інтерв'ю Голови Постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики,
лідера депутатської групи «Соціальна справедливість» Алли Шлапак)

Алло Василівно, сьогодні
однією з найбільш обговорю-
ваних тем як у політичних й
професійних колах, так і у
суспільстві загалом є тема ре-
формування медичної галузі.
З Вашої точки зору, які ос-
новні задачі і проблеми вона
покликана вирішити?

В широкому розумінні ос-
новна мета реформи медичної
галузі - це підвищення якості
надання послуг, в результаті
чого Україна має досягти поліп-
шення кількісних та якісних
показників тривалості життя,
зменшення дитячої смертності
тощо. У практичному ж вимірі
реформа покликана забезпечи-
ти створення єдиного медично-
го простору за єдиним медич-
ним стандартом і зробити на-
дання медичної допомоги три-
рівневим. Такий розподіл по-
кликаний розмежувати фінан-

сові потоки в медичній галузі і
зробити управління ними більш
економічно обґрунтованим.
При правильному управлінсько-
му підході ми будемо витрача-
ти конкретну суму, щоб про-
лікувати одну конкретну люди-
ну від тієї чи іншої хвороби, а
не фінансуватимемо ефемерні
«ліжко-місця». Крім того, ми
будемо знати, коли людина го-
това і може самостійно понес-
ти частину витрат за своє ліку-
вання, а коли потрібні держав-
на допомога і гарантії.

Як відомо, на початку лип-
ня в парламенті було ухвале-
но Закон «Про порядок про-
ведення реформування систе-
ми охорони здоров'я у Він-
ницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та м.
Києві (на 2011-2014 роки)».
Виходячи з нього, основні ре-
форми мають розпочатися з 1
січня наступного року, але
Київ уже крокує за власним
планом, чи не так?

Так, справді, столиця впев-
нено тримає пальму першості у
запровадженні тих чи інших
реформ, зокрема, й щодо поліп-
шення та доступності надання
медичних послуг. Думаю, це
вже відчули мешканці Дарниць-

кого і Дніпровського районів
Києва, де більше 10 місяців
втілюється пілотний проект
щодо впровадження практики
сімейної медицини. В цьому
сенсі Київ є новатором і пер-
шопрохідцем. І коли у грудні
місяці ми заслухаємо звіт, ста-
нуть зрозумілі усі переваги чи,
навпаки, «підводні камені». Го-
ловне, що такий досвід буде
дуже корисним не лише для нас
як столиці, але і для проведен-
ня експерименту на державно-
му рівні. Враховуючи київський
досвід, буде зрозуміло, як
втілювати експеримент на тери-
торії України, щоб результат був
ще кращим.

Будь-які реформи, очевид-
но, не даються просто. Як за-
хистити у цьому процесі па-
цієнта та лікаря - які позиції
Ви відстоюєте як Голова
профільної комісії та які ос-

новні змі-
ни, на Ваш
погляд, ма-
ють бути
внесені у
з а к о н о -
давство?

Говоря-
чи про за-
хист як лі-
карів, так і
пацієнтів,
хотіла б
зауважити,
що закон

про порядок проведення рефор-
мування системи охорони здо-
ров'я, який був ухвалений на
початку липня, на жаль, не за-
безпечує у повній мірі цього за-
хисту навіть на етапі експери-
ментального втілення реформи.
А це є свідченням того, що, хоч
як прикро це визнавати, але в
державі досі немає стратегічно-
го бачення та покрокового пла-
ну, як проводити реформу
медичної галузі. До прикладу,
закон не пе-
р е д б а ч а є
конкретної
зміни фінан-
сування в га-
лузі охорони
здоров'я в
пілотних ре-
гіонах. Зок-
рема, на за-
гальнонаціо-
н а л ь н о м у
рівні так і не
враховано,
що у столиці
за рахунок
київського міського бюджету
обслуговується у два рази біль-
ше людей, ніж це має бути.

Я думаю, першочергово при
доопрацюванні закону слід зо-
середити увагу на трудових пра-
вах медиків та умовах оплати

праці. Окремі гарантії щодо
фінансової винагороди за пра-
цю лікаря в законі прописані,
проте його нинішня редакція
абсолютно не передбачає сти-
муляції медиків, котрі брати-
муть участь в експерименті.

Так, наприклад, в законі
йдеться про те, що роботода-
вець певний період зобов'яза-
ний покривати різницю в оплаті
праці, якщо лікар вузької спеці-
алізації (де заробітна плата
вища) переходить на посаду
сімейного лікаря (де зарплата
менша). Однак це є порушен-
ням трудових прав і суперечить
Трудовому кодексу. Це ж сто-
сується і запровадження кон-
трактів з головними лікарями -
для медицини, на сьогоднішній
день, це є неприпустимим.

Також я вважаю, що виділен-
ня медичних установ, як перед-
бачено новим законом, в окре-
мий суб'єкт підприємницької
діяльності може призвести до
того, що деякі з них припинять
своє існування. В результаті по-
спішного запровадження нових
економічних підходів, коли
відсутній чіткий план дій та не
врегульовано особливостей фі-
нансування, вони просто будуть
визнані банкрутами або будуть
приватизовані.

Тому, хоча згаданий закон
уже підписаний Президентом,
до 1 січня 2012 року, тобто до
фактичного початку експери-
менту, до нього необхідно вне-
сти зміни. Інакше ми просто
матимемо пік звільнень з дер-
жавних медичних закладів, і
найголовніше - обмеження до-
ступності в отриманні медичної
допомоги. Треба створити умо-
ви і гарантувати кожній дитині,
кожному пенсіонеру та малоза-
безпеченій особі державну
підтримку в отриманні якісної
медичної допомоги.

Насправді з цим маємо певні
труднощі. Коли у столиці тільки
розпочинався експеримент з
реформи медицини, ми сподіва-
лися, що матимемо можливість
сприяти отриманню ліцензії на
приватну практику лікарями
державних муніципальних
клінік. Однак ухвалений у квітні
місяці Закон «Про засади запо-
бігання і протидії корупції» по-
збавив нас такої можливості.
Сьогодні лікар, який працює у
муніципальній клініці, не має
права займатися приватною
практикою, бо це буде вважати-
ся корупцією. Тому вкрай необ-
хідним є внесення змін до зако-
нодавства - треба припинити
навішувати «ярлики» та робити

Чи відбувається удоскона-
лення правового поля для
роботи сімейних лікарів,
особливо це стосується тих
медиків, що працюватимуть
на засадах приватно практи-
куючих?

з медиків корупціонерів. На моє
переконання, слід, навпаки, роз-
робляти та ухвалювати у найко-
ротші терміни Закон «Про со-
ціальний статус і захист медич-
них працівників». Адже, коли
зарплата медиків ледь переви-
щує номінальний прожитковий
мінімум - це є не просто не-
справедливим, це є ганьбою для
нашої держави. Окрім змін до
законів, вкрай необхідним є
прийняття не менше 50 підза-
конних актів, які має затверди-
ти МОЗ постановою Кабінету
Міністрів, інакше медики і на-
далі будуть змушені «ходити по
лезу ножа» між Кримінальним
кодексом і Конституцією, а па-
цієнти не отримуватимуть те,
чого так потребують - якісної і
доступної меддопомоги.

Алло Василівно, у міжна-
родній практиці значного
поширення набула страхова
медицина, наскільки прий-
нятним, на Ваш погляд, це є

для України? І якщо вести
мову про введення платних
послуг - за яким принципом
мають розроблятись тарифи?

Давайте говорити чесно,
якщо забезпечувати безоплатну
медичну допомогу абсолютно
для всіх - жоден бюджет такого
навантаження не витримає.
Крім того, це суперечитиме
принципам соціальної справед-
ливості, адже всі ми знаємо, що
є люди, котрі цілком спроможні
оплатити своє лікування чи
профілактичний огляд. Тому я
вважаю, що у Києві та й в Ук-
раїні в цілому повинен існува-
ти «соціальний пакет» на
всі види медпослуг для дітей,

пенсіонерів
та людей з
о с о б л и -
вими потре-
бами. Всі
решта гро-
м а д я н
поступово
п о в и н н і
перейти до
оформлен-
ня для себе
страхових
медичних
полісів. Це
з а г а л ь н а

світова практика - у більшості
країн страхова медицина реалі-
зується з 50-тих років минуло-
го століття, і Україна, яка все
більше наближається до етапу
економічної інтеграції з ЄС, має
переймати і цей практичний
досвід.

Щодо тарифів на платні по-
слуги, то вони повинні розроб-
лятися за найпростішим прин-
ципом - принципом економіч-
ної доцільності. Я думаю, в да-
ному питанні може бути вико-
ристана процедура, подібна до
тендеру. Однак затверджувати
слід не найдешевший варіант, а
той тариф, де буде найкраще
співвідношення ціна/якість.

Нині гостро стоїть питан-
ня повернення муніципаль-
них надбавок лікарям. Ваша
позиція і конкретні заходи
у цьому напрямку як Голови
профільної комісії Київради?
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МЕДИК СТОЛИЦІ
«Праця медиків...»

Закінчення, початок на 2-ій стор.

Це дійсно болюче питання,
адже 20% муніципальних над-
бавок столичні медпрацівники
не отримують вперше за остан-
ні п'ять років. Спочатку, при
ухваленні цьогорічного місько-
го бюджету, незважаючи на за-
стереження Комісії з питань
охорони здоров'я, ці кошти про-
сто «забули» передбачити. Піз-
ніше були внесені зміни до бю-
джету столиці, і частково ситу-
ацію вдалось виправити. Хоча
процес ускладнюється тим, що
вилучення до Держбюджету
нинішнього року були неймо-
вірно високими, а народні депу-
тати, попри очікування, у бе-
резні не ухвалили рішення на
користь столиці.

Питання щодо відновлення
надбавок нашим медикам не
одноразово попушувалися і на
засіданнях нашої комісії, і мною
особисто як у моїх публічних
коментарях та заявах, так і під
час зустрічей з Головою КМДА
та його заступниками; від-
повідні звернення також були
направлені і до вищих органів
влади. Разом із тим зазначу, що
для кардинального вирішення
цього питання зусиль місцевої
влади недостатньо. Оплату
праці медиків потрібно довес-
ти до гарантованого законом
рівня - середні ставки і посадові
оклади працівників медичної
сфери мають бути не нижчими
від рівня середньої заробітної
плати працівників промисло-
вості. Сьогодні, на превеликий

жаль, цей розрив складає
більше тисячі гривень.

Наразі триває робота щодо
розробки бюджету на наступ-
ний рік. Які позиції Ви відсто-
юєте щодо формування ста-
тей, які стосуються охорони
здоров'я?

Так, справді, зараз уся робо-
та міської влади зосереджена на
підготовці бюджету-2012. Я
маю надію, що у наступному
році нам буде трошки легше,
адже після численних звернень
киян і представників депутат-
ського корпусу Київради до ви-
щих органів влади, Кабінет
Міністрів передбачив збільшен-
ня фінансування для Києва на
виконання функцій столиці до
6,3 млрд грн. Думаю, до певної
міри ці кошти допоможуть від-
новити належний соціальний
захист киян, в тому числі і що
стосується надання медпослуг.

При формуванні міського
бюджету на 2012 рік моєю
принциповою позицією та де-
путатської групи «Соціальна
справедливість», також впевне-
на, мене підтримають і колеги з
комісії, залишатиметься наполя-
гання на тому, щоб, по-перше,
були відновлені повноцінні му-
ніципальні надбавки бюджетни-
кам столиці; по-друге, у школи
має бути повернуто вітамінізо-
ване харчування; і по-третє, у
нас не повинно бути перебоїв з
фінансуванням заходів, які пе-
редбачені міськими цільовими
програмами, такими як «Здоро-
в'я киян», «Турбота. Назустріч
киянам», «Соціальне партнер-
ство», «Діти столиці». Спільний

обов'язок депутатського корпу-
су та київської адміністрації
ухвалити такий бюджет на на-
ступний рік, щоб нам більше не
доводилося в екстреному по-
рядку відшукувати кошти на
інсулін, гемодіаліз та інші жит-
тєвоважливі статті. Кожен кия-
нин має відчути, що його потре-
би є основним пріоритетом
навіть не діяльності, а підкрес-
люю - роботи міської влади.

Ви згадали про міські про-
грами «Здоров'я киян» та
«Турбота». Які механізми не-
обхідно задіяти, аби забезпе-
чити їхню ефективну роботу і
реалізацію?

Належне виконання цих
програм, безумовно, залежить
від їх фінансового забезпечен-
ня. Є кошти - заходи викону-
ються, немає коштів - стражда-
ють люди. Це означає, що єди-
ний механізм, який забезпечить
їх реалізацію - це злагоджена
робота міської влади щодо роз-
робки та ухвалення міського
бюджету. Якщо на заміну голо-
слівним заявам та політичним
амбіціям прийдуть конструктив

та готовність до
співпраці - пе-
реконана, про-
блем у нас не
буде. Тому, ду-
же важливо,
щоб цьогоріч-
ний бюджетний
процес не було
політизовано.
Бюджет - це
дуже важливий,
але, підкреслю,
технічний доку-

мент. В ньому немає політики -
в ньому є зарплати, пенсії, со-
ціальні виплати, розвиток
інфраструктури та інші життє-
во важливі статті. Тому обов'я-
зок кожного депутата, як і пред-
ставників виконавчого органу
Київради, забезпечити вчасне
ухвалення бюджету-2012.

На вашу думку, що може
забезпечити успіх у реформу-
ванні медичної галузі? Які
ініціативи будете пропонува-
ти і відстоювати?

Сьогодні ми дуже багато го-
воримо про те, що основною
перешкодою у втіленні рефор-
ми охорони здоров'я є недо-
статнє фінансування. Однак я
вважаю, що ґрунтовніше зазна-
чити, що проблема полягає в
дисбалансі між існуючою нор-
мативно-правовою базою та
тими управлінськими рішення-
ми, які необхідно приймати,
щоб забезпечити якісне поліп-
шення надання медичних по-
слуг нашим громадянам.

Нещодавно на комісії був
представлений звіт Головного
управління охорони здоров'я,

який дає змогу зробити певні
висновки. Зокрема, попередній
аналіз того, як втілюється екс-
перимент з реформування ме-
дичної галузі у м.Києві, дає
підстави стверджувати, що вищі
органи влади та органи місце-
вого самоврядування повинні
зосередити зусилля на тому,
щоб віднайти механізм, при яко-
му збереження життя хворого та
забезпечення втілення реформи
не будуть ставитися на одні
ваги. На моє переконання, для
цього потрібно, щоб у Держ-
бюджеті на 2012 рік видатки по
галузі охорони здоров'я, пов'я-
зані із запровадженням рефор-
ми медицини, були визнані за-
хищеними статтями. Тоді перед
нами не стоятиме вибір: виділи-
ти кошти, наприклад, на гемо-
діаліз чи на курси перекваліфі-
кації медичних кадрів. Тому, на
моє глибоке переконання, успіх
забезпечить лише злагоджена
співпраця депутатського корпу-
су Київради та виконавчого
органу, за умови підтримки з
боку парламенту, Уряду та, бе-
зумовно, Президента України.

Я також розумію, що най-
більш болючим питанням для
медиків залишається низький
рівень оплати праці, а також
відсутність за останній рік на-
лежної підтримки з боку місце-
вої влади. І як депутат та Голо-
ва профільної комісії я не від-
ступлю від своєї принципової
позиції та докладатиму макси-
мум зусиль, щоб праця медиків
була гідно оплачена, а їхні роди-
ни відчували надійний соціаль-
ний захист з боку Держави.

О РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЬІХ СИСТЕМ

На ХХII Национальном конгрессе кардиологов Украины, состоявшемся
21—23 сентября 2011 года, обсуждались важнейшие научные и практические
вопросы современной кардиологии. В программном докладе директор
Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика
Н. Д. Стражеско» АМН Украины академик В. Н. Коваленко среди актуальных
проблем назвал развитие телекоммуникационных систем в здравоохранении
нашей страны вообще и в кардиологии в частности.

И нновационные разработки уже
нашли свое применение в работе

консультативной поликлиники институ-
та через систему Skype. На съезде были
продемонстрированы возможности та-
кой телекоммуникационной системы при
проведении консультаций с регио-
нальными лечебно-консультативными
учреждениями, обмене научной и при-
кладной информацией, передаче резуль-
татов различных диагностических иссле-
дований и дискуссиях по этому поводу.

Несколько позже, 20-21 октября 2011
года, на Всеукраинской научно-практи-
ческой конференции Ассоциации ревма-
тологов Украины по аутоиммунным бо-
лезням в прямом эфире состоялся теле-
мост с демонстрацией современных ди-
агностических методов исследований
(компьютерная томография, инвазивные
кардиологические тесты и др.), анализом
результатов таких исследований, показа-
ний для их применения. можности такой телекоммуникационной

На заседании Президиума АМН Ук- системы в проведении региональных
раины были продемонстрированы воз- мероприятий, включая консультативную

помощь, обмен научной информацией,
проведение дискуссий по актуальным
вопросам на местах.

Это первые шаги для широкого теле-
коммуникационного общения по всем
вопросам здравоохранения, независимо
от расстояния. Дальнейшие перспекти-
вы имеют неограниченные возможнос-
ти. Назовем некоторые из них.

Дистанционное медицинское наблю-
дение, домашняя телемедицина, таблет-
ки с микро схемами для пищеваритель-
ного тракта с передачей результатов на
сотовые телефоны, дистанционный кон-
троль артериального давления, частоты
пульса, содержания глюкозы в крови и
веса, а также пилотные телемедицинские
программы и многое другое составляют
нынешнюю экосистему телемедицины.

Триумф телекоммуникационных ме-
дицинских технологий, персонализиро-
ванная терапия и методы лечения фор-
мируют сектор электронного здравоох-
ранения (e-health). Уже идут разработки
электронных платформ-носителей для
медицинских технологий, которые будут
вести непрерывный мониторинг жизнен-
но важных показателей конкретного па-
циента (биохимический состав крови,
активность ферментных систем и др.).
С помощью таких интерактивных сете-
вых систем врачи буду принимать реше-
ния для назначения лекарств или меди-
цинских вмешательств. Эти системы
типа Е-пеаШі тапа§ег (eHM) станут в не-
далеком будущем такими же обыденны-
ми, как мобильные телефоны теперь.

Расцвет медицинских интернет-тех-
нологий, несомненно, затронет и систе-
му медицинского образования и меди-
цинских коммуникаций вообще. Прове-
дение различного рода конференций,
семинаров, консилиумов и просто кон-
сультаций в онлайн-режиме, независимо
от расстояний и персонального участия,
станет доступным для каждого молодого
медицинского специалиста и врача.

Назовем некоторые разработки в этой
области у наших соседей. Например,
Всероссийское научное общество
кардиологов (ВНОК) разработало Все-
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Генеральний директор
Михайло Володимирович

Сакали

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ДИТЯЧЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

До складу Об'єднання (КМДСКМО) входять 12 дитячих сана-
торіїв загальною потужністю 1425 ліжок 6-ти профілів: пульмо-
нологічний, психоневрологічний, гастроентерологічний, тубер-
кульозний, ендокринологічний та кардіоревматологічний.

Територіально санаторії розташовані:
- 3 санаторії в АР Крим
- 3 санаторії в Київській області
- 6 санаторіїв в межах м. Києва.

Всі санаторії функціонують цілорічно.
Путівки в санаторії Об'єднання надаються безкоштовно

хворим дітям віком від 3 до 17 років, які знаходяться на диспан-
серному обліку в дитячих поліклініках м. Києва, в установленому
порядку.

Для дітей, які мешкають в інших регіонах, путівки можна при-
дбати за власний рахунок.

Першочергово санаторні путівки отримують діти пільгових ка-
тегорій: сироти, напівсироти, діти з неповних сімей, багатодітних
та малозабезпечених сімей, діти-інваліди у супроводі одного з
батьків.

Основними цілями санаторного лікування є:
- збереження та зміцнення здоров'я дитячого населення
- запобігання інвалідності серед дітей.

В апараті управління КМДСКМО працюють висококваліфіковані
лікарі-методисти, які можуть надати необхідну додаткову

інформацію за телефонами: 482-20-90, 486-29-98, 486-45-19.
Наша адреса: 01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 26.

-
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Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Лучезарний»

Повна адреса: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Пушкін-
ська, 92

Телефони: (06569) 62-6-65; 62-6-10
Медичний профіль: Пульмонологічний.
Санаторій спеціалізується на наданні послуг ліку-

вального, профілактичного та реабілітаційного харак-
теру дітям 7-14 років з захворюваннями органів дихан-
ня не туберкульозного характеру.

Вік дітей: 7-14 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
ім. Рози Люксембург

Повна адреса: АР Крим, м. Гаспра, Севастопольське
шосе, 8

Телефони: (0654) 24-24-27, 24-27-38
Медичний профіль: Пульмонологічний
Спеціалізація: хронічні неспецифічні захворюван-

ня легень, бронхіальна астма, захворювання верхніх ди-
хальних шляхів, алергічні захворювання, ЛОР-захво-
рювання.

Вік дітей: 7-14 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Лісова поляна»

Повна адреса: м. Київ, Житомирське шосе, 19
Розташування: Унікальність цієї зони у хвойних і

листяних породах дерев, та їхній лікувальній дії. Тери-
торія санаторію з усіх боків оточена змішаним лісом із
сосни, берези та дуба.

Телефон: (044) 451-30-21
Медичний профіль: Кардіологічний
Спеціалізація: лікування захворювань серцево-су-

динної системи, захворювань органів травлення та
органів дихання.

Вік дітей: 4-14 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Орлятко»

Повна адреса: Київська обл., Ворзель, вул. Велико-
го Жовтня, 19

Розташування: Розташований у курортній зоні
Ворзеля - кліматичного курорту з переважно хвойни-
ми лісами та озерами, високим вмістом кисню та аеро-
іонізацією повітря.

Телефони: 045-97-4-60-55; 4-64-97
Медичний профіль: Гастроентерологічний
Спеціалізація: Захворювання органів травлення;

лікування психоневрологічних захворювань.
Вік дітей: 4-14 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Піонер»

Повна адреса: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Юнке-
рова, 28 (6 лінія)

Розташування: Розташований у курортній зоні
Пуща-Водиці, з унікальним кліматом з переважно хвой-
ним лісом і озерами. Створені всі умови клімато-
лікування та оздоровлення дітей.

Телефон: (044) 431-83-40
Медичний профіль: Захворювання нервової

системи
Показники для направлення на лікування: Веге-

тосудинна дистонія, психосоматичні та емоційні розла-
ди, заїкання та енурез, захворювання органів травлення.

Вік дітей: 4-10 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Озерний»

Повна адреса: м. Київ, вул. Ліснична, 3 (с. Чапаївка)
Телефон: (044) 259-56-21
Медичний профіль: Захворювання органів трав-

лення
Показники для направлення на оздоровлення:

Хронічні захворювання органів ШКТ у стадії ремісії.
Вік дітей: 4-10 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Алупка»

Повна адреса: АР Крим, м. Алупка, вул. Ялтинська, 5
Телефон: (0654) 72-11-51
Розташування: Розташований між парком Ворон-

цовського палацу з півдня та горою Ай-Петрі з півночі.
Парк розташований в заповідній зоні реліктових дерев.
Наземний покрив: лікарський розмарин, володушка
чагарникова, іглиця колюча, гліцинія.

Медичний профіль: Протитуберкульозний
Спеціалізація: туб-інфікування, туб-віраж, неспе-

цифічне захворювання органів дихання, захворюван-
ня ЛОР-органів.

Вік дітей: 4-14 років.

Продовження на 5-ІЙ стор.
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МЕДИК СТОЛИЦІ
Київське міське дитяче...

Закінчення, початок на 4-ій стор.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Ластівка»

Повна адреса: м. Київ, вул. Дачно-Білицька, 28
Розташування: Розташований у заповідній лісо-

парковій зоні «Сирецький гай», навколо - березовий
гай, каштанові алеї, хвойні насадження.

Телефон: 045-97-94-339
Медичний профіль: Ендокринологічний
Показники для направлення на лікування: Цук-

ровий діабет; нецукровий діабет; гіпотіреози; ауто-
імунні тиреоідіти; зоби; гіпофізарний нанізм; від-
ставання фізичного та статевого розвитку; гіпотала-
мічний синдром з ожирінням; ожиріння та інше.

Вік дітей: 4-11 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Ялинка»

Повна адреса: м. Київ, Пуща-Водиця, 7-ма лінія
Розташування: Розташований в курортній зоні

Пуща-Водиці, з унікальним кліматом з переважно хвой-
ним лісом і озерами.

Телефон: (044) 431-84-71
Медичний профіль: Протитуберкульозний
Показники для направлення на лікування: Тубер-

кульоз органів дихання, неспецифічні захворювання
органів дихання, опорно-рухового апарату - сколіоз
І ступеня, сколіотична постава.

Вік дітей: 4-14 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Лісний»

Повна адреса: м. Ірпінь, Ломоносова, 51а
Розташування: Розташований в курортній зоні

міста Ірпінь.
Телефон: 045-97-9-43-39
Медичний профіль: Пульмонологічний
Показники для направлення на лікування: Неспе-

цифічні захворювання органів дихання, опорно-рухо-
вого апарату - сколіоз І ступеня, сколіотична постава.

Вік дітей: 4-11 років.

Повна назва: дитячий спеціалізований санаторій
«Салют»

Повна адреса: м. Київ, вул. Гоголівська, 28
Розташування: Розташований на території маєтку

відомих українських художників Орловського та Пи-
моненка і є історичною пам'яткою.

Телефон: (044) 486-91-69
Медичний профіль: Психоневрологічний
Показники для направлення на оздоровлення: Не-

органічний енурез, специфічні порушення розвитку
шкільних навичок; затримка психорозмовного розвит-
ку, логоневроз; гіперкинетичні порушення; вегетосу-
динна дистонія.

Вік дітей: 3-7 років.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Термін перебування дітей в санаторії 27 днів.
Доставку дітей в санаторії Києва та Київської

області батьки здійснюють самостійно.
Доставка дітей в санаторії Криму здійснюється цен-

тралізовано.
В комплексі лікування важливим є лікувальний ма-

саж (фото 1), лікувальна гімнастика (фото 2),
диференційована аромотерапія (фото 3).

Працюють кабінети фізіотерапії, де діти отримують
лікувальні інгаляції, галотерапію (соляна печера)
(фото 4) тощо. В деяких санаторіях функціонують сто-
матологічні кабінети (фото 5).

Корпуси їдалень більшості санаторіїв реконструйо-
вані та оформлені у сучасному стилі (фото 6).

В наших санаторіях дітей очікує цікава культурна
програма, щоденні конкурси розважального та пізна-
вального характеру (фото 7, 8).
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Ювілеї Ювілеї Ювілеї Ювілеї Ювілеї

ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» - 75 РОКІВ

Директор ДУ «Інститут гема-
тології та трансфузіології АМН
України», доктор медичних наук,
професор, лауреат Державної
премії України в галузі науки і тех-
ніки П. М. Перехрестенко

Інститут засновано у березні
1935 року відповідно до роз-

порядження Наркомздорову
УРСР № В021 у будинку колиш-
ньої Зайцевської лікарні, де бу-
ло відкрито Київську філію
Українського НДІ невідкладної
хірургії та переливання крові
(м. Харків). У березні 1936 р.
Рада Народних Комісарів УРСР
реорганізувала філію в само-
стійний інститут - Київський
НДІ переливання крові та не-
відкладної хірургії. Під цією
назвою інститут функціонував
до січня 1965 pоку, коли був пе-
рейменований на Київський
НДІ гематології та переливання
крові МОЗ України.

До складу Академії медич-
них наук інститут увійшов у
жовтні 2000 року і дістав назву -
ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ
ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ АМН
України.

Основні напрями наукової,
клінічної та експертної

роботи установи:
- вивчення клітинно-моле-

кулярних механізмів порушень
функціонування системи гемо-
поезу, її репарації та корекції;

- вивчення епідеміології,
етіології, патогенезу гематоло-
гічних захворювань та розроб-
ка нових методів їх діагности-
ки, лікування, соціально-ме-
дичної реабілітації хворих на
лейкози та покращення якості їх
життя;

- розробка нових техноло-
гій інактивації плазми крові від
ДНК- і РНК-вмісних вірусів;

- розробка нових техноло-
гій консервування крові та гемо-
поетичної тканини; отримання
лікувально-діагностичних пре-
паратів високої специфічної ак-
тивності із донорської крові;

- розробка нових прин-
ципів і методів трансфузійної
терапії для лікування захворю-
вань різного генезу;

- вивчення патогенезу опі-
кової хвороби та її ускладнень,
розробка нових методів ліку-
вання і медико-соціальної реа-
білітації хворих;

- розробка науково об-
ґрунтованої програми реоргані-
зації служби крові в Україні,
вивчення впливу екологічних
чинників на донороздатність
населення;

- амбулаторне та стаціо-
нарне лікування хворих із за-
хворюваннями системи крові та
опіковою хворобою;

- експертна оцінка дисер-
таційних та науково-дослідних
робіт у галузі гематології,
трансфузіології, клінічної та ла-
бораторної діагностики.

З 1976 року для фахівців у
галузі медицини та біології в
інституті функціонує спеціалі-
зована Вчена рада із захисту
кандидатських та докторських
дисертацій за спеціальністю
«Гематологія та трансфузіоло-
гія», до 2010 року в інституті
діяла Проблемна комісія «Гема-
тологія та трансфузіологія»
відповідно до наказу МОЗ та
АМН України. Головними за-
вданнями Проблемної комісії
було: визначення пріоритетних

напрямів наукових досліджень
з питань гематології та трансфу-
зіології, аналіз НДР, що плану-
ються та виконуються; розгляд
та рецензування тем докторсь-
ких та кандидатських дисер-
тацій, інформаційних і методич-
них документів, навчальних
програм; аналіз підготовки
спеціалістів з гематології та
трансфузіології.

Велика увага приділяється
питанням підвищення кваліфі-
кації працівників із проблем ге-
матології, трансфузіології та
комбустіології.

За останні роки 12 співро-
бітників пройшли стажування у
провідних наукових установах
Росії, Німеччини, Франції, Ве-
ликої Британії, Японії.

Починаючи з 1947 року
співробітниками інституту були
захищені 25 докторських та 141
кандидатська дисертація. Під
керівництвом провідних фахів-
ців інституту були підготовлені
32 доктори та 68 кандидатів
наук, які стали співробітниками
інших наукових установ та ме-
дичних закладів Росії, Білорусі,
Молдови, Грузії.

Сьогодні в інституті - на різ-
них етапах виконання - готу-
ються до захисту на здобуття
вченого ступеня доктора шість
робіт та 13 - на здобуття вчено-
го ступеня кандидата наук.

З 1991 р. в ІГТ АМНУ діє
аспірантура за спеціальністю
«Гематологія та трансфузіоло-
гія». За цей час проходили
підготовку, а також продовжу-
ють виконувати дисертаційні
дослідження 18 аспірантів.

На базі клінічних підрозділів
здійснюється навчання за спеці-
альностями «Гематологія» та
«Еомбустіологія» в клінічній
ординатурі.

В ІГТ АМНУ діє благодій-
ний фонд ім. цілителя Панте-
леймона. Кошти використову-
ються для створення матеріаль-
ної бази, придбання реактивів

для обстеження хворих на гемо-
філію. Фонд проводить просвіт-
ницьку роботу серед хворих,
їхніх родичів та населення. Ви-
дається бюлетень «Гемофілія та
гемостаз».

За час існування інституту
всебічно вивчались питання
фракціонування білків плазми
крові та розділення крові на її
компоненти. Були отримані й
впроваджені в Центрах крові
України специфічні і неспеци-
фічні білкові препарати плаз-
ми крові:

- суха плазма;
- антистафілококова плаз-

ма суха;
- кріопреципітат сухий;
- фібриноген.
- розчин альбуміну 5, 10

та 20%;
- тромбін;
- губка гемостатична;
- бь-макроглобулін;
- імуноглобуліни направ-

леної дії: антистафілококовий,
антирезусний, протигрипозний,
протиправцевий, проти вірусів
простого герпесу, Епштейна-
Барр, цитомегаловірусу, анти-
дифтерійний, антилептоспіроз-
ний, проти токсоплазми, анти-
синьогнійний, антипротейний,
проти вірусу краснухи.

Компоненти крові:
- еритроцитарна маса на-

тивна;
- еритроцитарна маса,

збіднена лейкоцитами і тромбо-
цитами;

- відмиті еритроцити;
- еритроцити кріоконсер-

вовані;
- лейкоцитарна маса;
- концентрат тромбоцитів;
- аферезні тромбоцити;
- плазма свіжозаморожена;
- імунна плазма свіжоза-

морожена;
- супернатантна плазма;
- кріопреципітат свіжоза-

морожений.
Кровозамінні препарати:

альбулакт, амікін, протесалін.
Сироватки: сироватка

«Глюнат», стандартні сироват-
ки для визначення груп крові
АВО та резус-фактора, стан-
дартні еритроцити.

Провідні вчені інституту бе-
руть участь у виконанні важли-
вих наукових розробок з Націо-
нальної програми розвитку до-
норства крові та отримання її
компонентів (2002-2007 pp.),
затвердженої Кабінетом Мі-
ністрів України, з питань: впли-
ву ультранизької температури
на тривале зберігання ядровмі-
сних клітин пуповинної крові
(проф. П. М. Перехрестенко);
вірусної інактивації ДНК- та
РНК-вмісних вірусів у плазмі
крові донорів (проф. А. С. Тим-
ченко); впливу автоматичного
плазмаферезу на стан здоров'я

Голова профкому ДУ «ІГТ НАМН
України», проф. Тимченко А. С.

донорів (проф. А. В. Стариков);
обґрунтування застосування
плазмаферезу та аутодонорства
при лікуванні хворих на гемо-
філію (канд. мед. наук П. В.
Ющенко), обґрунтування стан-
дартів доз і визначення періо-
дичності проведення аферент-
ного плазмаферезу та його
впливу на стан здоров'я донорів
(проф. П. М. Перехрестенко).
В інституті продовжують пра-
цювати і проводити консультації
видатні спеціалісти з гематології,
цитології, мікробіології, Служби
крові та ветерани праці проф.
О. О. Федоровська, проф. А. В.
Стариков, к. мед. н. П. Ф. Деми-
дюк, к. мед. н. Н. І. Ларичева,
к. мед. н. З. М. Бабій, Р. Ф. Бой-
ко, С. К. Опанасюк, З. Ф. Кисіль.

КЛІНІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ
Відділення захворювань

системи крові (завідувач -
д. мед. н., професор Н. М. Тре-
тяк). Основними науковими на-
прямами роботи відділення є
вивчення патогенезу гострих та
хронічних лейкемій, опрацю-
вання додаткових критеріїв про-
гнозу цих захворювань, що по-
зитивно впливає на результати
лікування. Розробляються нові
програми застосування вітчиз-
няних препаратів, зокрема
а-інтерферону (лаферону) у
лікуванні хронічних мієлопро-
ліферативних захворювань,
опрацьовується комплекс клі-
нічних, імунологічних, мікро-
біологічних критеріїв прогнозу,
діагностики та лікування інфек-
ційних ускладнень у хворих на
гострі і хронічні лейкемії.

Співробітники клініки на
завдання МОЗ України з пер-
ших днів брали участь у лікві-
дації наслідків аварії ЧАЕС, за
що мають державні нагороди
(орден Трудового червоного
прапора і орден Дружби на-
родів).

Відділення хірургічної ге-
матології та гемостазіології
(завідувач - к. мед. наук П. В.
Ющенко). Основна увага при-
діляється профілактиці та ліку-
ванню хворих на гемофілію
в амбулаторних та стаціонарних

Закінчення на 7-ІЙ стор.
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ДУ «Інститут гематології...»

Закінчення, початок на 6-ій стор.

умовах з комплексним програм-
ним забезпеченням гемостазу
при невідкладних та планових
хірургічних втручаннях. Прово-
дяться синовектомії з метою
профілактики і лікування гемо-
рагічних артропатій колінних
суглобів. На основі всебічного
вивчення патогенезу та особли-
востей уражень опорно-рухово-
го апарату при гемофілії роз-
роблено оригінальну класифіка-
цію гемофілічних артропатій та
рекомендовано програму про-
філактики і їх ортопедохірургіч-
ного лікування. На основі ви-
вчення патогенезу, клініко-лабо-
раторних особливостей розроб-
лені та впроваджені в практику
протоколи лікування інгібітор-
ної форми гемофілії, в тому
числі і хірургічного.

Відділення трансфузіології
та інтенсивної терапії (завіду-
вач-д. мед. н., проф. А. В. Ста-
риков). Основним напрямком
наукової діяльності підрозділу є
патогенетичне обґрунтування
екстракорпоральної детокси-
кації (гемосорбція, плазмосорб-
ція, плазмаферез) у комплексно-
му лікуванні інтоксикації, яка
обумовлена захворюваннями
крові, гострою хірургічною па-
тологією, патологією печінки і
нирок.

У 1980 році на базі відділен-
ня створено Республіканський
центр екстракорпоральної де-
токсикації, де проводиться ліку-
вання хворих з ендогенною
інтоксикацією різного похо-
дження, у тому числі з гемато-
логічними захворюваннями, та
готуються лікарі з інтенсивної
терапії для практичної охорони
здоров'я України.

Відділення опікової трав-
ми (завідувач - д. мед. н. О. А.
Жернов). У відділенні опікової
травми впроваджено в клінічну
практику ранню діагностику
ускладнень опікової хвороби
інфекційного та неінфекційно-
го походження та хірургічне
лікування глибоких опіків.
Створено систему реабілітації
опікових реконвалесцентів, яка
включає консервативне та
хірургічне лікування. Розробле-
но методи усунення контрактур
та деформацій різних локалі-
зацій з використанням дерма-
тензії та тканинних комплексів
на судинній ніжці.

Консультативне поліклі-
нічне відділення (завідувач -
заслужений лікар України, лікар
вищої категорії М. Ф. Онищен-
ко). Співробітники поліклініки
надають консультативну, діаг-
ностичну та лікувальну допомо-
гу мешканцям міста Києва, ре-
гіонів України та іноземцям.

Кількість звернень щороку
складає 16-18 тис. хворих, яких
консультують лікарі вищої кате-
горії, наукові співробітники та
професори інституту.

Відділення гемофілії та
інших коагулопатій (завідувач
- к. мед. наук П. В. Ющенко).
Співробітниками відділення
надається невідкладна та плано-
ва спеціалізована допомога хво-
рим з порушеннями системи
гемостазу з усіх регіонів Украї-
ни. З метою підвищення якості
надання спеціалізованої медич-
ної допомоги хворим на гемо-
філію міста Києва та Київської
області з 2002 р. у структурі
Київської міської клінічної
лікарні № 9 почав працювати
міський науково-практичний
центр діагностики та лікування
хворих з патологією гемостазу
(директор центру - науковий
співробітник ІГТ АМНУ к. мед.
наук Є.В.Авер'янов). При від-
діленні працює лабораторія
діагностики патології гемоста-
зу, в якій проводиться широкий
обсяг коагулологічних дослід-
жень, діагностика коагулопатій
та моніторинг хворих з вродже-
ними або набутими вадами
згортувальної системи крові.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
ЛАБОРАТОРІЇ

У структурі інституту - 9 ла-
бораторій, діяльність яких спря-
мована як на діагностику захво-

рювань системи крові, так і на
вивчення фундаментальних ос-
нов фізіологічної активності та
біологічної взаємодії клітин
крові в циркуляції та органах
кровотворення.

Лабораторія імунного ти-
пування (завідувач - д. мед. н.
Г. М. Дизик), лабораторія
профілактики СНІД та СНІД-
асоційованих інфекцій у
службі крові (завідувач - лікар
І кат. О. С. Захаренко), лабора-
торія держконтролю за якістю
препаратів крові та кровоза-
мінників (завідувач - к. мед. н.
В. В. Любич; групи: біохімії
(керівник - к. б. н. М. Ю. Ано-
шина), морфології (к. б. н. О. П.
Настенко), імуногематології
(референт-лабораторія - керів-
ник к. мед. н. Р. П. Павлюк) -
виконують тисячі діагностич-
них досліджень, необхідних для
уточнення клінічного діагнозу
і моніторингу лікувального про-
цесу.

Лабораторія кріоконсерву-
вання гемопоетичних клітин
(завідувач - к. мед. н. Т. О. Ка-
линиченко) розробляє методи
довгострокового зберігання ге-
мопоетичних клітин, у тому
числі клітин ембріофето-пла-
центарного походження. Лабо-
раторія виробничої трансфу-
зіології та біотехнології (заві-
дувач - д. мед. н., проф. А. С.

Тимченко) всебічно вивчає
ефективність деконтамінації
простих і складних вірусів у
плазмі та білкових препаратах
крові донорів.

Лабораторія мікробіології
та проблем антиінфекційного
імунітету (завідувач - д. б. н.,
проф. О. О. Федоровська) роз-
робляє експрес-методи баккон-
тролю крові, плазми, гемоком-
понентів, гемопрепаратів, кіст-
кового мозку, консервуючих
розчинів, умови їх заготівлі, а
також принципи створення й
отримання імунних препаратів
донорської крові протиінфек-
ційної сцецифічної дії. Лабора-
торія цитології та імунології
(завідувач-д. б. н. А. І. Гордієн-
ко) розробляє діагностичні кри-
терії визначення лінійної на-
лежності та ступеня зрілості
пухлинних клітин; в лабораторії
вдосконалюються відомі мето-
ди цитоімунодіагностики, іму-
нофенотипування, вивчаються
параметри клітинного циклу й
апоптозу. Лабораторія пато-
фізіології крові (завідувач -
д. мед. н., проф. І. І. Лановенко)
виконує дослідження молеку-
лярних механізмів розвитку
гіпоксичного синдрому при ане-
міях різного генезу, визначення
ролі оксиду азоту та еритропо-
етину як можливих кисневих
носіїв.

жовтня

«День Серця»

День Серця
22 жовтня 2011 року

в Олександрівській клінічній
лікарні м. Києва відбулася

благодійна акція - «ДЕНЬ СЕРЦЯ».

Мета заходу - збереження свого здо-
ров'я шляхом донесення до киян інфор-
мації щодо здорового способу життя,
сучасних можливостей профілактики
серцево-судинних захворювань, лікуван-
ня та методів реабілітації.

Серцево-судинні захворювання -
«кілер» номер один. За останні 25 років в
Україні втричі збільшилась кількість ви-
падків серцево-судинних захворювань.

Успішний міжнародний досвід
свідчить про ефективність масштабних
інформаційних програм серед населен-
ня та ініціатив з удосконалення не-
відкладної допомоги: за останні 15 років
на 40% зменшились випадки смерті від
серцево-судинних захворювань у краї-
нах Європейського Союзу, США, Канаді,
Японії.

Тому наша акція, в першу чергу, по-
в'язана з виявленням хворих з високим
серцевим ризиком, проведенням, згідно
з європейськими стандартами, первин-
ної та вторинної профілактики даних
захворювань, що допоможе разом з меш-
канцями нашої столиці боротися з цими
грізними недугами.

В цей день висококваліфіковані фа-
хівці провели консультативні прийоми.
Були задіяні: 25 кардіологів (4 - співро-

бітники кафедри), 2 неврологи, 2 офталь-
мологи, 1 терапевт, 1 ендокринолог.

Проводилися лекції для пацієнтів та
майстер-класи для лікарів сімейних
амбулаторій міста Києва та всіх охочих
лікарів.

На кожного пацієнта складався
«паспорт серця» шляхом:

1. Вимірювання артеріального тис-
ку, ваги та проведення розрахунку індек-
су маси тіла.

2. Проведення електрокардіографіч-
ного дослідження з інтерпретацією.

3. Проведення біохімічного дослі-
дження крові з визначенням загального
холестерину, тригліцеридів та цукру.

4. Огляду лікаря-кардіолога з кон-
сультацією та наданням консультативно-
го висновку.

Було прийнято 698 пацієнтів, записа-
но на наступний тиждень 324 особи.

Зроблено 395 ЕКГ, 420 аналізів крові.
Відвідувачі матимуть можливість по-

дальшого спостереження у провідних
спеціалістів Олександрівської клінічної
лікарні м. Києва.
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Ювілеї Ювілеї Ювілеї

75-літній ювілей
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ

КЛІНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ
ДВА КРИЛА УСПІХУ:

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І ЛЮДЯНІСТЬ

Xоча громадянська війна з її масовим
братовбивством і нещадною руйна-

цією держави закінчилася, неодмінні її
супутники - занепад, злидні, дитяча без-
притульність, злочинність, зокрема й
серед неповнолітніх, набирали дедалі
більшого розмаху, а інфекційні хвороби,
особливо серед безпритульних, розлили-
ся так широко, що могли вийти з-під
будь-якого контролю. Ось у таких умо-
вах міська влада Києва 1931 року була
вимушена звозити хворих дітей з міста
й передмість в ізолятор, який з такої на-
годи об'єднали із дезстанцією.

Не вистачало не тільки лікарів, не
було навіть елементарної апаратури, бра-
кувало ліків, приладдя, інструментів.
Медики першими почали клопотатися й

про відокремлення ізолятора від дез-
станції та відкриття в місті інфекційної
лікарні для хворих дітей. Найвища
партійна влада України підтримала цю
ініціативу. Почалося будівництво лікарні,
яка і в сьогоденні залишається єдиною в
місті, де надається висококваліфікована
спеціалізована медична допомога хво-
рим дітям з інфекційною патологією. До
ряду діючих лікарня стала 1936 року.

А СИЛА ЗНОВУ РОЗЦВІЛА

Сьогодні можна б навести чимало
прикладів, коли працівники лікарні вчи-
няли буквально подвиги, повертаючи до
життя дітей, які, здавалося, були безна-
дійними. Можна було б, та не роблю цьо-
го тому, що свій непомітний широкому
загалу подвиг вони звершують щоден-
но. І це не є перебільшенням, коли зва-
жити на умови, в яких вони працюють,
вік пацієнтів і ті хвороби, які загрожу-
ють їхньому життю. Адже серед паці-
єнтів лікарні багато зовсім крихітних,
вони не можуть навіть поскаржитися.
Доля такого малюка цілковито залежить
від дорослих, і не тільки від їхніх знань
і вмінь, а й від постійного прояву людя-
ності, доброти, співчуття й співпережи-
вання. Я зумисне вживаю вислів «колек-
тив лікарні», бо тут важко визначити, хто
більше приділяє уваги хворій дитині, хто
більше дбає про неї - лікар, медсестра,
няня чи людина, яка готує їжу. Це колек-
тивна праця, в якій всі струмочки злива-
ються в одну життєдайну річку, і коли
пересохне бодай один з них, річка втра-
тить свою цілющу силу.

У Київській міській дитячій клінічній
інфекційній лікарні на Дегтярівській, 23
працює ніби одна сім'я, де кожен - з

різною мірою знань, умінь, повноважень
і відповідальності, але з однаковою мі-
рою прояву добра, співчуття, душевно-
го тепла, високого обов'язку. Тож не див-
но, що тут є лікарі й медсестри, які пра-
цюють по 30 років і більше. Такими
людьми в колективі пишаються, їх ша-
нують, переймають досвід, вони є носі-
ями і розбудовниками доброї традиції
цієї лікарні.

Після визволення Києва від німець-
ких окупантів дитяча інфекційна лікар-
ня почала ремонтуватися в числі перших
об'єктів. У 1945 році вона прийняла
своїх перших пацієнтів. У1946 році в
Київському медичному інституті було
організовано кафедру дитячих інфекцій-
них хвороб, базою якої стає дитяча
інфекційна лікарня на Дегтярівській, що,
таким чином, здобула статус клінічної.

Одне зі зна-
чень латинсько-
го слова traditio
- ідеї, звичаї,
норми, що пере-
даються з поко-
ління в поколін-
ня. Але для
того, щоб пере-
давати, потріб-
но мати, що пе-
редавати, все це
хтось мусить
створити, ви-
пробувати на

власному досвіді і впевнитись, що воно
варте для передачі прийдешнім.
У Київській міській дитячій клінічній
інфекційній лікарні одностайно вважа-
ють таким творцем та ідеологом голов-
ного лікаря Абрама Львовича Шехета,
ім'я якого стало легендарним і сьогодні
вимовляється з повагою.

Абрам Львович дивовижним чином
поєднав у собі кращі засади лікарської
етики, освячені постулатами дореволю-
ційної медицини, чим щедро ділився з

життя - лікуванню дітей. Хоча, скажімо,
прийом хворих у відділення не входив у
обов'язки головного лікаря, він оглядав
кожного новоприбулого, щоденно обхо-
див палати, багатьох дітей знав на ім'я, і
діти знали його. Життя його було на-
стільки відкритим і високоморальним,
що з нього брали приклад. Абрам Льво-
вич ніколи ні на кого не гримав, навіть
не підвищував голосу, але його спокій-
ного зауваження було досить, щоб лю-
дина усвідомила свою помилку чи про-
вину і більше її не повторювала. Голов-
ного лікаря любили та поважали, а тому
робили все, щоб не підвести його.

Та хоч як би старався Абрам Льво-
вич, навряд чи йому самотужки вдалося
б зробити те, що стало взірцем на довгі
роки. Це сталося тому, що поряд з ним
працювали такі ж самовіддані люди -
лікарі, медсестри, лаборанти, санітарки.
Добру пам'ять залишили по собі лікарі
Валентина Федорівна Кунцевич, Ера
Юхимівна Лібова, Лія Марківна Руда,
Олександр Валентинович Буйницький,
головна медична сестра Маргарита Іва-
нівна Харченко, старші медичні сестри
Антоніна Архипівна Логовенко, Марія
Іванівна Михайлова, Валентина Іванів-
на Микульченко, сестри-господині Олек-
сандра Тимофіївна Новгородцева, Надія
Аріфулівна Малишева, медичні сестри
Людмила Пилипівна Ткачова, медичний
статистик Галина Улянівна Приходько,
санітарка Зінаїда Петрівна Музиченко,
кухар Алла Вікторівна Дроздюк. Серед
співробітників було багато таких, що про-
йшли війну і добре знали ціну людського
життя.

колегами. У дружньому співробітництві
з доцентом, а згодом професором
О. В. Черкасовим, який завідував кафед-
рою, вони чудово доповнювали один од-
ного. За словами медсестри Валентини
Крисоченко, яка працює у лікарні з 1954
року, Абрам Львович найвимогливішим
був до самого себе. Він не мав сім'ї, жив
на території лікарні і весь свій час, не
тільки службовий, віддавав справі свого

СТАБІЛЬНІСТЬ - НЕ ВОРОГ
ПОСТУПУ

З 1961 року посаду головного лікаря
дитячої інфекційної лікарні обіймав та-
лановитий лікар та організатор охорони
здоров'я - Богуш Олександр Якович. За
25 років очолювана ним лікарня набула
нової якості як діагностично-лікуваль-
ний та навчальний заклад. Співробітни-

ки і нині згадують, як у 1970 році, під
час спалаху холери, на базі лікарні був
блискавично розгорнутий холерний гос-
піталь. Лікарня працювала в напружено-
му режимі і вдало впоралася з холерою.
За організацію та керівництво холерним
госпіталем, головний лікар був нагоро-
джений орденом Трудового червоного
прапора. В 1990-ті роки Україна пережи-
вала епідемію дифтерії. В лікарні отри-
мували медичну допомогу хворі дітки не
лише з Києва, а й з різних куточків Ук-
раїни. І з цією епідемією колектив
лікарні вдало впорався. Згодом за най-
нижчий показник дитячої смертності у
хворих на гнійний менінгіт серед дитя-
чих інфекційних стаціонарів України
Олександр Якович був нагороджений
орденом Жовтневої революції.

Лікарні, можна сказати, щастило на
головних лікарів. Це були, як правило,
талановиті фахівці й здібні організато-
ри, які вміли тримати дисципліну в ко-
лективі і водночас атмосферу приязні та
доброзичливості. Таким, зокрема, був
Леонід Віталійович Ковінько, який
змінив на цій посаді Олександра Богу-
ша. В подальшому, очолюючи дитячий
відділ Головного управління охорони
здоров'я м. Києва, він постійно приділяв
увагу проблемам дитячої інфекційної
лікарні, наголошуючи на унікальності,
затребуваності та високому рейтингу
цього лікувального закладу.

Значний внесок у розвиток лікарні і
Олександра Георгійовича Швачка, ліка-
ря вищої категорії. Він вихованець лі-
карні - багато років успішно керував від-
діленням реанімації, яке значною мірою
завдячує йому своїм становленням. Доб-
ре зарекомендував себе Олександр Геор-
гійович і на посаді головного лікаря.
Деякий час він був головним позаштат-
ним дитячим інфекціоністом ГУОЗ.
Олександр Георгійович - талановитий
лікар-реаніматолог, дитячий інфекці-
оніст та організатор охорони здоров'я.

Таким чином і поступ не зупинявся,
і забезпечувалася спадкова стабільність
фундаментальних засад, на яких тримав-
ся високий авторитет лікарні, здоровий
професійний і моральний клімат у колек-
тиві.

Таким він залишається й сьогодні.
У 2009 році медичний колектив очоли-
ла, талановитий лікар та організатор,
кандидат медичних наук Тетяна Мико-
лаївна Камінська. Важливою рисою її
керівництва є збереження й розвиток
кращих традицій лікарні, професійна
грамотність, повага до колективу лікарні.
Тетяна Миколаївна - енергійний, роз-
важливий керівник, який, дбаючи про
лікарню, турбується водночас про
кожного, бо добре знає, що ця установа
особлива.

Закінчення на 9-ій стор.
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МЕДИК СТОЛИЦІ
«75-літній ювілей...»

Закінчення, початок на 8-ій стор.

Робочий день лікаря-інфекціоніста -
непередбачуваний. Несподіванки мо-
жуть підстерігати його на кожному
кроці. Специфіка багатьох інфекційних
хвороб така, що допомогу потрібно на-
дати негайно, і вислів «зволікання -
смерті подібне» набирає свого прямого
значення. Тому тутешні лікарі завжди го-
тові до того, що їх можуть повернути з
напівдороги додому або й викликати се-
ред ночі. Так було, скажімо, коли в місті
спалахнула кишкова інфекція серед дітей
раннього віку. Пік госпіталізації хворих
припав саме на ніч. За дві години прибу-
ло 17 карет швидкої допомоги. Черговий
лікар не встигав не тільки надати допо-
могу, а й навіть прийняти хворих та роз-
містити їх у відділенні. Довелося викли-
кати підмогу. І, незважаючи на глибоку
ніч, лікарі прибули без вияву найменшо-
го спротиву чи невдоволення. Спільними
зусиллями спалах небезпечного захво-
рювання було швидко погашено.

лікувальний потенціал. Сьогодні у свої
чотири відділення лікарня може прийня-
ти 120 пацієнтів.

- У перше відділення, - розповідає
головний лікар Тетяна Камінська, - по-
трапляють хворі, заражені повітряно-
крапельним шляхом: дифтерія, тяжкі
форми кашлюку, скарлатини, паротиту,
вітряної віспи, кору тощо. Завідуюча
відділення - Олена Вадимівна Головач.

У другому відділенні, очолюваному
Заслуженим лікарем України Наталією
Василівною Чемеркіною, лікуються діти
з нейроінфекційними захворюваннями -
менінгіти, вірусні ураження центральної
нервової системи. Це надзвичайно
складні хвороби, які важко піддаються
лікуванню. В Україні таких відділень
мало, тому до лікарні часто привозять
хворих з інших областей. Не рідкість і
пацієнти з Росії, Білорусі.

На долю третього відділення, яким
керує Людмила Альбертівна Большако-
ва, випало теж складне завдання - ліку-
вання вірусних гепатитів. На сьогодні це
проблема державного масштабу. І медич-

Лікарське й сестринське ведення хво-
рих - також непроста справа. Медики
неначе борються з лютим джином, закор-
кованим у пляшці. Його необхідно зне-
шкодити, але зробити це так, щоб через
необачність чи брак відповідальності не
випустити його з посудини, наробивши
ще більшого лиха. Адже найменший
відступ від нормативної бази може при-
звести до спалаху внутрішньолікарняної
інфекції. А це вже надзвичайна подія,
наслідки якої передбачити неможливо.

Переважна більшість людей, з якими
зводила доля, ставляться до нас із вели-
кою симпатією, намагаються допомогти, -
розповідає завідувач відділення Наталія
Василівна Чемеркіна. - Саме завдяки
цьому було проведено велику благодійну
роботу по ремонту, заміні вікон на су-
часні металопластикові, придбання для
нашого відділення нових меблів. Ми
дуже вдячні цим людям. Це допомагає
нам працювати з повною віддачею, а хво-
рим - скоріше видужувати. Проект, за
яким будувалася наша лікарня, давно мо-
рально застарів. У нас немає просторих
ординаторських, сестринських, службо-
вих кімнат для молодшого персоналу, як
у сучасних лікарнях. Наші ординаторські
крихітні та й ті часом доводиться ділити
з викладачами, адже у відділеннях май-
же постійно перебувають студенти, бу-
ває, що й по кілька груп одночасно. Але
якість обслуговування має високий
рівень завдяки самовідданій праці колек-
тиву. Доброзичливе ставлення до дітей
та їх батьків - це традиція лікарні.

Впродовж 75 років свого існування
лікарня безперечно змінювалася, квалі-
фікованішими ставали кадри, зростав

ний персонал поставився до боротьби з
цим лихом з великою відповідальністю.
Відповідальність, любов до своєї про-
фесії - давня традиція працівників від-
ділення.

ційної патології від дня народження до
18 років є пацієнтами наших реанімато-
логів. Вони дуже добре володіють сучас-
ною апаратурою. Керує відділенням до-
свідчений фахівець Віктор Корнійович
Буяло, на рахунку якого не одне врято-
ване життя.

Надзвичайно велике значення для
успішного лікування хворих має клініко-
діагностична лабораторія. Адже правіль-
ний діагноз, а отже й лікування, значною
мірою залежать від лабораторних показ-
ників. Очолює лабораторію Мартинова
Лідія Тимофіївна - досвідчений високо-
кваліфікований фахівець. Цей підрозділ
багатоструктурний, з кваліфікованими
кадрами, які здатні провести найсклад-
ніші аналізи.

38 років беззмінно несе свою службу
в лікарняній аптеці Оксана Толочко.
Уважна, душевна, інтелігентна людина.
Незамінний працівник.

Хіба можна змовчати про те, що в
лікарні смачно годують своїх пацієнтів.
Це також традиція. І підтвердженням
тому - відгуки пацієнтів та їхніх батьків.
Це заслуга майстринь харчоблоку, які го-
тують з любов'ю, як удома. Майстер-
ність ця перейшла від дієтсестри Раїси

Всю наснагу своєї молодості віддала
роботі, очолюючи багато років кишкове
відділення, Валентина Сергіївна Коно-
валова, нині заслужений лікар України.

16-річною дівчиною переступила
поріг лікарні Тамара Іванівна Пітімова.
Тепер вона старша медична сестра, ква-
ліфікований фахівець. Доброю репута-
цією серед маленьких пацієнтів корис-
туються медсестри Віра Борисенко, Ва-
лентина Тишкевич, Зінаїда Борейко.

Наймолодше відділення в лікарні -
відділення анестезіології та інтенсивної
терапії. У 2007 році воно відзначило свій
25-літній ювілей, але серед подібних ус-
танов - найстарше в Україні і єдине в
Києві. Діти з тяжкими проявами інфек-

Дмитрівни Нененко до Антоніни Васи-
лівни Бойченко. І нині працює кухар Ася
Варочкіна.

За роки незалежності України в ме-
дичній галузі багато чого змінилося на
краще. Але фінансування як тоді, так і
тепер залишається недостатнім. У зв'яз-
ку з 75-річним ювілеєм лікарні київсь-
ка влада планує виділити гроші. Утеп-
лимо фасад, поремонтуємо під'їзди до
корпусів, але багато чого, як завжди, до-
ведеться робити своїми силами. А тих
сил не так і багато. Маємо надію на ме-
ценатство, що було започатковано Ми-
хайлом Дегтярьовим, на вулиці імені
якого розташований наш лікувальний
заклад.

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Коли поряд з тобою йде надійний то-
вариш, то й неторована дорога здається
битим шляхом і долається швидше. Та-
ким надійним супутником для дитячої
інфекційної лікарні ще з 1946 року ста-
ла кафедра дитячих інфекційних хвороб
на той час Київського медичного інсти-
туту. Очолював її доцент, згодом профе-
сор, Олександр Володимирович Черка-
сов, віддавши улюбленій справі чверть
століття. Чудовий педагог і вчений, він
багато сил і вміння віддав не тільки
організації роботи молодої кафедри, а й
піднесенню авторитету лікарні.

На кафедрі, яку після О. В. Черкасова
очолювали послідовно професори Петро
Степанович Мощич та Лія Олексіївна
Трішкова, постійно велися наукові дослі-
дження з актуальних питань дитячої
інфекційної патології, позитивні резуль-
тати яких впроваджувалися в базовій лі-
карні, де вчені й лікарі спільними зусил-
лями боролися за здоров'я й життя дітей.

1994 року кафедру очолив Сергій
Олександрович Крамарев. Свою трудо-
ву діяльність на посаді лікаря-ординато-
ра він почав саме в цій лікарні. Нині
Сергій Олександрович - професор, док-
тор медичних наук, заслужений лікар Ук-
раїни, головний дитячий інфекціоніст
МОЗ України. Якщо взяти до уваги, що
Сергій Олександрович, ось уже сімнад-
цять років завідувач кафедри, йде пліч-
о-пліч зі своїми колегами-практиками,
серед яких і його однокурсниця Наталія
Чемеркіна, то цілком логічно, що саме з
його безпосередньою допомогою введе-
но в лікувальну практику нові діагнос-
тичні і лікувальні технології, зокрема,
лікування патологічних станів, які су-
проводжуються ДВЗ-синдромом, ліку-
вання дифтерії, діагностика ротавірусної
інфекції тощо. Для лікування вірусного
гепатиту були запропоновані оригінальні
препарати, які захищені авторськими
свідоцтвами на винахід.

Відійшли в минуле часи, коли, бува-
ло, впродовж одного чергування поми-
рало 1-2 дітей. І лікарі в цих випадках
не могли нічим зарадити. Нині рівень
лікування значно вищий, з'явилися нові
препарати, досконалішою стала діагно-
стична й лікувальна апаратура, лікарі ма-
ють можливість збагачувати свій досвід
зарубіжними досягненнями. Отак,
спільними зусиллями колективи лікарні
й кафедри тепер уже Київського Націо-
нального медичного університету
ім. академіка О. Богомольця і забезпечу-
ють високий рівень якості лікування ди-
тячих інфекційних захворювань. А тому
й 75-річний ювілей лікарні вважають
своїм спільним святом.

М. Тимощук
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МІКРОЧІП ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ ВІЛ

В ипробувано мікрочіп для
швидкої і дешевої детекції

ВІЛ. Крапля крові - і біочіп по-
ставить діагноз всього за 15-20
хвилин. Мініатюрний чіп дозво-
лив здешевити і прискорити те-
сти на присутність у пацієнта
вірусу імунодефіциту і не
тільки. Ця розробка призначена
для країн, що розвиваються, в
першу чергу на Чорному конти-
ненті.

Пластикова пластинка
тСпір розміром приблизно з
кредитну карту пронизана
декількома мікроскопічними ка-
налами, що направляють кров
до зон аналізу. Ці ділянки
містять різні антигени, які
зв'язуються з антитілами, що
з'являються в організмі при за-
раженні. В результаті такого
зв'язування трохи змінюється
яскравість зони детекції, що
фіксується недорогим оптич-
ним датчиком. Прилад виріз-
няється поєднанням точності
діагнозу, швидкості роботи,
мініатюрності і низької ціни (в
серійному виробництві буде
коштувати приблизно 1-3 $).

Автори чіпа випробували
його в Руанді, виконавши аналіз
сотень зразків, що містили ко-
жен лише по одному мікроліт-
ру необробленої цільної крові;
тСпір успішно виявив зараже-

них ВІЛ і сифілісом. Причому
чутливість і похибка діагнозу
виявилися близькі до чутли-
вості і рівню помилок при
аналізі крові у стаціонарній ла-
бораторії.

Так, ВІЛ-інфіковані серед
тестованих були виявлені на
100% (що підтверджено інши-
ми методами), а помилкове
спрацьовування чіпа було зафі-
ксовано одне на 70 зразків. По
сифілісу ж цифри виявилися
трохи гірші: чіпу вдалося ви-
значити 94% заражених, а по-
милкових тривог було 4 на 67
зразків, пише Washington Розі

Провідний спеціаліст
відділу охорони праці

К. О. Крилач

ПРОПОЗИЦІЇ
галузевим профспілкам та членським організаціям
Міськпрофради щодо придбання квитків на
новорічно-різдвяні заходи для дітей 2011-2012 рр.

Новорічні циркові вистави в
Національному цирку України
для дітей медичних працівників

Дата

28.12
29.12
02.01
02.01
03.01
07.01
08.01
08.01

2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Початок
вистави

16.00
16.00
13.00
16.00
16.00
13.00
13.00
16.00

Місце
проведення

1. Київський
національний
академічний
театр оперети
(вул. Червоно-
армійська,
53/3)

2. Київський
академічний
театр ляльок
(вул. Грушев-
ського, 1-А)

Назва
вистави

за гра-
фіком

«Ново-
річна
подорож»0

25
27
29
ЗО
31
03
04
05
06

29
30
02
04
05

Дата та час

12
12
12
12
12
01
01
01
01

12
12
01
01
01

(10°°,

11
11
11
11
11
12
12
12
12

11
11
12
12
12

(11°°,
(11°°,
(11°°,
(11°°,
(11°°,
(11°°,
(11°°,
(11°°,
(11°°,

0 1 0 0

14°°)

14°°)

14°°)

14°°)

14°°)

14°°)

14°°, 16°°)

14°°)

14°°, 16°°)

, 173°)

Вартість

квитка

45-80 грн.,

(в т. ч. пода-

рунок 40 грн.)

85 грн.

(в т. ч. пода-

рунок 40 грн.)

ПРИЛАД ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РАКУ
ПО ДИХАННЮ

Ідентифікувати по диханню
пацієнта рак легенів, грудей,

кишечника або простати за до-
помогою революційного сенсо-
ра навчилися фахівці з ізраїль-
ського технологічного універси-
тету Technion. Новинка дає змо-
гу виявити рак задовго до того,
як пухлину можна буде побачи-
ти за допомогою рентгенівсько-
го проміння.

Сам прилад ізраїльтя-
ни представили в серпні
минулого року. Серцеви-
на пристрою - датчик, на
поверхні якого міріади
золотих наночастинок
формують між двома
електродами лабіринт
провідних доріжок. На-
ночастинки покриті
органічними молекула-
ми, здатними захоплюва-
ти певні речовини.

При попаданні на по-
верхню сенсора сигналь-
них молекул опір остан-

нього змінюється. Оцінюючи
цю зміну, вчені можуть судити
про рівень вмісту летких орга-
нічних речовин (VOC) у зразку
(у хворого їхня концентрація
підвищується в багато разів, в
середньому з 1-20 до 10-100 ча-
стин на мільярд).

В ході випробування фахів-
ці проаналізували повітря, що

Схема нового сенсора
(ілюстрація G Peng et al)

видихали 177 добровольців: се-
ред них були як здорові люди,
так і хворі чотирма видами раку
на різних стадіях. Результати
аналізу дозволили не тільки
відрізнити здорових від хворих,
але і з'ясувати, на який саме тип
раку страждає конкретний
пацієнт.

Слід зазначити, що ідея діаг-
ностики раку по диханню з'яви-
лася досить давно. А новизна
роботи ізраїльтян ще й у тому,
що їх прилад істотно прискорює
процес дослідження. Розробни-
ки кажуть, що мають намір про-
вести масштабні випробування
технології, і в разі успіху масо-
ве виробництво аналізаторів ди-
хання може початися вже через
чотири роки. Стаття учених
опублікована у Вгнікіі Іоитаі of
Сапсег.

Провідний спеціаліст
відділу охорони праці

К. О. Крилач

РОЗРОБЛЕНО ЗВУКОВІ КУЛІ
ПРОТИ РАКУ

Завдяки точному фокусуван-
ню подібні пристрої можна

буде використовувати як без-
контактний скальпель, здатний,
наприклад, завдавати точкових
ударів по ракових пухлинах
(фото Spadoni & Darraio /
Саііесп).

Фізики з Каліфорнійського
технологічного інституту
(Caltech) створили пристрій,
здатний генерувати сфокусовані
звукові сигнали дуже високої
амплітуди - так звані звукові
кулі (Sound BBullets).

Як повідомляється у прес-
релізі, вчені зібрали акустичну

ний акустичний хвилевід, гене-
руючи солітони (відокремлені
хвилі).

За принципом роботи при-
лад найбільше нагадує т. зв. «ко-
лиску Ньютона» - кілька ку-
льок, підвішених в ряд на нит-
ках, які ілюструють перехід по-
тенційної енергії в кінетичну і
назад. Акустична лінза амери-
канців використовує цей же
принцип, створюючи нелінійні
коливання (ілюстрація Lock
Науеп ІІпіуегагу)

Солітони відомі тим, що при
взаємодії один з одним або з
деякими перешкодами вони не

руйнують структуру. Змінюючи
натяг нитки і жорсткість лан-
цюжка зі сфер, фізики змогли
налаштовувати швидкість со-
літона. Серія таких одиночних
хвиль збирається у певній фо-
кальній точці - виходить «зву-
кова куля», яка чудово поши-
рюється вже у щільному сере-
довищі.

Спочатку метою вчених було
створення елементарного до-
слідного зразка, однак він навіть
зараз виглядає досить перекон-
ливо.

Зліва: знімок експеримен-
тальної установки, в її центрі -
полікарбонатна пластина, на
яку вертикально спирається
сама лінза. Праворуч - схема
роботи приладу. Механічне
стиснення сфер призводить до
змін швидкості поширення в
них звукових імпульсів, кольо-
ру відповідають інтенсивності
тиску на шкалі справа (ілюст-
рації Аіеккапсіго 8рас1опі еі
аі/ РМА8)

Провідний спеціаліст
відділу охорони праці

К. О. Крилач

лінзу, вибудувавши систему з 21
паралельного ланцюжка, кож-
ний з яких складається з 21 ста-
левої сфери діаметром 9,5 мм.
Дослідний зразок мережі - поки
що двовимірний.

Працює пристрій таким чи-
ном: керований комп'ютером
бойок вдаряє по крайній сфері
в ланцюжку, породжуючи не-
лінійне коливання. Весь ланцю-
жок функціонує як високоліній-
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Майстри лікування
душі та тіла

Всерпні 2011 року колективам худож-
ньої самодіяльності Національно-

го медичного університету ім. О. О. Бо-
гомольця, а саме: Камерного хору (керів-
ник Н. Куцель), Народного оркестру
(керівник О. Микитюк) та Ансамблю
бандуристів (керівник Б. Простак) за до-
сягнення в розвитку аматорської твор-
чості, відродження і примноження на-
дбань національної культури, художньої
пам'яті українського народу та високий
рівень виконавської майстерності Феде-
рацією професійних профспілок Украї-
ни постановою Президії від 29.08.2011
року було присвоєно почесне звання
Народний аматорський колектив проф-
спілок України.

Традиції народної творчості та клуб-
ної роботи в НМУ ім. О. О. Богомольця
живляться у великій палітрі автентично-
го фольклору і мають глибокі народні
корені, які прищепив та виростив лікар-
кобзар, заслужений працівник культури
Ю. А. Коцар, який у 1950 році на снові
створення двох колективів: капели бан-
дуристів та ансамблю танцю «Метели-
ця» організував студентський клуб і був
незмінним його керівником до 1994 р.
Керівники колективів: солісти Націо-
нальної опери Б. Степаненко, Е. Дрош-
ко і Калінін - піднесли рівень колективів
майже до професійних. З 1968 року ка-
пела бандуристів отримала звання На-
родної, а 1969 року отримав звання
Народного ансамбль танцю «Метелиця».
У наш час культурну естафету корифеїв
підхопили молоді керівники самодіяль-
ності: І. Терпелюк, В. Скрипка, Н. Ку-
цель, О. Микитюк, Б. Простак, В. Пано-

маренко. Виступи колективів художньої
самодіяльності НМУ ім. О. О. Богомоль-
ця демонструють життєдайність народ-
ного мистецтва і можливості творчої мо-
лоді в популярному естрадному жанрі.

У 2004 році капела бандуристів ста-
ла лауреатом 7-ого Міжнародного Серед-
земноморського молодіжного фестива-
лю в м. Анталія (Туреччина), у 2009 році
зайняла 1-е місце на Всеукраїнському
конкурсі мистецтв ВНЗ України 1-4
рівнів акредитації, а в 2010 р. завоювала
гран-прі цього фестивалю - три пред-
ставники художньої самодіяльності клу-
бу НМУ посіли перші місця. Народний
ансамбль танцю «Метелиця» у 2004 році
став лауреатом 7-ого Міжнародного
Середземноморського фестивалю в
м. Анталія (Туреччина). У 2006 р. - «Ме-
телиця» стала володарем гран-прі на
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
«Київська студентська весна - 2006»,
гран-прі на Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі мистецтв студентів ВНЗ Украї-
ни 1-4 рівнів акредитації «Ліра Гіппок-
рата» 2007-2008 рр. Ансамбль бального
танцю посів 1 місце на Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі «Київська студент-
ська весна - 2007» та 1 місце на Міжна-
родному фестивалі «Барви осені - 2008»,
1 місце на Всеукраїнському конкурсі
«Ліра Гіппократа - 2008». Два учасники
вокальної студії посіли два 1-х місця на
Всеукраїнському фестивалі «Ліра Гіп-
пократа - 2008». У 2009 р. три учасники
вокальної студії та камерний хор посіли
1-і місця та одне 2-е місце на Всеукраїн-
ському фестивалі-конкурсі «Барви осені -
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2009». 2010 року ансамбль бандуристів,
народний оркестр та два учасники во-
кальної студії посіли 1-ші місця, а народ-
на капела бандуристів завоювала гран-
прі фестивалю «Ліра Гіппократа». Ху-
дожня самодіяльність клубу «Медик»
займає 1-е місце серед медичних за-
кладів м. Києва.

гігієни харчування Яковенко С. Г; доцент
кафедри гігієни харчування Велика Н. В.;
доктор медичних наук, доцент кафедри,
ортопедії та травматології Кваша В. П.,
а також з інших установ - доктор медич-
них наук, директор Державної Установи
«Інститут фармакології та токсиколоії
Національної академії медичних наук

З лав художньої самодіяльності На-
ціонального медичного університету
імені О. О. Богомольця вийшло багато
яскравих особистостей, - це перш за все
співробітники Національного медично-
го університету імені О. О. Богомольця,
якими пишається українська медична
наука: заслужений працівник вищої шко-
ли професор Коляденко В. Г.; вчений сек-
ретар вищої ради університету професор
кафедри внутрішньої медицини доктор
медичних наук Яременко О. Б.; завіду-
вач кафедри патофізіології професор
Биць Ю. В.; професор кафедри отоларин-
гології Тишко Ф. О.; доцент кафедри
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України» Бухтіярова Т. А.; заслужений
лікар України, доктор медичних наук, го-
ловний лікар Київського міського
клінічного ендокринологічного центру
Гульчій Н. М. та багато інших.

Клуб «Медик» Національного медич-
ного університету нараховує 17 колек-
тивів, кожний з яких має самобутнє твор-
че обличчя, п'ять з них мають почесні
звання Народних колективів. Це:

Народна капела бандуристів, Народ-
ний ансамбль танцю «Метелиця», На-
родний камерний хор, Народний оркестр
народних інструментів, Народний ан-
самбль бандуристів.

Поєднання глибоких народних тра-
дицій та сучасної популярної масової
культури допомагає сприйняттю широ-
кою аудиторією художньої творчості
учасників самодіяльності. Хочеться віри-
ти, що частка співучої думи народу живе
в кожному з них і завжди надихатиме
публіку відгукуватися на прекрасне.

Ми щиро вітаємо керівників та учас-
ників колективів, які за свою самовідда-
ну працю та творче натхнення нагород-
жені таким почесним званням Народно-
го. Високо несіть знамено аматорської
творчості Національного медичного уні-
верситету імені О. О. Богомольця. Збері-
гайте та примножуйте надбання націо-
нальної культури. Хай Вам щастить на
ниві творчої майстерності!

Директор МКЦ НМУ
ім. О. О. Богомольця

І. П. Терпелюк
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МЕДИК СТОЛИЦІ

СТОЛИЧНІ МЕДИКИ ВИБОРОЛИ II ЗАГАЛЬНОКОМАНДНЕ МІСЦЕ
У ЗМАГАННЯХ VI МІЖГАЛУЗЕВОЇ СПАРТАКІАДИ м. КИЄВА

Київська міська організація фізкультурно-спортивно-
го товариства «Спартак» згідно із календарним планом
фізкультурно-спортивних заходів 28-29 жовтня 2011 року
на базі Республіканського вищого училища фізичної куль-
тури (м. Київ, вул. М. Матеюка, 4) провела VI Міжгалузе-
ву спартакіаду м. Києва.

У програмі спартакіади були такі види спорту: футзал, на-
стільний теніс, шахи, легка атлетика, армрестлінг.

До участі у спартакіаді запрошені кращі колективи фізкуль-
тури Київської міської організації ФСТ «Спартак», серед яких
і Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я.

К оманда профспілки ме-
диків була укомплектова-

на студентами Національного
медичного університету ім. О. О.
Богомольця (ректор академік
НАМН України, професор Мос-
каленко В. Ф., голова профко-
му студентів Шульжик І. І., ви-
кладачі кафедри) - армрестлінг,
легка атлетика, настільний
теніс, шахи (жінки), працівни-
ками Київської міської клінічної
лікарні № 6 (головний лікар
Крижевський В. В., голова
профкому Мар'ян Є. П.) - ко-
манда з футзалу, і ДО «Київме-
давтотранс» (директор Грищен-
ко М. В., голова профкому Ніко-
лаєв В. В.) - шахи (чоловіки).

В результаті футбольна ко-
манда медиків (капітан коман-
ди лікар-анестезіолог Строкоус
Віктор Володимирович) на гру-
повій стадії виграла усі 3 матчі,
переграла команду Київської
міської профспілки працівників
житлово-комунального госпо-

дарства та сфери послуг з ра-
хунком 4:1, команду ВТРП «Ук-
ргазенергосервіс» з рахунком
6:1 та команду Головного управ-
ління житлового забезпечення з
рахунком 8:1 і вийшла до
півфіналу, де у серії післяматче-
вих пенальті переграла коман-
ду ВАТ «Київхліб» (рахунок ос-
новного часу 3:3).

У фіналі медики поступили-
ся з рахунком 5:4 команді Голов-
ного управління житлового за-
безпечення і вибороли друге
місце.

Капітан футбольної команди
Київської міської профспілки
працівників охорони здоров'я
лікар-анестезіолог КМКЛ № 6
Строкоус Віктор Володимиро-
вич став кращим бомбардиром
турніру, забивши 8 м'ячів.

У змаганнях з шахів серед
жінок студенткаНМУ ім. О. О. Бо-
гомольця Меркулова Ірина, здо-
бувши перемоги у всіх партіях,
зайняла перше місце. У чо-

ловіків водій ДО «Київмедав-
тотранс» Черних Володимир
Дмитрович здобув друге місце.

У наступних змаганнях
Київську міську профспілку
працівників охорони здоров'я
представляли студенти НМУ
ім. О. О. Богомольця.

У змаганнях з легкої атлети-
ки серед жінок на дистанції 60
метрів Шакалова Світлана ста-
ла другою, а Василенко Русла-
на - третьою. Серед чоловіків
на дистанції 100 метрів Кунь-
ковський Дмитро був п'ятим.
Піддубний Денис - сьомим.

У змаганнях з настільного
тенісу серед жінок Олексійо-
вець Ірина зайняла третє місце,
а серед чоловіків Різниченко
Дмитро - четверте.

У змаганнях з армрестлінгу
в категорії понад 90 кг перше

місце виборов Зименко Сергій,
друге місце зайняв Мурадьян
Георг, в категорії до 80 кг
Вітвицький Сергій зайняв третє
місце.

У загальнокомандному за-
ліку команда Київської міської

профспілки праців-
ників охорони здоро-
в'я зайняла друге
місце, перемогу в
спартакіаді здобула
команда «Київенер-
го», третє місце по-
сіла команда Київ-
ської міської проф-
спілки працівників
житлово-комунально-
го господарства та
сфери послуг.

Переможці та при-
зери змагань ІV
Міжгалузевої спарта-
кіади м. Києва будуть
нагороджені в уро-
чистій атмосфері на
підведенні підсумків
спортивного року
КМФСТ «Спартак» у
колонній залі Київ-
ської міської держав-
ної адміністрації
8 грудня 2011 року.

Київська міська
профспілка праців-

ників охорони здоров я вислов-
лює подяку ректорові Націо-
нального медичного універси-
тету ім. О. О. Богомольця, віце-
президенту НАМН України,
академіку НАМН України, док-
тору медичних наук, професо-
ру Москаленку Віталію Федо-
ровичу за розвиток в установі
фізичної культури і спорту, за-
відувачу кафедри фізичного
виховання та здоров'я, доценту
кафедри Гусєву Тарасу Петро-
вичу, заслуженому тренеру Ук-
раїни, заслуженому діячеві
фізичної культури та спорту,
кандидату педагогічних наук,
доценту кафедри фізичної куль-
тури та здоров'я Щербині Юрію
Володимировичу, старшому
викладачу кафедри фізичної
культури та здоров'я Задорож-
ному Миколі Семеновичу, ви-
кладачам кафедри фізичної
культури та здоров'я Ткачук
Олені Геннадіївні та Антонюку
Олександру Васильовичу, го-
лові профкому студентів Шуль-
жику Ігорю Івановичу за підго-
товку команди до змагань, го-
ловному лікареві КМКЛ № 6,
заслуженому лікареві України
Крижевському Вадиму Віталі-
йовичу за розвиток в установі
фізичної культури та спорту,
голові профкому КМКЛ № 6
Мар'яну Євгену Павловичу та
лікарю-анестезіологу КМКЛ
№ 6 Строкоусу Віктору Володи-
мировичу за підготовку коман-
ди до змагань, директору ДО
«Київмедавтотранс» Грищенку
Миколі Васильовичу за розви-
ток в організації фізичної куль-
тури та спорту, голові профко-
му ДО «Київмедавтотранс» Ні-
колаєву Василю Васильовичу -
за підготовку спортсменів до
змагань.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль
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ЗМАГАННЯ київської міської ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я З ФУТБОЛУ

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я відповідно
до постанови Президії ради від 23.12.2010 р. № 13 «Про проведення спортив-
но-масових заходів Київської міської профспілки працівників охорони здо-
ров'я у 2011 році» 12 листопада 2011 року в спортивному залі Київського
міського медичного коледжу (м. Київ, вул. Братиславська, 5) провела зма-
гання з міні-футболу (футзалу).

У змаганнях брали участь коман-
ди таких установ: профкому сту-

дентів Національного медичного універ-
ситету ім. О. О. Богомольця (ректор ака-
демік НАМН України, професор Моска-
ленко В. Ф., голова профкому студентів
та капітан команди Шульжик І. І.), дві
команди Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги (го-
ловний лікар Ткаченко О. А., голова
профкому Панчак Г. С.) - команда
профкому (представник команди лікар-
офтальмолог Ваколюк Д. І.) та команда
відділення нейрохірургії (капітан коман-
ди лікар-нейрохірург Гудим М. С.), три
команди Київської міської станції швид-
кої медичної допомоги (головний лікар
Вершигора А. В., голова профкому Кап-
люкЛ. Б.) -команда підстанції № 2 (заві-
дувач ПіхурВ. А., капітан команди Швець
Д. О., граючий тренер Буслаєв В. В.),
команда підстанції № 4 (завідувач Галь-
ченко Ю. І., капітан команди Моторний
М. М.), команда підстанції № 10 (завіду-
вач Ласориб І. М., капітан команди Да-
нилко О. В.), команда Київського місько-
го медичного коледжу (директор В'ю-
ницький В. П., голова профкому Нака-
люжний О. І., представник команди
викладач фізвиховання Горобець Б. О.),
команда ДО «Київмедавтотранс» (дирек-
тор Грищенко М. В., голова профкому
Ніколаєв В. В., капітан команди началь-
ник колони Сущенко В. П.), команда
Київського медичного коледжу № 3 (ди-
ректор Лежненко Т. Г., голова профкому
Криворот С. Д.).

Чемпіон останніх двох років коман-
да Київської міської клінічної лікарні
№ 6 (головний лікар Крижевський В. В.,
голова профкому Мар'ян Є. П., капітан
команди лікар-анестезіолог Строкоус
В. В.) не брали участі у змаганнях (були
задіяні на Всеукраїнських змаганнях з
футболу).

Команди були розбиті на три підгру-
пи та грали по круговій системі, перші

номери груп та краща команда, що посі-
ла друге місце, виходили до півфіналу -
далі матч за третє місце та фінал.

За результатами змагань з футболу
перше місце виборола команда підстан-
ції № 2 Київської міської станції швид-
кої медичної допомоги, друге місце посі-
ла команда профкому студентів Націо-
нального медичного університету
ім. О. О. Богомольця, третє - команда ДО
«Київмедавтотранс»,

Кращим воротарем турніру став Бой-
ко Геннадій з команди профкому сту-
дентів Національного медичного універ-
ситету ім. О. О. Богомольця, кращим за-
хисником став Заєць Олександр з коман-
ди Київського медичного коледжу № 3,
кращим нападником - Білоконський
Дмитро з команди профкому студентів
Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця, забивши 9 м'ячів,
кращим гравцем турніру став лікар
підстанції № 2 Київської міської станції
швидкої медичної допомоги Шевченко
Віталій Миколайович.

Київська міська профспілка праців-
ників охорони здоров'я висловлює по-
дяку директорові Київського міського
медичного коледжу В'юницькому
В. П. за розвиток фізичної культури і
спорту та надання спортивного залу для
проведення змагань з футболу, голові
профкому Київського міського медично-
го коледжу Накалюжному О. І., завіду-
вачу кафедри фізвиховання Співаку В. П.
та викладачу фізвиховання Пугачову
В. О. за допомогу в організації змагань,
керівникам та головам профкомів уста-
нов, що брали участь у змаганнях, за роз-
виток фізичної культури і спорту, фель-
дшерам Київської міської станції швид-
кої медичної допомоги Джуриленку М. С.
та Дьоміну Р. В. за медичне обслуго-
вування турніру.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль
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Результати всіх матчів

Група № 1

№ Команда 1 2 3
1 СШМД

(підстанція № 2) ІІІ 4:2 4:4
2 Київський міський

медичний коледж 2:4 ІІІ 1:1
3 КМКЛШМД

(профком) 4:4 1:1 ІІІ

в

1

0

0

н

1

1

2

п

0

1

0

р/м

8:6

3:5

5:5

О

4

1

2

місце

1

3

2

Група № 2

№ Команда 1 2 3 в н
1 СШМД

(підстанція № 10) ІІІ 1:5 3:5 0 0
2 ДО «Київмед-

автотранс» 5:1 ІІІ 3:3 1 1
3 НМУім.

О. О. Богомольця 5:3 3:3 ІІІ 1 1

п р/м О місце

2 4:10 0 3

0 8:4 4 1

0 8:6 4 2

Група № 3

№ Команда
1 СШМД

(підстанція № 4)
2 Київський

медколедж № 3
3 КМКЛШМД

(відділення
нейрохірургії)

1 2 3 в

III 0:7 6:4 1

7:0 ІІІ 2:3 1

4:6 3:2 I I I 1

н п р/м О місце

0 1 6:11 3 3

0 1 9:3 3 1

0 1 7:8 3 2

13-50
14-20

14-50

15-20

год.
год.

год.

год.

Півфінали
СШМД (підстанція № 2) - ДО «Київмедавтотранс»
Коледж № 3 - НМУ ім. О. О. Богомольця

Матч за 3-є місце
ДО «Київмедавтотранс» - Київський медколедж № 3

Фінал
СШМД (підст № 2) - НМУ ім. О. О. Богомольця

4:1
2:3

4:0

4:3
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ВОСПИТАНИЕ - ПРОСВЕЩЕНИЕ - ОБУЧЕНИЕ
Уроки Н. И. Пирогова бесценньї на все времена

Два года, 2010-й и 2011-й, очень важны для хирургов...
Две памятные даты выпадают на эти годы, и обе связаны с
именем выдающегося хирурга и ученого-анатома, истори-
ческого Учителя многих поколений хирургов - Николая
Ивановича Пирогова. В 2010 г. весь мир отмечал 200-летие
со дня его рождения (11 ноября 1810 г.), а 5 декабря 2011 г.
исполнится 130 лет со дня его смерти.

ВЕЛИКИЙ ХИРУРГ
И ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ

Ю билеи великих людей -
это повод не только

вспомнить, поклониться и
восхититься тем, что сделал
юбиляр, но и возвратиться к его
работам. Конечно, не ко всем:
даже беглый просмотр 10 то-
мов, оставленных нам Пирого-
вым, занял бы слишком много
времени, да и вряд ли оказался
бы очень полезным. Поэтому
ограничимся « Дневником старо-
го врача», к сожалению, не за-
конченным автором, но от этого
не потерявшим своей мудро сти
и пользы для нас сегодняшних,
работающих уже в ХХI веке.

Не в первый раз читаю
«Дневник...», и, как бывает ча-
сто при чтении хорошей и ум-
ной книги, обращаешь внима-
ние на то, что при первом ипо-
следующих чтениях тебя не
очень заинтересовало. На этот
раз это было просвещение, ко-
торым автор занимался всего-то
5 лет своей жизни, когда офи-
циально был назначен попечи-
телем Одесского, а затем Киев-
ского учебных округов.

Почему именно эта тема
меня заняла? Причин несколь-
ко. Во-первых, меня всегда
удивлял уход Пирогова из хи-
рургии в возрасте 46 лет, когда
работа хирурга наиболее плодо-
творна. Во-вторых, его педаго-
гическая карьера также закон-
чилась быстрой и вынужденной
отставкой. Проповедуемые Пи-
роговым идеи воспитания и
просвещения вызвали агрессив-
ное неприятие со стороны чи-
новников, отвечающих за
школьное образование. И нако-
нец, в-третьих, я преподаю
свою специальность в вузе по-
чти 50 лет, не имея педагогиче-
ского образования, как и боль-
шинство моих коллег - ассис-
тентов, доцентов и профессоров
клинических кафедр. Мы де ла-
ем свою преподавательскую ра-
боту, копируя тех, кто учил нас
в вузах, внося в нее свой лич-
ный накопившийся с годами
опыт, а также используя свои
индивидуальные характероло-
гические особенности.

Попытки самостоятельно
«образоваться» в педагогике,
читая современную специаль-
ную литературу, ни к чему не
привели. Почему? Об этом поз-
же. А сейчас - о педагогических
трудах Пирогова, которые, при-
знаюсь, столь подробно и в по-
длиннике читал впервые.

Мне повезло, в 1985 г. в мос-
ковском издательстве «Педаго-
гика» под редакцией Академии
педагогических наук СССР вы-
шел сборник, в котором собра-
ны основные работы Пирогова
по воспитанию и образованию
детей и юношей. Составители
также включили в сборник
часть личной переписки Нико-
лая Ивановича с официальны-
ми, частными лицами и млад-
шим сыном, доставившим не-
малые хлопоты и переживания
родителям особенностями сво-
его поведения. В результате у
меня в руках оказался доволь-
но объемистый том документов,
позволивший составить пред-
ставление как о личных каче-
ствах великого хирурга и учено-
го, так и о вкладе его в отече-
ственную педагогику.

сипед. А каким простым и кра-
сивым языком все это написа-
но, как логично и разумно. При-
веду несколько названий, кото-
рые уже о многом говорят: «О
тяжелом материальном положе-
нии учителей и о разрешении
им давать частные уроки»
(1856); «О замене маршировки
преподаванием гимнастики»
(1857); «Нужно ли сечь детей и
сечь в присутствии других де-
тей» (1858); «О предметах суж-
дений и прений педагогических
советов гимназий» (1859).

Все перечисленные работы и
не упомянутые в этом списке -
не просто циркуляры чиновни-
ка Пирогова, а краткие и содер-
жательные предложения, на-
правленные на образование
и воспитание юных граждан
России.

ГЛАВНАЯ РАБОТА

Но главной педагогической
работой Пирогова следует счи-
тать статью «Вопросы жизни»,
опубликованную в журнале
«Морской сборник» в 1856 г.
Статью можно считать про-
граммной, так как год публика-
ции совпал с назначением Пи-

Да, еще раз убедился в спра-
ведливости фразы: «Талантли-
вый человек талантлив во
всем». Внимательно прочитав
(и не по разу) все, что опубли-
ковано на 500 страницахупомя-
нутого сборника, можно к опре-
делению «великий хирург, уче-
ный-анатом» смело добавить
«великий педагог», и это не бу-
дет преувеличением. Как мно-
го полезного я узнал не только
как преподаватель вуза, но и как
человек, воспитывающий своих
детей и внуков.

Более 50 работ, написанных
автором с 1856 по 1863 г. , на-
печатаны в упомянутом сборни-
ке. Каждая из них, даже просто
циркуляры попечителя учебно-
го округа, то есть чиновника,
мне показались такими важны-
ми и актуальными для совре-
менных педагогов, что остает-
ся только удивляться, почему
современные реформаторы не
заимствуют уже готовые идеи,
а пытаются придумывать вело-

рогова чиновником Министер-
ства народного просвещения -
попечителем Одесского учебно-
го округа. В ней автор подверг
глубокому критическому анали-
зу существующее в России вос-
питание и обучение детей и
юношей и определил основную
цель для преобразований этих
процессов.

Пересказывать статью Пи-
рогова - дело неблагодарное и,
не скрою, трудное, поскольку в
ней подробно обсуждаются
очень серьезные философские
проблемы развития и жизни че-
ловека от младенчества до ста-
рости. Для чего мы рождаемся
и живем, как из многих путей
возможного развития человека
выбрать тот единственный, ко-
торый позволит оптимально
использовать его природные
способности и влечения, что
позволит принести радость в
жизни самому воспитуемому,
обществу и его детям.

Многое из того, о чем пишет
автор, нам, сегодняшним, труд-

но перенести в современ-
ность. Статья писалась в
то время, когда в России
существовало крепост-
ное право (по существу -
рабство), общество под-
разделялось на сословия,
и думать о смысле жизни
было под силу только
представителям дворян-
ства, духовенства, купе-
чества и немногим из
представителей мещанс-
кого сословия. Все вмес-
те они составляли мень-
шинство населения стра-
ны, а большинству было
не до философских рас-
суждений: надо было учиться
какому-то делу, чтобы выжить.
Женщинам вообще автор остав-
лял в своих планах удел храни-
тельниц домашнего очага и се-
мейной нравственности.

И все-таки часть из того, о
чем писал Пирогов, справедли-
во и приемлемо для сегодняш-
них «сеятелей доброго и пре-
красного» (насчет «вечного»
сомневаюсь).

Воспитание должно начи-
наться с формирования нрав-
ственной, внутренней основы
ребенка, а сформировав ее,
можно заняться обучением
практических знаний и у мений.
«Не спешите, - пишет Пирогов, -
с вашей прикладной реально-
стью. Дайте созреть и окреп-
нуть внутреннему человеку; на-
ружный успеет еще действо-
вать; он, выходя позже, но
управляемый внутренним, бу-
дет, может быть, не так ловок,
не так сговорчив и уклончив,
как воспитанник реальных
школ; но зато на него можно
будет вернее положиться; он не
за свое не возьмется. Дайте вы-
работаться и развиться внутрен-
нему человеку! Дайте ему вре-
мя и средства подчинить себя
наружного, и у вас будут и не-
гоцианты, и солдаты, и моряки,
и юристы, а главное, у вас бу-
дут люди и граждане».

РЕБЕНКА
ЛИШИЛИ ДЕТСТВА

Не могу удержаться, чтобы
еще раз не процитировать Пи-
рогова, «...ни одно образован-
ное правительство, как бы оно
не нуждалось в специалистах,
не могло не убедиться в необ-
ходимости общечеловеческого
образования. Все готовящиеся
быть полезными гражданами
должны сначала научиться быть
людьми».

Все, кто интересовался об-
разованием и просвещением,
начиная с древних времен, стре-
мились к постепенной и нето-
ропливой подготовке ребенка к
восприятию конкретных знаний
и умений. Даже в современном
определении понятия «педаго-
гика» на первом месте стоит
«воспитание», а затем «обуче-

ние» : «Педагогика - наука о вос-
питании и обучении». Но, за-
глянув в историю российского
образования, я обратил внима-
ние на то, что три слова наибо-
лее часто использовались в ста-
тьях на эту тему: воспитание,
просвещение и образование.
Интересна динамика примене-
ния этих слов даже в названии
российского ведомства, отвеча-
ющего за благополучие расту-
щего поколения. «Министер-
ство народного просвещения»,
«Народный Комиссариат про-
свещения (Наркомпрос)», «Ми-
нистерство образования РФ» и
нынешнее «Министерство
образования и науки РФ». Так
постепенно исчезли «просвеще-
ние» и «воспитание», а оста-
лось только «образование».
В принципе, так оно и есть. Все
сосредоточено на получении
«систематизированных знаний
и навыков». И не только в шко-
ле и профессиональных колле-
джах и вузах, но даже на до-
школьном уровне. Сегодня при
приеме в обычную школу от
малыша требуют умения читать
и считать. О воспитании упоми-
нается в основном с опреде-
лением «патриотическое».
О нравственном вспоминают
только в связи с борьбой с нар-
команией, алкоголизмом, други-
ми вредными привычками, ран-
ней половой жизнью и детской
беременностью.

Все усилия отечественной
педагогической науки сосредо-
точены на создании методов
усвоения большого количества
конкретных сведений в более
раннем возрасте. Отсюда уроки
быстрого (бездумного) чтения,
изучения в младших классах
элементов алгебры и геометрии
и т.п. Но человек в своем стро-
ении не меняется много тысяч
лет. Такая нагрузка на мозг ре-
бенка не может не сказаться на
его здоровье. А сколько болез-
ней появилось у детей в связи с
несвойственным образом жиз-
ни! Ребенка лишили детства:
гулянья и узнавания природы,
игр и свойственной ребенку
подвижности и много другого,
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Виспитание - просвещение

Закінчення, початок на 14-ій стор.

из чего состоит прекрасное по-
нятие «детство».

Еще Платон в IV веке до н.э.
в своей фундаментальной рабо-
те «Государство» писал следу-
ющее: «Весьма важно воспита-
ние в раннем детстве, когда кла-
дется основа последующему
развитию. Период у хода, как
только ребенок научится гово-
рить, сменяется периодом игр и
сказок. Игры - незаменимое
средство воспитания в этом воз-
расте, благодаря им дитя неза-
метно приобретает целый ряд
элементарных знаний».

Вернемся тогда к более по-
зднему Пирогову. Читаем в
«Вопросах жизни»: «Да и какие
предметы составляют самую
существенную цель образова-

ния в специальных школах?
Разве не такие, которые требу-
ют для их изучения уже полно-
го развития душевных способ-
ностей, телесных сил, талантов
и особого призвания?

К чему же, скажите, спешить
так и торопиться со специаль-
ным образованием? К чему на-
чинать его так преждевремен-
но? К чему променивать так
скоро ВЫГОДЫ общечеловече-
ского образования на приклад-
ной, односторонний специа-
лизм?»

Надеюсь, что читатели про-
стят меня за большое количе-
ство цитат, но я вынужден к ним
прибегать, так как при изложе-
нии замечательных мыслей ве-
ликих людей своими словами
теряется вся прелесть языка и
мудрость, и половина убеди-
тельности.

«ОН ПРОБУДИЛ
СПАВШУЮ МЫСЛЬ»
К сожалению, революцион-

ная статья Пирогова «Вопросы
жизни» не привела к радикаль-
ным изменениям в системе рос-
сийского просвещения, хотя и
вызвала бурное обсуждение
среди образованных и прогрес-
сивных слоев общества. На нее
откликнулись в журнале «Со-
временник» Н. Г. Чернышевс-
кий и Н. А. Добролюбов. А из-
вестный педагог того времени
К. Д. Ушинский написал о со-
чинении Пирогова: «...он про-
будил спавшую у нас до тех пор
педаго гиче скую мысль». Не-
смотря на то, что в чиновничь-
ей среде «Вопросы жизни»
были встречены очень недобро-
желательно, статью в том же
1856 г. перепечатал журнал Ми-
нистерства народного просве-
щения. В судьбе Пирогова эта
статья сыграла роковую роль,
его вынудили уйти в отставку
теперь и с попечительской дол-
жностив1861 г., в возрасте 51
года. Правда, под давлением
прогрессивной общественнос-
ти (и студентов в том числе) его
вернули, но уже в качестве чи-
новника Министерства народ-
ного просвещения с такой обте-
каемой формулировкой - «для
исполнения разных трудов по
учебной и педагогической час-
ти». В 1866 г. его уволили окон-
чательно.

Не могу судить, как измени-
лась вся система просвещения
и воспитания в России в резуль-
тате деятельности Пирогова, но
то, что она была лучше сегод-
няшней, никаких сомнений нет.
Даже такой активный против-

ник всего самодержавного, как
В.И.Ленин, считал, что в систе-
ме образования надо все сохра-
нить, кроме уроков Закона Бо-
жьего. Даже мой, совсем уж
скромный, опыт общения с мо-
ими близкими, их друзьями и
знакомыми, получившими клас-
сическое гимназическое и выс-
шее образо вание в дореволюци-
онной России, всегда заставлял
восхищаться меня и моих свер-
стников их воспитанием и об-
разо ванно стью.

Преемственность отече-
ственного воспитания и образо-
вания прервалась в начале ХХ
века: войны, репрессии приве-
ли к потере не худших людей
России. Государство наше так-
же внесло свой «вклад»: неува-
жение к тем, кто воспитывает
будущие поколения, формализа-
ция и бесконечные реформы
образования, попытки копиро-
вать неудачный зарубежный
опыт - всё это привело и про-
должает приводить к нараста-
нию хаоса и в этом разделе на-

шей жизни. Можно ли всё это
исправить? Не знаю. Ведь для
этого всё надо начинать снача-
ла. Началом же всего являются
семья и просвещенные люди,
возглавляющие и государство в
целом, и все те общественные
институты, влияющие на нрав-
ственность всего населения.

Даже 150 лет назад сам Ни-
колай Иванович Пирогов в
«Вопросах жизни» сетовал по
это му поводу: «.. талант ливые,
проницательные и добросовес-
тные воспитатели так же редки,
как и проницательные врачи, та-
лантливые художники и дарови-
тые законодатели. Число их не
соответствует массе людей, тре-
бующих воспитания».

За прошедшие полтора века
это «несоответствие» еще более
возросло.

Заведующий кафедрой
детской хирургии, профессор,

Петрозаводского госу-
дарственного университета

И. ГРИГОВИЧ
(«Медицинская газета»,

№78, 12.10.2011)

0 розвитий...
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российскую образовательную Интернет-
программу для врачей Российской Фе-
дерации. Рабочей группой молодых кар-
диологов ВНОК в рамках этой програм-
мы была организована в формате интер-
нет-конференции интернет-сессия
«Школа молодого кардиолога». Впервые
такое мероприятие было проведено
15.03.2011 г. Его необходимость и це-
лесообразность организаторы объясня-
ли географическими масштабами стра-

ны и сложностью посещения научно-
практических конференций молодыми
врачами.

Планируется проводить в Украине
обучение молодых специалистов (карди-
ологов, терапевтов и др.) актуальным
проблемам в области кардиологии и дру-
гим смежным специальностям с исполь-
зованием современных Интернет-техно-
логий. Проводить такое обучение будут
ведущие отечественные ученые и зару-
бежные эксперты. Планируется особое
внимание уделять развитию отечествен-
ного здравоохранения, медицинской на-

уки, образо ванию и профессиональному
росту молодых специалистов.

В о время онлайн-телетрансляции
зрители могут задавать по бесплатному
телефону прямого эфира или по элект-
ронной почте любые вопросы, связан-
ные с обследованием, инвазивной и не-
инвазивной диагностикой, эндоваску-
лярными и хирургическими вмешатель-
ствами, медикаментозным лечением и
профилактикой, обсуждать современные
тенденции и достижения в медицине, ос-
нованные на доказательствах. В режиме
прямого эфира возможны разнообразные
дискуссии.

При наличии специального оборудо-
вания к работе в таком режиме возмож-
но прямое включение лечебно-практи-
ческих и научных учреждений из разных
городов страны.

Программы таких мероприятий зара-
нее размещаются на сайтах, где проводит-
ся регистрация участников, а участники
имеют возможность получения сертифи-
ката. Организацию и проведение таких
мероприятий следует рассматривать и как
звенья системы непрерывного професси-
онального образования наших врачей.

Доктор медицинских наук
А. Дорогой
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дипломної освіти
Голова Подільської районної організації Червоного Хреста
м. Києва
Голова ОППО УОЗ Печерського району
д.м.н., професор, директор Національного інституту раку
Заступник головного бухгалтера Ради профспілки
Головний лікар Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
АМН України
академік, д.м.н., професор, директор Інституту отоларинго-
логії АМН України
Голова профкому Центральної поліклініки Дарницького
району
Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 9

Заритовський В. О. - Начальник управління організаційної роботи Київської міської
ради профспілок

Лобода Т. В. - Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 12
Мороз Є. В. - к.м.н., голова ППО Інституту геронтології АМН України
Зубкова Г. А. - к.м.н., голова ППО Інституту ендокринології АМН України
Попов О. П. - Голова Київської міської державної адміністрації
Парпалій І. О. - Професор кафедри профзахворювань Національного медич-

ного університету
Розовик І. І. - Головний бухгалтер ОППО УОЗ Дарницького району
Бахтєєва Т. Д. - Голова комітету Верховної Ради України з питань охорони

здоров'я
Стогній М. С. - Голова ППО Київської міської клінічної лікарні № 1
Бруско А. Т. - д.м.н., професор, голова ППО Інституту травматології та

ортопедії АМН України

Ювілеї Ювілеї Ювілеї Ювілеї

Вітаємо з днем народження
генерального директора КМДСКМО
САКАЛИ Михайла Володимировича

К олектив Київського місь-
кого дитячого санаторно-

курортного медичного об'єд-
нання щиро вітає генерального
директора Сакали Михайла Во-
лодимировича з нагоди дня на-
родження, який відзначається
21 листопада 2011 року.

Початок життєвого шляху
засвідчує, що в медицину Сака-
ли М. В. прийшов за покликом
серця. Присвятивши своє жит-
тя охороні здоров'я людей, він
віддає цій справі свої знання та
досвід.

За великий внесок у розви-
ток охорони здоров'я населен-

ня неодноразово заохочувався
Міністерством охорони здоро-
в'я України.

Його знають як послідовно-
го мудрого керівника, справед-
лива позиція і вчинки якого за-
слуговують на шану та повагу.

У цей святковий день зичи-
мо Вам, шановний Михайле
Володимировичу, міцного здо-
ров'я, нових досягнень, творчої
наснаги, здійснення всіх мрій і
сподівань.

Нехай кожний день Вашого
життя буде щасливим і радісним,
а родинне тепло та затишок до-
помагають Вам у всьому.

Вітаємо з ювілеєм лікаря-методисга КМДСКМО
КОРОТКОВУ Євгенію Андріївну

Вітаємо з ювілеєм медичну сестру
дитячого санаторію «Лісова поляна»
ЧЕБОТАР Наталію Степанівну

5 листопада 2011 року ви-
повнилося 50 років старшій ме-
дичній сестрі дитячого санато-
рію «Лісова поляна» Чеботар
Наталії Степанівні. Закінчила
Макарівське медичне училище
у 1984 році. По закінченні учи-
лища працювала у ФАП. З 1989
року працює в дитячому сана-
торії «Лісова поляна», очолює
профспілкову організацію сана-
торію.

За період роботи показала
себе ініціативним, грамотним
спеціалістом, опанувала суміж-
ні спеціальності медсестри ма-
сажу і медсестри фізіотерапії.
Проводить активну наставниць-
ку роботу з молодими колегами,
допомагає їм у розв'язанні про-

фесійних проблем, в адаптації
для роботи у трудовому ко-
лективі.

Наталія Степанівна завжди
вирізняється мудрим підходом
до проблем, дисциплінованістю
і відданістю своїй справі. Має
чудову родину: двох дочок та
двох онуків.

Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Тож не старійте і не знайте
в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

К олектив Київського місь-
кого дитячого санаторно-

курортного медичного об'єд-
нання вітає з ювілеєм лікаря-ме-
тодиста об'єднання Короткову
Євгенію Андріївну.

25 листопада 2011 року ви-
повнюється 80 років лікарю-
методисту Євгенії Андріївні
Коротковій.

За її плечима роки напруже-
ної праці, постійної турботи про
поліпшення обслуговування
маленьких пацієнтів.

Постійна робота з самовдо-
сконалення, відданість своїй
справі, турбота про співробіт-
ників, уважність, ініціативність

та дисциплінованість -
так можна охарактеризу-
вати нашого лікаря.

Чуйна та доброзичли-
ва людина, Євгенія Анд-
ріївна користується зас-
луженим авторитетом,
вдячністю батьків, щи-
рою повагою співробіт-
ників об'єднання та мед-
працівників міста.

Зичимо Вам здоров'я,
благополуччя, натхнення!

Хай Ваша наполегли-
ва праця відгукнеться
добром і достатком!

Голова ОППО КМДСКМО

А. М. Єпанчинцева

ПРОВОДИТСЯ НАБОР!
в группу начальной подготовки по спортивной акробатике

для деток 4-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет.

Уважаемые родители, обращай-
тесь по адресу: ул. Мельникова, 46
(м.«Дорогожичи»), спортивный ком-
плекс «Авангард», зал гимнастики.

Заслуженный тренер Украины -
Гавриленко Татьяна Тарасовна

т. (063) 06-90-120

На занятиях по акробатике детки
будут формировать правильную
осанку и дыхание, пространствен-
ную ориентацию, двигательную ак-
тивность; занятия будут способство-
вать улучшению координации дви-
жений, укреплению вестибулярного
аппарата, профилактике плоскосто-
пия, а также развивать гибкость, лов-
кость, силу, воспитывать решитель-
ность и смелость!
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