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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Офіційні документи.

Річниця Київської міської

профспілки працівників охоро-

ни здоров’я.

Інформація про роботу за

І півріччя 2009 року

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

Реабілітаційні програми ДП

«Санаторій “Конча-Заспа”».

Наші кращі лікарі.

150 років милосердя

Національний проект «Націо-

нальна медична премія».

Офіційні документи.

Житлові субсидії та їх при-

значення.

«“Великая Рита” не сдается»

Поздоровлення з днем наро-

дження.

Творчість медиків

Вітаємо випускників Націо-

нального медичного університе-

ту ім. О. О. Богомольця.

До 190-річчя від Дня наро-

дження Н. А. Терещенка

ñòîð. 3-4

«Другой мир возможен».

«Право или бесправие?»

ñòîð. 9-10

Голова ЦК профспілки

В. М. Коваль

П
риєднавшись до Конвен-

цій Міжнародної організації

праці «Про тристоронні консуль-

тації» Україна підтвердила своє

прагнення через соціальне партнер-

ство забезпечити побудову прозо-

рих і прогнозованих відносин між

урядом, роботодавцями та найма-

ними працівниками й соціальну

злагоду у суспільстві.

До сфери соціального партнер-

ства, зокрема, входять: досягнення

консенсусу з питань правового за-

хисту трудових прав працівників,

застосування найманої праці з до-

триманням техніки безпеки, вимог

з охорони здоров’я працівників у

процесі праці, оплати праці й забез-

печення відтворюючої і стимулю-

ючої функцій заробітної плати,

прав працівників на своєчасне

отримання заробітної плати; забез-

печення нормального режиму праці

й відпочинку; встановлення поряд-

ку проведення колективних перего-

ворів, вирішення колективних тру-

дових спорів тощо.

Стрижнем соціального парт-

нерства є принцип співробітницт-

Ïðî âçàºìîä³þ òà ñï³âïðàöþ

Керівникам територіальних управлінь охорони

здоров’я обласних державних адміністрацій

Керівникам обласних організацій профспілки

працівників охорони здоров’я України

ва між роботодавцями і наймани-

ми працівниками, який реалізуєть-

ся у формах проведення перего-

ворів, укладення колективних до-

говорів та колективних угод, узгод-

ження проектів нормативно-право-

вих актів, консультацій при прий-

нятті рішень соціальними партне-

рами на всіх рівнях.

Міністерство охорони здоров’я

України та профспілка працівників

охорони здоров’я України зазнача-

ють, що в умовах фінансової кризи

соціальний діалог має особливе

значення.

Порядок проведення соціаль-

ного діалогу в галузі охорони здо-

ров’я затверджено наказом МОЗ від

19.09.2007 № 562 за погодженням

із профспілкою працівників охоро-

ни здоров’я України.

Просимо забезпечити безумов-

не виконання положень згаданого

наказу, а також додержання закон-

них прав профспілкових органі-

зацій, передбачених Законом Украї-

ни «Про профспілки, їх права та га-

рантії діяльності» і Конвенціями

МОП, ратифікованими Україною.

Міністр охорони здоров’я України

В. М. Князевич

Шановний
Леоніде Михайловичу!

Ф
едерація профспілок Ук-
раїни занепокоєна по-

відомленнями членів Київської
міської профспілки працівників
охорони здоров’я щодо втру-
чання посадових осіб міської
державної адміністрації, Голов-
ного управління охорони здоро-
в’я та ряду керівників закладів
охорони здоров’я Києва у ста-
тутну діяльність профспілки. За
їх інформацією, на медичних
працівників – членів проф-
спілки чиниться тиск щодо ви-
ходу їх з діючої профспілки та
входження до так званої Вільної
профспілки медичних праців-
ників, яка утворюється за ініціа-
тивою роботодавців.
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Ïðî Êè¿âñüêó ì³ñüêó ïðîôñï³ëêó
ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Голові Київської міської державної адміністрації
Черновецькому Л. М.

Подібні дії суперечать зако-
нодавству України про проф-
спілки, яке забороняє втручан-
ня органів державної влади та
місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, роботодавців,
їх об’єднань у статутну діяль-
ність профспілок, їх організацій
та об’єднань. Громадяни Украї-
ни вільно обирають профспілку,
до якої вони бажають вступити,
ніхто не може бути примушений
вступати або не вступати до неї.

Особи, які чинять перешко-
ду здійсненню права громадян
на об’єднання у профспілки, а
також посадові та інші особи,
винні в порушенні законодав-
ства про профспілки, які своїми
діями або бездіяльністю пере-
шкоджають законній діяльності
профспілок, їх об’єднань, несуть

дисциплінарну, адміністра-
тивну або кримінальну відпові-
дальність відповідно до законів.

У зв’язку із зазначеним, про-
симо Вас, шановний Леоніде
Михайловичу, сприяти врегу-
люванню взаємовідносин між
посадовими особами державної
адміністрації та Київської
міської профспілки працівників
охорони здоров’я відповідно до
норм Закону України «Про
профспілки, їх права та гарантії
діяльності».

З повагою

Шановний Михайле Яковичу!

Ф
едерація профспілок України занепокоєна
повідомленнями членів Київської міської

профспілки та Чернігівської обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я з приво-
ду втручання окремих керівників закладів охорони
здоров’я та представників Конфедерації Вільних
профспілок України у статутну діяльність проф-
спілки. За їх інформацією, працівників спонукають
до виходу з діючої профспілки та входження до
Вільної профспілки медичних працівників.

Подібні дії суперечать законодавству України
про профспілки, яке дає право громадянам Ук-
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Голові Конфедерації Вільних
профспілок України
Волинцю М. Я.

раїни вільно обирати профспілку, до якої вони ба-
жають вступити, і не допускає примушення всту-
пати або не вступати до неї.

Зі свого боку Федерація профспілок України
у відносинах з іншими профспілковими об’єднан-
нями України та профспілками, що не входять до
її складу, завжди прагнула і прагне до взаєморо-
зуміння та поваги, утримувалась від дій, що зав-
дають їм моральної і матеріальної шкоди.

У зв’язку із зазначеним просимо Вас, шанов-
ний Михайле Яковичу, сприяти врегулюванню
взаємовідносин між профспілками та організа-
ціями профспілок, що входять до складу наших
профспілкових об’єднань.

З повагою
Голова Федерації профспілок України

В. Г. Хара
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К
иївська міська профспілка праців-
ників охорони здоров’я разом з усе-

українськими профспілками всіх рівнів
бере участь у підписанні та виконанні
ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ між Кабінетом
міністрів України, всеукраїнськими
об’єднаннями організацій роботодавців
і підприємців та всеукраїнськими проф-
спілками і профоб’єднаннями на 2008–
2009 роки, ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ між
Міністерством охорони здоров’я Украї-
ни та Центральним комітетом проф-
спілки працівників охорони здоров’я
України на 2007–2011 роки, РЕГІО-
НАЛЬНОЇ УГОДИ між виконавчим ор-
ганом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією),
Київською міською організацією робо-
тодавців, Київською міською асоціацією
роботодавців та Київською міською ра-
дою профспілок, міськими профспілка-
ми та ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ між Голов-
ним управлінням охорони здоров’я та
медичного забезпечення Київської місь-
кої державної адміністрації та Радою
профспілки.

Аналізуючи виконання зобов’язань
профспілки за всіма цими документами,
слід зазначити, що Київська міська проф-
спілка працівників охорони здоров’я їх
повністю виконала.

За перше півріччя було проведено
засідання ІХ Пленуму профспілки «Про
забезпечення належного функціонуван-
ня установ, підпорядкованих ГУОЗ та
МЗ, соціально-економічний захист ме-
дичних працівників. Дії профспілки в
умовах порушення законодавства з боку
адміністрації»; на Пленумі були присутні
народні депутати України та депутати
Київської міської ради.

Відбулося 6 засідань Президії проф-

спілки, розглянуто більше сорока пи-
тань. Це: «Підсумки виконання регіо-
нальної та галузевої угод за 2008 рік.
Інформація про стан виплати заробітної
плати», «Про включення представників
міської Ради профспілки до членів Гро-
мадської ради Міністерства охорони здо-
ров’я України», «Про роботу організа-
ційних ланок профспілки щодо реалі-
зації положень нормативно-правових
актів у частині забезпечення соціально-
економічних прав та інтересів праців-
ників», «Про проведення святкового ве-
чора з нагоди Міжнародного жіночого
дня», «Про проведення районних кон-
курсів «Краща медична сестра – 2009»
«Кращий лікар – 2009», «Про проведен-
ня міського конкурсу на кращий колек-
тивний договір 2009», «Про заходи щодо
підготовки та проведення оздоровлення
та відпочинку дітей медичних праців-
ників влітку 2009 року» та інші.

За перше півріччя було проведено 5
семінарів для профспілкового активу з
організаційних питань, з питань охоро-
ни праці та правового захисту членів
профспілки, семінар з охорони праці для
інженерів установ охорони здоров’я, се-
мінар з питань фінансової роботи проф-
комів для бухгалтерів та скарбників.

Працівники Ради профспілки прове-
ли 8 зустрічей з колективами установ
охорони здоров’я.

Було надано матеріальну допомогу 70
особам, нагороджено Почесною грамо-
тою та премією профспілки 180 чоловік,
в тому числі 40 кращих медичних сес-
тер та 40 кращих лікарів.

Нагороджено Почесним знаком Київ-
ської міської профспілки працівників
охорони здоров’я 11 осіб, в тому числі
за соціальне партнерство з профспілкою
5 керівників установ охорони здоров’я.

Надано безповоротну фінансову до-
помогу працівникам Київської міської
туберкульозної лікарні № 2 у зв’язку із
затримкою заробітної плати за грудень
2008 року та січень 2009 року у розмірі
близько 20 000 грн. (169 чоловік).

Надано безповоротно фінансову
допомогу в розмірі 10 000 грн. для про-
ведення Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності студентів ме-
дичних коледжів України; за участь у
організації конкурсу Рада профспілки

П
рофспілковий рух має
давню історію, починаю-

чи з середини ХІХ століття.
У пошуках форм та засобів за-
хисту свого права на працю і
гідне життя різні за фахом пра-
цівники об’єднувались у так
звані «товариства» – прообраз
сучасних профспілок. Взаємо-
допомога, спільні дії щодо ви-
мог скорочення робочого дня,
поліпшення умов праці, спра-
ведливої платні, забезпечення
на випадок безробіття, вирішен-
ня побутових та інших проблем
соціального та економічного ха-
рактеру – це головний зміст
діяльності цих «товариств».

У 1905 році одне з автори-
тетних товариств медиків – Пи-
роговське (на честь М. І. Пиро-
гова) проводить з’їзд лікарів, на
якому приймає рішення про
утворення Всеросійської спілки
медичного персоналу. Ця спілка
проголошує програму боротьби
за права медичних працівників.
Її підтримують фельдшери, по-

мічники лікарів, медичні сест-
ри, фармацевти у Чернігові, Ка-
теринославі, Одесі, Києві.

Після революції в 1917 році
профспілковий рух набуває ве-
ликого значення як знаряддя
піднесення народної просвіти,
культури, оздоровлення. Відтоді
профспілки – найбільш демокра-
тична структура громадських
об’єднань та відіграють суттєву
роль у розбудові суспільства.

В 1975 році Президія Україн-
ської ради профспілок приймає
рішення про відродження стату-
су територіальних профспілок
та приймає постанову про фун-
дацію Київської міської ради та
міських галузевих комітетів
профспілок. Відтоді утворено
міський комітет Київської місь-
кої профспілки працівників охо-
рони здоров’я, який об’єднав
260 профспілкових організацій
лікувально-профілактичних
установ, науково-дослідних
інститутів, заводів фармацев-
тичної і медичної промисло-

вості, медичного інституту та
училищ, аптечних закладів та
налічував 80 тисяч членів проф-
спілки.

У липні 1975 року відбувся
організаційний Пленум міськ-
кому медичних працівників,
який обрав першого голову
міськкому профспілки Власен-
ка Володимира Івановича, після
нього головою обиралася Жда-
нова Лідія Митрофанівна і очо-
лювала профспілкову організа-
цію впродовж десяти років.
Після того, як вона перейшла в
Центральний комітет проф-
спілки працівників охорони здо-
ров’я, головою профспілки ме-
диків столиці була обрана Кана-
ровська Лариса В’ячеславівна.

За всі ці роки профспілка
зміцнювала свої лави навколо
однієї спільної ідеї – захист ме-
дичних працівників, саме тому
профспілка не тільки зберегла
членство в своїх рядах за роки
незалежності, а й збільшила
його; сьогодні ми об’єднуємо

411 первинних профспілкових
організацій та груп, близько 90
000 медпрацівників.

Профспілка зареєстрована
17 грудня 1999 року в Київ-
ському міському Управлінні
юстиції. 25 червня 2005 року
був зареєстрований Статут
Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я в
новій редакції.

Профспілка друга за кількі-
стю членів у Києві, одна з най-
активніших, завжди має свою
впевнену, науково обґрунтовану
позицію із захисту прав медич-
них працівників. Ніколи не за-
лежала від тиску певних влад-
них структур, завжди намагала-
ся знайти компромісне рішення
в усіх спірних питаннях взає-

модії медиків і влади, була
ініціатором цивілізованого со-
ціального партнерства, має
авторитет серед науковців та
практиків у галузі медицини та
інших. Все це підтверджується
тим, що міська галузева проф-
спілка співпрацює з Міністер-
ством охорони здоров’я, Акаде-
мією медичних наук, Верхов-
ною Радою України, Секрета-
ріатом Президента України,
Київською міською радою та з
київським міським головою.

Серед голів первинних
профспілкових організацій 75%
лікарів, майже 25% медичних
сестер, один академік, дев’ять
докторів наук, десять канди-
датів медичних наук, один де-
путат районної ради.

Багато голів профкомів у по-
дальшому стали головними
лікарями, директорами інсти-
тутів, заступниками міністра
охорони здоров’я, академіками
Академії медичних наук – це
свідчить про те, що у профспіл-
ці не буває випадкових людей,
а тільки активні, талановиті
професіонали, які дбають про
розвиток галузі та про долю ме-
дичних працівників.

Зав. від. організаційної та

інформаційної роботи

І. М. Дегрик
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нагороджена Почесною гра-
мотою Міністерства охорони
здоров’я України.

Як і кожного року, Рада
профспілки проводить оздо-
ровлення дітей медичних
працівників, членів проф-
спілки. Планується оздорови-
ти 3000 дітей, Рада проф-
спілки замовляє квитки,
організовує супровід дітей до
дитячих оздоровчих закладів.

Рада профспілки провела
цілу низку культурно-масо-

вих заходів:
– у період зимових канікул було

організовано та оплачено новорічно-
різдвяні дійства для дітей медичних пра-
цівників. Всього було закуплено запро-
шень для 12 тисяч дітей;

– з нагоди Міжнародного жіночого
дня 8 Березня за фінансової підтримки
профспілки організовано перегляд ви-
стави в Київському державному театрі
російської драми ім. Лесі Українки;
перед її початком жінок галузі привітав
київський міський голова, вручив орде-
ри на квартири та висловив подяки кра-
щим медикам;

– з нагоди Всесвітнього дня медич-
ної сестри було організовано перегляд
концерту артистів циганського театру
«Романс» у приміщенні Київського дер-
жавного театру оперети. Рада проф-
спілки вручила Почесні грамоти та
премії в розмірі по 1000 грн. кожній ме-
дичній сестрі (40 осіб), які перемогли в
номінації «Краща медична сестра 2009
року»;

– за ініціативою та фінансовою під-
тримкою профспілки медичним сестрам
була подарована пісня «Медсестри»
(слова професора НМУ ім. О. О. Бого-
мольця Ф. Тишка та музика заслужено-

Çàê³í÷åííÿ íà 3-³é ñòîð.
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го артиста України Г. Татарченка) у ви-
конанні Надії Шостак;

– спільно з генеральною дирекцією
Національного цирку України організо-
вано безкоштовне відві-
дування цирку для 1400
членів профспілки –
студентів, медичних
працівників та їхніх
дітей;

– 18 червня відбу-
лося урочисте засідання
та концерт з нагоди Все-
українського дня медич-
ного працівника. Рада
профспілки брала
участь в організації та
підготовці святкування.
На урочистому засі-
данні виступили та вру-
чили нагороди Прези-
дент України В. Ф. Ющенко, голова Се-
кретаріату Президенту В. І. Ульянченко,
голова Національної ради безпеки і обо-
рони Р. Богатирьова, голова Комітету
ВРУ з питань охорони здоров’я Т. Бах-
тєєва та інші представники Верховної
Ради, Кабінету міністрів України;

– Рада профспілки підтримує роз-
виток художньої самодіяльності в колек-
тивах установ охорони здоров’я. Оголо-
шено фестиваль народного мистецтва,
присвячений 65-річчю визволення Киє-
ва від німецько-фашистських загарб-
ників «Медики під час Великої Вітчиз-
няної війни» з підведенням підсумків і
проведенням заключного концерту в
жовтні 2009 року;

– враховуючи, що серед медиків 70-
80% це жінки, Рада профспілки оголо-
сила конкурс на кращу жінку – профспіл-
кового лідера.

Сторона профспілок зобов’язується
брати участь в організації наставництва
для молодих працівників. На засіданні
Президії Ради профспілки та профкомів
в УОЗ розглядалися питання роботи з мо-
лоддю:

– з ініціативи профспілки було про-
ведено конкурси професійної майстер-
ності «Краща медична сестра 2009
року», нагороджено 40 медичних сестер
Почесними грамотами профспілки та
преміями в розмірі по 1000 грн. кожній;
проведено конкурс «Кращий лікар – 2009
року», нагороджено 40 лікарів;

– Рада профспілки надала фінансо-
ву допомогу для проведення Всеукраїн-
ського конкурсу професійної майстер-
ності студентів медичних училищ та ко-
леджів України «Ескулап» (під патрона-
том Міністерства охорони здоров’я
України). Студентка Київського медич-
ного коледжу ім. П. І. Гаврося зайняла
перше місце;

– серед молодих спеціалістів оголо-
шено літературний конкурс «Мої перші
сто днів роботи».

Хронологія подій –

перше півріччя 2009 року

– 20 січня в Українському домі
відбулася нарада головних лікарів та
орендаторів у медичних установах міста
з київським міським головою Черновець-
ким Л. М. щодо підвищення оплати орен-
ди та введення платних медичних послуг.

– До 25 січня 2009 року була за-
тримка виплати заробітної плати за гру-
день 2008 року.

Рада профспілки прийняла рішення
про проведення попереджувальної

акції на робочих місцях 28 січня з 11.00
до 11.30 години. Було розповсюджено
звернення, повідомлено всі засоби масо-
вої інформації.

– Основні вимоги:
• Ліквідувати заборгованість за за-

хищеними статтями.
• Виплатити заробіт-
ну плату за грудень. (По-
рушення чинного законо-
давства в частині випла-
ти заробітної плати).
• Видати Рішення
КМДА та Наказ ГУОЗ
про надбавки медичним
працівникам за склад-
ність і напруженість у
роботі.
• Вирішити питання
забезпечення медичних
працівників дільничної
служби проїзними квит-
ками.
• Накласти мораторій

на підвищення тарифів на житло-
во-комунальні послуги в м.Києві.

Висновки

Про проблеми галузі в місті Києві
було повідомлено всім мешканцям, орга-
нам влади.

Заробітна плата за грудень була ви-
плачена до 30 січня всім.

– 3 лютого 2009 року на засіданні
президії Київської міської ради проф-
спілок (Верес М. Ю.) було прийнято
рішення про проведення міської акції
протесту біля КМДА 12.02.09 під час
засідання сесії Київради.

Профспілка працівників охорони здо-
ров’я підтримала це рішення, були на-
правлені листи-запрошення на участь у
акції. В акції взяли участь близько 2000
медичних працівників. Основні вимоги
попередні.

Висновки

15 лютого була виплачена заробітна
плата за січень, в деяких установах був
виплачений аванс за лютий (без 20% над-
бавки за складність і напруженість у
роботі.

На сесії Київради виступила голова
профспілки Канаровська Л. В., було
передано звернення всім фракціям Київ-
ради, депутати прийняли цілий ряд
рішень, у тому числі мораторій на підви-
щення тарифів на житлово-комунальні
послуги.

– 13.02.09 київський міський голо-
ва проводить акцію на свою підтримку.
Як повідомляють голови профкомів та
медичні працівники, їх направили на цю
акцію з робочих місць без пояснення.
Рішення, які були прийняті на поперед-
ній сесії, Черновецький відміняє.

– 17.02.09 на засіданні президії
Київської міської ради профспілок (Ве-
рес М. Ю.) було прийнято рішення про
проведення міської акції протесту біля
КМДА 26.02.09 під час засідання сесії
Київради та прийняття бюджету. Проф-
спілка працівників охорони здоров’я
підтримала це рішення, були направлені
листи-запрошення на участь у акції.

– Президія Київської міської проф-
спілки працівників охорони здоров’я
прийняла рішення провести акцію разом
з представниками Національного комі-
тету порятунку бізнесу. В акції взяли
участь близько 1000 медичних праців-
ників. Сесія не відбулася. Основні вимо-
ги попередні.

– 03.03.09 висунуті та передані ви-
моги до Президента України. Головна
вимога – зобов’язати КМДА повернути
борги за 2008 рік.

– 04.03.09 відбулася акція біля Се-
кретаріату Президента України, присутні
близько 500 медичних працівників.

Висновки

Створено комісію Верховної Ради Ук-
раїни.

У бюджет 2009 року закладено кош-
ти на оплату проїзду дільничної служ-
би, 20% надбавки медпрацівникам за
складність і напруженість у роботі.

– 13.03.09 профспілка взяла участь
у ІІ з’їзді Національного комітету поря-
тунку бізнесу, на якому прийнято рішен-
ня про проведення в Києві акції протес-
ту 26.03.09. Початок акції о 9.00 годині
біля КМДА, мітинг, 12.00 – хода до Се-
кретаріату Президента України.

– 26.03.09 проведено акцію, були
присутні близько 500 медичних праців-
ників. О 12.30 делегація медиків разом з
іншими учасниками акції вирушила до
Секретаріату Президента. Голова ради
Канаровська Л. В. разом з іншими пред-

ставниками зустрілася із заступником го-
лови Секретаріату Президента Ставній-
чук Мариною Іванівною. Передано наші
вимоги до Президента, документи про
стан справ у галузі.

– 3 та 10 квітня відбулася нарада в
Секретаріаті Президента України про на-
лежне функціонування лікувально-
профілактичних установ, підпорядкова-
них ГУОЗ та МЗ (Протокол доручень).

– 21 квітня 2009 року в концертно-
му залі ДП «Центр ділового та культур-
ного співробітництва «Український дім»
відбулося роз-
ширене засідан-
ня ІХ Пленуму
п р о ф с п і л к и
«Про забезпе-
чення належно-
го функціону-
вання установ,
підпорядкова-
них ГУОЗ та
МЗ, соціально-
економічний за-
хист медичних
працівників. Дії
профспілки в
умовах пору-
шення законо-
давства з боку адміністрації», на якому
були присутні народні депутати Украї-
ни та депутати Київської міської ради,
представники різних фракцій; вони
підтримали позицію профспілки. Кири-
ло Куликов (голова тимчасової слідчої
комісії ВРУ) коротко зупинився на ви-
сновках роботи комісії, про які він має
доповідати на засіданні ВРУ.

Пленум прийняв та направив Звер-
нення та вимоги Київської міської проф-
спілки працівників охорони здоров’я до
всіх гілок влади.

– 12 травня відбувся святковий кон-
церт артистів театру «Романс» у при-

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ðîáîòó... міщенні Державного театру оперети.
Нагороджено кращих медичних сестер
Почесними грамотами профспілки та
преміями в розмірі по 1000 грн. кожній
медичній сестрі, що перемогли в номі-
нації «Краща медична сестра – 2009».

– 20 травня відбулося засідання
Президії Центрального комітету проф-
спілки працівників охорони здоров’я
України.

– 21 травня відбувся Пленум Цент-
рального комітету профспілки праців-
ників охорони здоров’я України про стан
додержання трудових, соціально-еконо-
мічних прав медиків.

– 20 травня відбулося пленарне за-
сідання Верховної Ради України з питань
медичного страхування. На парламент-
ські слухання були запрошені голови
Київської та обласних рад профспілки
працівників охорони здоров’я, була при-
сутня голова Ради профспілки Л. В. Ка-
наровська.

– 3 червня від-
булася нарада в
Секретаріаті Пре-
зидента України.

– 3 червня від-
булося засідання
житлової комісії в
КМДА щодо плану
розподілу житла
згідно із Регіональ-
ною угодою (Кана-
ровська Л. В.).

– 10 та 11 черв-
ня – акції біля Вер-
ховної Ради Украї-
ни на підтримку
Звіту тимчасової

слідчої комісії ВРУ (К. Б. Куликов). 11 чер-
вня народні депутати прийняли Постанову
ВРУ про затвердження Звіту ТСК.

– 17 червня відбулася нарада в Сек-
ретаріаті Президента України.

– 18 червня відбулися урочисте за-
сідання та концерт з нагоди Всеукраїн-
ського дня медичного працівника. Рада
профспілки брала участь в організації та
підготовці святкування. В урочистому
засіданні брав участь Президент Украї-
ни В. А. Ющенко, голова Секретаріату
Президента В. І. Ульянченко, голова На-

ціональної ради безпеки і оборони
Р. Богатирьова, голова Комітету ВРУ з
питань охорони здоров’я Т. Бахтєєва та
інші представники Верховної Ради, Ка-
бінету міністрів України.

– 22 червня відбулася нарада в Сек-
ретаріаті Президента України.

– 25 червня – акція протесту біля
КМДА та біля Секретаріату Президента
України. Передано звернення до Прези-
дента не зволікати та виконати рекомен-
дацію Верховної Ради України, що
висловлена в Постанові про звіт тимча-
сової слідчої комісії, і підписати відпо-
відний Указ.
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«Прагненням до громадських користей»
(«Стремлением к общественным пользам») –
такий девіз викарбувано на дворянському гербі
родини Терещенків. Цим словам повністю відпові-
дала підприємницька та громадська діяльність усіх
Терещенків – людей, яких ми називаємо благо-
дійниками і меценатами.

П
онад чверть століття Н. А. Терещенко активно
працював на благо Києва, власним коштом збу-

дував багато соціально важливих об’єктів, у тому числі
й першу безплатну лікарню для чорноробів. І не тільки
збудував, а й утримував, створивши спеціальний фонд
імені П. Г. Терещенко. Відсотки з нього спрямовували-
ся на допомогу одужуючим. Нині тут працює Центр
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Цьогоріч свят-
кується 190-річчя
від дня народження
мецената. 20 червня
2009 р. на території
дитячої лікарні за
адресою вул. Чорно-
вола, 28/1 перед фа-
садом Центру дитя-
чої кардіології та
кардіохірургії від-
крито пам’ятник
Николі Артемійови-
чу Терещенку.

Г р о м а д с ь к а
діяльність Н. А. Те-
рещенка розпочалася у 1851 році, коли його обрали
старшим бургомістром Глухівського магістрату, а з 1860
по 1872 рр. він був міським головою. У рідному Глу-
хові на кошти Терещенків були збудовані міське та ре-
місниче училища, інститут для вчителів, приміщення
банку, засновано безкоштовну лікарню св. Єфросинії.

Діяльність Николи Терещенка мала три напрями:
земські справи, освіта, благодійництво. Нагромаджен-
ня капіталу не було для нього головною метою, воно

• Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ •

йшло паралельно з удосконаленням виробництва та
створенням умов для ефективної роботи цукрових
заводів, при яких створювалися безплатні лікарні й
школи.

За величезний внесок Н. А.
Терещенка в охорону народно-
го здоров’я Міська дума у
жовтні 1892 р. надала йому
звання почесного громадяни-
на Києва. У 1899 році з нагоди
80-річчя Николи Артемійови-
ча та за його заслуги перед
Києвом Олексіївську вулицю
було перейменовано на Тере-
щенківську. 10 років потому у
Глухові спорудили пам’ятник
великому землякові, але простояв він недовго і був зруй-
нований у буремному 1918 році.

Відкриваючи пам’ятник у Києві, ми, лікарі, відро-
джуємо корисні ініціативи опікунської ради, яка існу-
вала за часів Николи Терещенка.

Якщо Ви не байдужі до майбутнього, ми за-
прошуємо Вас узяти участь у благодійному проекті до-
помоги хворим дітям. Адже казав Господь: «По спра-
вах їхніх пізнаєте їх».

Директор Центру

І. М. Ємець



¹¹¹¹¹ 5656565656 (77),(77),(77),(77),(77), ëèïåíü,ëèïåíü,ëèïåíü,ëèïåíü,ëèïåíü, 20092009200920092009 ð³êð³êð³êð³êð³ê 55555

ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²

Äëÿ ï³äòðèìêè àêòèâíîãî ðîáî÷îãî ïîòåíö³àëó
â íîâîìó ðîö³ ïðîïîíóºìî íàëàãîäèòè ñï³âðîá³òíèöòâî
ç ïèòàíü â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ
â ÄÏ «Ñàíàòîð³é «Êîí÷à-Çàñïà»

Ñàíàòîð³é «Êîí÷à-Çàñïà»

Реабілітаційна програма при ІХС

зі стабільною стенокардією напружен-

ня III ФК з серцевою недостатністю не

вище І стадії без складних порушень

серцевого ритму.

Призначена для людей, які стражда-
ють частими нападами стенокардії, не-
зважаючи на всі використані методи ме-
дикаментозного та хірургічного лікуван-
ня (або яким хірургічне лікування ІХС
не показано), мають низьку витривалість
до фізичних навантажень і, як результат,
низьку якість життя.

Основним методом лікування є удар-
но-хвильова терапія серця – метод ліку-
вання ІХС за допомогою ударних хвиль,
спеціально розроблених для клініко-ана-
томічних особливостей грудної клітки,
які спрямовуються на зони ішемії міо-
карда під безпосереднім контролем
ЕХОКГ та ЕКГ. Для отримання опти-
мальних результатів необхідне проведен-
ня кількох курсів терапії. В результаті
лікування відбувається стимуляція утво-
рення дрібних капілярів серця, що дає

Ðåàá³ë³òàö³éí³Ðåàá³ë³òàö³éí³Ðåàá³ë³òàö³éí³Ðåàá³ë³òàö³éí³Ðåàá³ë³òàö³éí³ ïðîãðàìèïðîãðàìèïðîãðàìèïðîãðàìèïðîãðàìè
ÄÏÄÏÄÏÄÏÄÏ «««««Ñàíàòîð³éÑàíàòîð³éÑàíàòîð³éÑàíàòîð³éÑàíàòîð³é “Êîí÷à-Çàñïà”“Êîí÷à-Çàñïà”“Êîí÷à-Çàñïà”“Êîí÷à-Çàñïà”“Êîí÷à-Çàñïà”»»»»»

змогу поліпшити мікроциркуляцію,
збільшити кровопостачання міокарда.

Очікувані результати:
– зменшення функціонального кла-

су стенокардії;
– зменшення потреби у медикамен-

тозних препаратах;
– підвищення витривалості до

фізичних навантажень;
– покращення якості життя.
Реабілітаційна програма при ІХС

зі стабільною стенокардією напружен-

ня І-ІІ ФК з серцевою недостатністю

не вище І стадії без складних пору-

шень серцевого ритму.

Призначена для людей з періодични-
ми помірними болями в ділянці серця,
задишкою при фізичних навантаженнях,
зниженням толерантності до фізичних
навантажень, загальною втомою.

Програма включає: обстеження з ви-
значенням причини кардіалгій (корона-
рогенні чи екстракардіальні), функціо-
нальних можливостей серцево-судинної
системи та призначення лікувальних ме-

тодик, спрямованих на відновлення
фізичної активності організму.

Очікувані результати:

– зменшення функціонального класу
стенокардій;

– підвищення толерантності до
фізичних навантажень;

– зниження периферійного судинно-
го опору;

– корекція вегетативних порушень;
ліпідного, мінерального обміну.

Реабілітаційна програма при гіпер-

тонічній хворобі І-ІІ стадії (в т. ч. з су-

путнім ожирінням).

Призначена для людей з підвищеним
артеріальним тиском, головними боля-
ми, загальною втомою, робота яких по-
в’язана з емоційними навантаженнями,
нервовим напруженням, гіподинамією.

Програма включає обстеження з ви-
значенням причини артеріальної гіпер-
тензії, функціональних можливостей
серцево-судинної системи і призначен-
ня лікувальних методик, спрямованих на
стабілізацію артеріального тиску і усу-
нення факторів, які спричиняють артері-
альну гіпертензію.

Очікувані результати:

– нормалізація АТ, зниження пери-
ферійного судинного опору;

– корекція вегетативних і гумораль-
них порушень, порушень центральної,
мозкової і ниркової гемодинаміки, ліпід-
ного і мінерального обміну.

Реабілітаційна програма при пору-

шенні функції хребта без вираженого

больового синдрому (остеохондроз

хребта, компресійні синдроми, сколі-

отична хвороба, плечелопатковий

периартрит).

Призначена для людей, які стражда-
ють болями в хребті, скутістю й обме-
женням рухливості в ньому, відчуттям
слабкості, оніміння в руках і ногах, за-
гальної втоми.

Основними методами лікування є:
сучасні методи бальнеотерапії, ліку-
вальна фізкультура та заняття на трена-
жерах за індивідуальною програмою,
тракційна терапія та фізіотерапевтичні
методи лікування під контролем комп’ю-
терної програми, масаж, теплолікування.

Очікувані результати:

– зменшення больового синдрому і
скутості в хребті;

– зменшення набрякового синдрому;

– відновлення рухів у суглобах хребта;
– поліпшення периферійного крово-

обігу;
– ліквідація м’язового дисбалансу.
Реабілітаційна програма при пору-

шенні функції суглобів без активності

процесу (артрози, артропатії, артрити).

Призначена для людей, які страждають
болями в суглобах при ходьбі чи у спокої,
скутістю й обмеженням рухливості в них,
відчуттям слабкості в руках і ногах.

Включає комплексну діагностику з
аналізом стану суглобів і м’язів на
мультисуглобному діагностичному ком-
плексі «Біодекс» з подальшим відновлен-
ням рухів на ньому під контролем
комп’ютерної програми, а також пасив-
ну розробку суглобів на апаратах «Кіне-
тек» за індивідуальною програмою,
ударно-хвильову терапію суглобів, сучас-
ні методи бальнеотерапії, фізіотерапії,
масаж, кріотерапію, теплолікування.

Очікувані результати:

– зменшення больового синдрому в
суглобах; збільшення їхньої рухливості
і функціональної здатності;

– зменшення набрякового синдрому,
поліпшення периферійного кровообігу;
поліпшення загального самопочуття.

Реабілітаційна програма при запа-

мороченнях та порушеннях рівноваги.

Призначена для людей із запаморо-
ченням та порушенням координації
різного ґенезу, після інсультів та травм
голови, з вегетосудинними дистоніями,
діенцефальними кризами, головними
болями, неврозами, хронічною втомою.

Програма включає: діагностику з
проведенням відеоокулографії і комп’ю-
терної стабілометрії, реабілітацію на
статичній і динамічній платформі та
ротаційному стенді, вестибулярну гімна-
стику з використанням системи вестибу-
лярної діагностики та реабілітації Micro-
medical Technologies, США.

Очікувані результати:

– зменшення проявів вестибулярних
порушень різного генезу (запаморочень,
порушень координації рухів);

– корекція вегетативної дисфункції,
порушень гемодинаміки;

– покращення якості життя.

За додатковою інформацією

Ви можете звернутися

за тел. +38 (044) 259-24-50

1967 р. працював спочатку го-
ловним лікарем Веселинівської
районної санепідстанції, а потім
лікарем з гігієни харчування
Миколаївської обласної сан-
епідстанції. У НМАПО ім. П. Л.
Шупика В. І. Слободкін працює
з 1967 р., де пройшов шлях від
аспіранта до доцента і захистив
кандидатську дисертацію за
спеціальністю «Гігієна харчу-
вання».

Слободкін В. І. – автор по-
над 100 наукових праць, зокре-
ма 10 підручників і навчальних
посібників, 3 нормативних до-
кументів з гігієни харчування,
12 раціоналізаторських пропо-
зицій. Державним департамен-
том Міністерства освіти і науки

України В. І. Слободкіну у
2004 р. видано Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на
класифікацію харчових отруєнь.
Наукові дослідження Слобод-
кіна В. І. присвячені актуальній
проблемі сьогодення – забезпе-
ченню безпечності і високої
якості харчових продуктів.

Слободкін В. І. ефективно
співпрацює з державними орга-
нами і установами санітарної
служби України в напрямку роз-
робки галузевих нормативних
документів. Спільно із співро-
бітниками Центральної СЕС та
МОЗ України розроблені Дер-
жавні санітарні правила для
підприємств молочної промис-
ловості, Інструкція про поря-
док розслідування харчових
отруєнь. Брав участь у підго-
товці матеріалів до Закону Ук-
раїни «Про безпечність та якість
харчових продуктів», Закону
України «Про молоко та мо-

лочні продукти» та інших зако-
нодавчих актів.

Слободкін В. І. бере актив-
ну участь у роботі республі-
канських і міжнародних конфе-
ренцій з гігієни харчування, на-
дає консультативну та практич-
ну допомогу санітарним ліка-
рям під час розслідування ви-
падків харчових отруєнь чи про-
ведення складних експертиз
якості і безпечності партій хар-
чових продуктів. Він плідно
співпрацює з фахівцями і нау-
ковцями підприємств харчової
промисловості та ветеринарної
медицини, які запрошують його
до виступів з доповідями на
своїх науково-практичних кон-
ференціях, проводить активну
пропаганду гігієнічних знань,
виступаючи в засобах масової
інформації: газетах, по радіо та
телебаченню.

Педагогічна діяльність до-
цента Слободкіна В. І. відзна-

чається постійним удосконален-
ням форм і методів роботи,
впровадженням новітніх науко-
вих і практичних досягнень з
гігієни харчування і користуєть-
ся авторитетом серед численної
когорти санітарних лікарів Ук-
раїни.

Слободкін В. І. входить до
складу Національної комісії
України «Кодекс Аліментарі-
ус», а також бере участь у ро-
боті Комітету МОЗ України з
регламентації харчових про-
дуктів та Проблемної комісії з
гігієни харчування.

Доцент Слободкін В. І. на-
городжений ювілейними меда-
лями «На честь 1500-річчя м.
Києва» та «Ветеран праці».
Його трудова діяльність у
НМАПО ім. П. Л. Шупика
відзначена численними грамо-
тами та подяками.

Колектив

співробітників

20 ÷åðâíÿ 2009 ð. âèïîâíèëîñÿ 70 ðîê³â
äîöåíòîâ³ êàôåäðè ã³ã³ºíè õàð÷óâàííÿ ³ ÃÄÏ
ÑËÎÁÎÄÊ²ÍÓ Âàëåð³þ ²âàíîâè÷ó

• Þâ³ëå¿ • Þâ³ëå¿ •

С
лободкін В. І. після закін-
чення санітарно-гігієніч-

ного факультету Одеського ме-
дичного інституту з 1963 р. по
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К
опилов В’ячеслав Семено-
вич – переможець конкур-

су «Кращий лікар-педіатр» – за-
відувач відділення невідкладної
медичної допомоги
ЦРДП Голосіївсько-
го району м. Києва.

У Центральній
районній дитячій
поліклініці Голосіїв-
ського району В. С.
Копилов працює з
1989 року.

За період роботи
показав себе досвід-
ченим лікарем-пе-
діатром, добросовісним у вико-
нанні своїх обов’язків, чуйним
у ставленні до людей, професіо-
налом, який добре знає свою
справу. Постійно турбується
про дітей з малозабезпечених та
багатодітних сімей; підвищує

ÍÀØ²
ÊÐÀÙ² Ë²ÊÀÐ²

ÊÎÏÈËÎÂ Â’ÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷,
завідувач відділення невідкладної медичної допомоги ЦРДП
Голосіївського району м. Києва

свою лікарську кваліфікацію.
Користується повагою серед ме-
дичних працівників не тільки
дитячої установи, а й ЛПЗ ра-

йону та м. Києва.
Батьки, дітям

яких він надає осо-
бисту медичну ква-
ліфіковану допомо-
гу, з великою пова-
гою ставляться до
нього.

Обирався депу-
татом районної Ради
Московського райо-
ну м. Києва (1990–

1995 pp.). У 1998 році був наго-
роджений грамотою міського
голови О. О. Омельченка. У
2000 році – грамотою райради
та райдержадміністрації за
добросовісну працю та успіхи
в роботі.

К
урдибаха Таміла Іванівна
народилася 7.07.1937 р. в

с. Лосинівка Лосинівського р-
ну Чернігівської обл.

Закінчила Київський медич-
ний інститут в 1967 р.

Курдибаха Т. І. в поліклініці
№ 1 Голосіївського району м.
Києва працює з 1967 р., спершу
на посаді лікаря-терапевта, з
1986 р. – заступника головного
лікаря з ЕТН.

За період роботи проявила

ÊÓÐÄÈÁÀÕÀ Òàì³ëà ²âàí³âíà,
заступник головного лікаря з ЕТН поліклініки № 1
Голосіївського району м. Києва

себе як висококва-
ліфікований прац-
івник. Дисциплі-
нована, працелюб-
на, сумлінно ста-
виться до своїх
службових обо-
в’язків. З почуттям
особистої відпові-
дальності виконує свою роботу.
Має вищу кваліфікаційну кате-
горію за спеціальністю «орга-
нізація і управління охороною

здоров’я» та вищу
кваліфікаційну кате-
горію за спеціаль-
ністю «терапія». Ви-
конує обов’язки ліка-
ря-терапевта за суміс-
ництвом.

До працівників та
хворих уважна, чуйна,
доброзичлива. Бере
участь у громадській
роботі – неодноразово
обиралася членом

профспілкового комітету полі-
клініки. Користується заслуже-
ною повагою серед колективу
поліклініки.

В
ознюк В’ячеслав Володи-
мирович народився в 1949

році, закінчив Тернопільський
медичний інститут у 1976 році.

Після закінчення
інституту з 1976 р.
по 1982 р. працював
на посаді лікаря-
хірурга, завідувача
хірургічного відді-
лення Баришівської
районної лікарні. З
1982 року Вознюк В.
В. працює лікарем
виїзної бригади
КМСШМД та МК.

За роки роботи зарекоменду-
вав себе дисциплінованим, гра-
мотним лікарем. Ввічливий,
чуйний та уважний до хворих і
потерпілих, їхніх родичів, колег
по роботі. Медичну допомогу
хворим надає грамотно, квалі-
фіковано, в повному обсязі.

Весь трудовий шлях В’ячесла-
ва Володимировича є взірцем
самовідданого служіння справі
охорони здоров’я. За всі роки

нелегкої праці, що-
денних турбот про
здоров’я людей
він досяг великих
успіхів у роботі, має
багато подяк від па-
цієнтів, визнання та
шану співробіт-
ників.

Колектив станції
цінує його поряд-
ність, душевну доб-
роту, вміння відгук-

нутися на чужу біду і, звичай-
но, високий професіоналізм.

З нагоди ювілею від усієї
душі зичимо В’ячеславу Воло-
димировичу міцного здоров’я,
невичерпноі енергії, подальших
творчих успіхів, благополуччя
та щастя.

ÂÎÇÍÞÊ Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷,
лікар виїзної бригади Київської міської станції швидкої медичної
допомоги та медицини катастроф

Т
аке жахливе видовище за-

став молодий швейцар-

ський бізнесмен Анрі Дюнан,

який пізніше став засновником

Міжнародного Коміте-

ту Червоного Хреста;

минаючи поле бою, він

не зміг залишитися

байдужим до величез-

ного людського горя.

Саме цей чоловік

зібрав з навколишніх

сіл та містечок перші

загони добровольців,

які надавали першу медичну до-

помогу всім, хто її потребував,

незважаючи на національність,

вік, країну, за яку воював солдат,

що стало величезним проявом

гуманності та милосердя до лю-

дей. У Анрі Дюнана зірвалася

важлива ділова поїздка до Напо-

леона III, були використані всі

його фінансові заощадження на

допомогу пораненим, але важли-

вим результатом стало те, що

було організовано медичну до-

помогу усім пораненим і хво-

рим, приреченим без неї на

смерть.

Повернувшись додому, до

рідного міста Женеви, Анрі Дю-

нан вирішив утілити свій гені-

альний задум – створити таку

організацію, яка б і в мирний, і у

воєнний час допомагала людям,

що потребують допомоги та

піклування. Цей задум був втіле-

ний ним у життя через 3 роки.

Спочатку було створе-

но 5 національних то-

вариств Червоного

Хреста, які керували-

ся однаковими прин-

ципами, ідеалами та

сповідували єдину

ідею – допомогти

нужденним; ці прин-

ципи лягли в основу

Женевських конвенцій. Всі вони

були об’єднані під стягом біло-

го прапора з червоним хрестом

посередині.

Отже, через 150 років після

тих страшних, кривавих подій

волонтери-червонохрестівці

майже із 160 національних това-

риств усього світу 24 червня

зібралися в Італії біля містечка

Сольферіно, щоб вшанувати цю

пам’ятну дату. Близько 8 тисяч

учасників зльоту впродовж 5

днів вдосконалювали свою май-

стерність надавати першу ме-

дичну допомогу, відпрацьовува-

ли навички діяльності за надзви-

чайних ситуацій та стихійних

лих, вчилися працювати з біжен-

цями та мігрантами.

Та найвизначнішою подією

міжнародної молодіжної зустрічі

стала «Фіаколата» – символічна

хода всіх учасників табору із за-

паленими свічками тим самим

шляхом, який пройшов Анрі

Дюнан, збираючи свій загін

добровольців та надаючи медич-

ну допомогу пораненим. Так мо-

лодь усього світу вшанувала

події того часу, нагадала суспіль-

ству про гуманність та милосер-

дя, безмежність співчуття люд-

ського серця.

В цьому таборі саме молодь

показала, як іноді можна легко

долати бар’єри, знаходити

спільну мову, поєднувати на-

вчання та відпочинок.

Так молодіжні волонтери на-

ціональних товариств Червоно-

го Хреста та Червоного Півмі-

сяця відзначили важливу пам’ят-

ну дату, яка стала відправною

точкою пропаганди людяності,

милосердя, розуміння та взаємо-

підтримки в усьому світі.

Тож будьмо активні у своїх

починаннях, уважні, милосерд-

ні до тих, хто цього потребує.

Волонтер Київської міської

організації Товариства

Червоного Хреста України,

студент 3 курсу Національ-

ного педагогічного універси-

тету ім. М. П. Драгоманова

Є. ГЕНСЮРОВСЬКИЙ

150 ðîê³â ìèëîñåðäÿ
24 червня 1859 року – рівно 150 років тому – відбулася одна

з найкривавіших битв в історії людства. Маленьке містечко під
назвою Сольферіно, розташоване на півночі Італії, було збен-
тежене і вражене страшними військовими баталіями, які роз-
горнулися неподалік нього. Тисячі солдатів полягли тоді, ще
більше було поранених. Поранені солдати залишалися лежати
на полі бою, стікаючи кров’ю, під палючим літнім сонцем, без
води та елементарної медичної допомоги. Ті, хто хоч якось міг
пересуватися, діставався до місцевого монастиря, але допомо-
га їх там теж не чекала.

ÐÎÃÀËÜÑÜÊÈÉ Þð³é Ìèêîëàéîâè÷,
лікар-отоларинголог клінічної лікарні № 15
Подільського району м. Києва

Р
огальський Юрій Микола-
йович народився 8.01.1937

в м. Києві.
Закінчив Київський медич-

ний інститут ім. О. О. Богомоль-
ця у 1960 р.

Загальний стаж роботи – 48
років 9 місяців, у даній установі
– 32 роки 4 місяці.

Трудовий шлях:
1960–1963 рр. – Смілянська

районна лікарня, лікар-отола-
ринголог.

1963–1966 рр. –
медсанчастина за-
воду ім. Ілліча, м.
Жданів, лікар-ото-
ларинголог.

1966–1970 рр. –
Броварська районна
лікарня, заступник
головного лікаря з експертизи
працездатності.

1970–1977 рр. – лікарня № 1
м. Києва, лікар-отоларинголог.

З 1977 р. по теперішній час

працює у клінічній
лікарні № 15 Поділь-
ського району м.
Києва лікарем-ото-
ларингологом.

Ро г а л ь с ь ко м у
Ю. М. притаманні
високі ділові якості,
самостійність у
прийнятті рішень,
комунікабельність,
чесність, ініціатив-

ність, відповідальність, уваж-
ність. Він постійно підвищує
свій професіональний рівень.
Має вищу кваліфікаційну кате-
горію.

В
ойко Лариса
Андріївна за час

роботи в лікарні вия-
вила себе як високок-
валіфікований фахі-
вець, організатор
створення Мовного
центру в місті Києві.

На сьогоднішній
день Мовний центр є
єдиним, функціоную-
чим на території України.

ÂÎÉÊÎ Ëàðèñà Àíäð³¿âíà,
завідувач Мовного центру,
голова первинної профспілкової організації
Київської міської психоневрологічної лікарні № 2

Войко Лариса
Андріївна – голова
п р о ф с п і л ко в о ї
організації з 1979
року. Користуєть-
ся повагою і авто-
ритетом у колек-
тиві за уважність,
доброзичливість,
чуйне ставлення
до людей і від-

даність своїй справі.
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О
сновним завданням Премії є підви-
щення авторитету та поваги до

професії Лікаря, а також створення пе-
реліку кращих лікарів, клінік, лабора-
торій та установ, що надають медичні
послуги в національному масштабі, для
всіх регіонів країни.

Національна медична премія про-
водитиметься для спеціалістів галузі: ме-
дичних фахівців – лікарів; медичних
клінік; діагностичних лабораторій; адмі-
ністраторів і керівників охорони здоро-
в’я; виробників медичної продукції;
фахівців з розробки і впровадження ме-
дичного устаткування або лікарських
препаратів; пацієнтів.

Процедура проведення Національної
медичної премії щорічно здійснювати-
меться в три тури, кожен з яких склада-
тиметься з кількох етапів:

1. Перший тур Премії – проведення
Рейтингу «ТОП 100 в медицині» про-
відних лікарів, медичних клінік і послуг
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у сфері охорони здоров’я. Рейтинг «ТОП
100 в медицині» – це перелік лідерів
системи охорони здоров’я, сформований
за результатами всеукраїнського опиту-
вання фахівців та пацієнтів.

Оголошення результатів Рейтингу
«ТОП 100 в медицині» та анонсування
початку процедур, передбачених для тре-
тього туру Національної медичної
премії, відбудеться наприкінці поточно-
го року. Планується, що буде видано
Альманах Рейтингу «ТОП 100 в меди-
цині», до складу якого введуть усіх пе-
реможців.

2. Другий тур Премії – це проведе-
ння процедури визначення переможців
Премії серед кандидатів шляхом багато-
рівневого конкурсного відбору кращих
із тих, хто увійшов до Рейтингу «ТОП
100 в медицині», та додатково висуну-
тих кандидатів на підставі офіційно ви-
значених критеріїв.

Оцінка номінантів Національної
медичної премії ведеться членами Екс-

пертної, Академічної Рад та Високого
Журі. Визначення переможців Премії та
підтвердження вибору переможців у но-
мінаціях, підбиття підсумків проведен-
ня Національної медичної премії відбу-
ватиметься на засіданні Опікунської
Ради Премії.

Нагородження переможців у номіна-
ціях Премії відбуватиметься щороку тре-
тього тижня червня, напередодні Дня ме-
дичного працівника.

Категорії номінацій, за якими проведуть
Національну медичну премію у 2010 р.:

1. «Терапевтичний профіль»;
2. «Хірургічний профіль»;
3. «Педіатричний профіль»;
4. «Акушерсько-гінекологічний про-

філь»;
5. «Ендокринологічний профіль»;
6. «Медичні працівники»;
7. «Медицина невідкладних станів»;
8. «Лікувально-профілактичні

заклади»;
9. «Діагностична лабораторія»;
10. «Створення новітніх методик»;
11. «За внесок у зміцнення суспільно-

го здоров’я народу України імені
Агапіта Печерського»;

12. «За відданість професії імені
Асклепія».

Кожна з категорій включатиме від
двох до шести номінацій.

Проведення Медичної премії і
формування рейтингу «ТОП 100 в меди-
цині» стане можливим за всебічної
підтримки з боку лікарів, адміністраторів
системи охорони здоров’я, всієї медич-
ної громадськості та пацієнтів. Адже
тільки неупереджена експертна оцінка
може допомогти визначити кращих
фахівців, що зробили значний внесок у
розвиток охорони здоров’я України.

Після затвердження Оргкомітетом
Премії правил, документів і необхідних
процедур відбудеться прес-конференція
та презентація проекту під час святку-
вання Дня медичного працівника 18 чер-
вня 2009 року у Національній опері Ук-
раїни імені Тараса Шевченка.

В українській медицині є свої відкри-
ття, напрацювання і досягнення, ство-
рені наполегливою працею професіо-
налів. Національна медична премія
висвітлюватиме позитивні сторони сис-
теми охорони здоров’я і всебічно спри-
ятиме розвитку якісної і доступної ме-
дичної допомоги в Україні.

Організатори переконані, що
проведення Рейтингу «ТОП 100 в меди-
цині» та конкурсу «Національна медич-
на премія» стане необхідною та визнач-
ною подією для медичних працівників
та пацієнтів України.

Прес-служба МОЗ України

В Україні стартував національний проект важливого суспільного значен-
ня – «Національна медична премія». Ця подія стане щорічним публічним
заходом, який визначить кращих лікарів-практиків, державні і недержавні ме-
дичні заклади та установи України шляхом проведення багаторівневої оцін-
ки номінантів.

Субсидія – адресне відшко-
дування витрат на оплату кори-
стування житлом або його утри-
мання та комунальних послуг
(водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенер-
гія, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот).

Субсидія є безповоротною і
її отримання не пов’язане і не
тягне за собою зміни форми
власності житла.

При призначенні житлової
субсидії враховується майновий
стан громадян.

Субсидії призначаються за
наявності різниці між розміром
плати за житлово-комунальні
послуги і обсягом визначеного
КМ України обов’язкового від-
сотка платежу (20%, 15%).

При цьому норма володіння
чи користування загальною
площею житла встановлюється
виходячи з 21 кв. м на наймача і
кожного зареєстрованого у жит-
ловому приміщенні та додатко-
во 10,5 кв. м на всіх зареєстро-
ваних, а для громадян, які про-

живають в однокімнатній квар-

тирі – на загальну площу неза-

лежно від розміру квартири.

Часткова компенсація:

У разі призначення громадя-
нину субсидії з державного
бюджету, з 2007 року в м. Києві
введено і сплачуються за жит-
лово-комунальні послуги 15%
свого середньомісячного сукуп-
ного доходу.

Якщо громадянин має право
на субсидію з державного бюд-
жету при обов’язковій сплаті

15% від сукупного середньомі-
сячного доходу, то ця родина буде
сплачувати 10% свого серед-
ньомісячного сукупного доходу.
10% середньомісячного сукупно-
го доходу встановлено, якщо у
житловому приміщенні зареєст-

ровані та проживають тільки

пенсіонери та інші непраце-

здатні громадяни або якщо у

складі зареєстрованих є непов-

нолітні діти, інваліди першої та

другої групи, і середньомісячний

дохід на одного зареєстровано-

го в житловому приміщенні не

перевищує 50% прожиткового

мінімуму на особу в розрахунку

на місяць. (Прожитковий міні-

мум 626,00 грн., 50% – 318 грн.).

До сукупного доходу вклю-

чається:

– нарахована заробітна
плата, надбавки і доплати всіх
видів, премії;

– інші виплати, які мають
систематичний характер;

– стипендії, пенсії (та ін.).
Субсидія не призначається:
– якщо у житлових примі-

щеннях зареєстровані праце-
здатні громадяни працездатно-
го віку, які не працювали і не на-
вчалися за денною формою на-
вчання та не були зареєстровані
у службі зайнятості населення
як такі, що шукають роботу,
протягом трьох місяців, що пе-
редують місяцю звернення за
призначенням субсидії (за ви-
нятком громадян, що догляда-
ють за дітьми до 3-х років або
потребують догляду за виснов-
ками лікарської комісії, але не
більше 6-тирічного віку; грома-
дян, які доглядають за інвалідом
1 групи, дітьми-інвалідами
віком до 18 років або особами,
які досягли 80-річного віку);

– будь-хто із зареєстрова-
них у житловому приміщенні
осіб, яким нараховується плата
за житлово-комунальні послу-
ги, протягом року перед звернен-
ням за призначенням субсидії
здійснив купівлю земельної ділян-

ки, квартири (будинку), автомо-

біля, транспортного засобу;

– коли під час вибіркового
обстеження матеріально-
побутових умов сім’ї держав-
ним соціальним інспектором
з’ясовано, що будь-хто із скла-
ду зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб,
яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги,
має додаткові джерела для існу-
вання, не зазначені у декларації
про доходи та майно, здає у
найм (оренду) житлове при-
міщення (будинок) або його ча-
стину; працює без оформлення
трудових відносин у встановле-
ному порядку; отримує дохід
від утримання худоби, птиці
тощо, використання наявної
техніки і т.п.

Приклад розрахунку:

Два пенсіонери проживають в

однокімнатній квартирі. Розмір пенсії

складає 544,00 грн. + 627,00 грн.

Середньомісячний сукупний

дохід – 1171 грн.

Вартість плати за житлово-ко-

мунальні послуги – 262 грн.

Визначаємо право на розмір

субсидії: Вартість плати – 262 грн.

Середньомісячний сукупний дохід

– 1171 грн.

20% середньомісячного сукупно-

го доходу (обов’язкова плата сім’ї):

1171 грн. × 20% = 234 грн. (розмір

субсидії: 262 – 234 = 28 грн.).

Визначаємо компенсацію з

міського бюджету: 1171 грн. × 15%

= 175,65 грн. (визначена плата ро-

дини).

Розмір часткової компенсації:

262 грн. – 28 грн. (субсидія) –

175,65 (визначена плата родини) =

58,35 грн.

Родина при вартості житлово-

комунальних послуг 262 грн. буде

сплачувати 58,35 грн.

Розглянемо новий приклад:

Родина має двох неповнолітніх

дітей.

Проживає в трикімнатній квар-

тирі. Плата за житлово-комунальні

послуги складає 340 грн.

Середньомісячний сукупний

дохід родини складає 1200 грн.

Дохід на одну особу складає

300 грн. і це не перевищує 50% ве-

личини прожиткового мінімуму на

одну особу (318 грн.).

Родині призначена субсидія,

виходячи з 15% плати за житлово-

комунальні послуги:

1200 грн. × 15% =180 грн. (пла-

та родини) 340 грн. – 180 грн. = 160

грн. (субсидія).

Родина має право на часткову

компенсацію за рахунок міста: 1200

грн. × 10% =120 грн. (плата родини).

340 грн. – 160 грн. (субсидія) –

120 грн. (плата родини) = 60 грн.

Малозабезпечена родина буде

сплачувати 60 грн. (при вартості

340 грн.).

Управління з питань

соціального захисту

Червень 2009 року
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Д
о Міністерства фінансів
надійшов лист Дніпро-

петровської стоматологічної
поліклініки № 1 <...> щодо на-
дання роз’яснення стосовно по-
рядку розрахунків за надані по-
слуги по зубопротезуванню
пільгових категорій населення.

<...>
У зв’язку з цим слід зазна-

чити, що при визначенні
міжбюджетних трансфертів між
державним бюджетом та місце-
вими бюджетами на 2009 рік
видатки на зубопротезування
пільгових категорій населення,
як і у попередні роки, враховані
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у розрахунковому обсязі ви-
датків на охорону здоров’я.
Тому залишається незмінним і
механізм розрахунків за зубо-
протезування пільгових кате-
горій населення, що діяв у по-
передні роки.

Зокрема, оплата за зубопро-
тезування особам, які згідно з
чинним законодавством Украї-
ни мають право на пільги із за-
значених послуг, проводиться за
рахунок видатків, передбачених
на цю мету у кошторисах
закладів охорони здоров’я по
загальному фонду за кодом еко-
номічної класифікації видатків

1343 «Інші поточні трансферти
населенню».

Кошти за надані стомато-
логічні послуги (пільгове зубо-
протезування) зараховуються
до спеціального фонду медич-
ного закладу. Виконані роботи
можуть бути оплачені розпоряд-
ником бюджетних коштів за ра-
хунок відповідних бюджетних
призначень загального фонду на
підставі документів, що
підтверджують фактичне на-
дання послуг.

<...>
Заступник Міністра

В. Матвійчук
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Овеянная легендами

О
б этой женщине впору слагать ле-
генды. Неудивительно, что сооте-

чественники именуют профессора Риту
Леви-Монтальчини «великой». На сегод-
няшний день она самый пожилой из жи-
вущих на планете лауреатов Нобелев-
ской премии. Доктор Леви-Монтальчи-
ни – первая женщина, занявшая пост
президента Итальянской энциклопедии.
В течение многих лет она служила по-
слом организации по сельскому хозяй-
ству и продовольствию.

В прошлом году мне несказанно по-
везло. Когда Рита Леви-Монтальчини
посещала одну из лабораторий «Техни-
она» (Технологический институт) в Хай-
фе, городе, считающемся северной сто-
лицей Израиля, я смог задать ей несколь-
ко вопросов. Здешний «Технион» наря-
ду с Институтом науки им. Хаима Вейц-
мана в городе Реховоте – научно-иссле-
довательские учреждения и учебные за-
ведения мирового уровня.

Из краткой беседы выяснилось, что
доктор Леви-Монтальчини знакома с ра-
ботами российских ученых в области
неврологии. Более того, по словам этой
и в самом деле великой женщины наше-
го времени, ей «не чужды были» и ряд
статей из профильных медицинских и
даже научно-популярных журналов и
газет, которые ей «рекомендовали кол-
леги, отменно знающие русский язык».

Посвящение

Рита Леви-Монтальчини родилась 22
апреля 1909 г. в Турине, в северной Ита-
лии. Ее родители принадлежали к евре-
ям-сефардам, большинство которых
было изгнано из Испании указом коро-
левы Изабеллы II в 1492 г. Отец Риты,
Адамо Леви, инженер и математик по
специальности, был очень властным че-
ловеком.

Однако он всегда заботился о жене и
детях. Мать будущего нобелевского лау-
реата, Адела, художница по профессии,
была тонким ценителем и знатоком ис-
кусства. Родители Риты вели светский
образ жизни, почитали, но не соблюда-
ли религиозные традиции.

В Италии фамилия Леви весьма рас-
пространена среди местных евреев. По
утверждению доктора Леви-Монтальчи-
ни, она «добавила к фамилии отца деви-
чью фамилии матери, чтобы не раство-
риться среди многочисленных итальян-
ских Леви». Рита решила посвятить свою
жизнь спасению людей, когда ее люби-
мая няня умерла от рака. Отец поначалу

резко воспротивился выбору дочери, ибо
полагал, что работа врача помешает де-
вушке выполнять обязанности жены и
матери. Но целеустремленная Рита на-
стояла на своем. Она заявила, что не со-
бирается выходить замуж и не желает
иметь детей. И свое обещание сдержа-
ла. Профессор Р. Леви-Монтальчини ни-
когда не вступала в брак. Всю жизнь она
прожила в одной квартире со своей сес-
трой-близнецом Паолой, художницей,
которая умерла в 2000 г.

Свою научную карьеру будущий но-
белевский лауреат начала в стенах ме-
дицинского факультета Туринского уни-
верситета. Получив в 27 лет диплом вра-
ча, прошла специализацию по нейрохи-
рургии. В 1940 г. она также специализи-
ровалась по неврологии и психиатрии.
Ее первым наставником и учителем стал
профессор Джузеппе Леви, известный
исследователь в области гистологии и
нейроэмбриологии. Однако приход к
власти Бенито Муссолини, запретивше-
го евреям заниматься рядом профессий,
в том числе и наукой, прервал академи-
ческую карьеру Риты. Ей пришлось при-
нять нелегкое решение оставить родных
и переехать в Бельгию, где она немед-
ленно приступила к работе в Брюссель-
ском университете. Однако вскоре наци-
сты оккупировали приютившую ее стра-
ну и начали охоту за евреями. В Италии
местным евреям легче было скрыться, и
Рита приняла решение вернуться домой.
И тем не менее она не сдавалась. Леви-
Монтальчини продолжила проводить
эксперименты... в собственной спальне.
Она изучала генетику и рост нервных
клеток на куриных эмбрионах.

В 1944 г., когда американские войс-
ка, высадившись в Италии, стали осво-
бождать один район за другим, Леви-
Монтальчини на некоторое время пре-
рвала исследовательскую деятельность
и в качестве рядового врача оказывала
помощь страждущим в лагерях бежен-
цев. Но уже в следующем году вновь за-
нялась научными изысканиями, заняв
должность ассистента в Институте ана-
томии (ИА) Туринского университета.

К фактору роста нервной ткани

Огромное влияние на формирование
научной концепции Леви-Монтальчини
оказал Виктор Гамбургер (1900–2001),
нейробиолог и эмбриолог из Вашингтон-
ского университета в Сент-Луисе. Инте-
ресно, что Гамбургер, изучавший влия-
ние ампутации конечностей у зародышей
цыплят на развитие их нервной систе-
мы, не соглашался с точкой зрения Леви-
Монтальчини, что запрограммированная
гибель нервных клеток имеет значение
для нормального развития нервной сис-
темы. И тем не менее в 1947 г. Рита, тог-
да ассистент ИА Туринского универси-
тета, приняла предложение Гамбургера
и вместе с ним продолжила свои иссле-
дования в Отделении зоологии ВУ. Не-
сколько изменив экспериментальную

методику, предложенную бывшим уче-
ником Гамбургера американским анато-
мом Элмером Буэкером, Леви-Монталь-
чини и сам Гамбургер сделали пересад-
ку клеток опухоли мыши куриному эмб-
риону. При этом они обнаружили, что
нервные клетки эмбриона проросли в
ткань опухоли. Исследователи предполо-
жили, что на рост нервных клеток влия-
ет какое-то неизвестное вещество.

С целью овладения новейшими эмб-
риологическими методами исследования
Рита Леви-Монтальчини в 1952 г. отпра-
вилась в Рио-де-Жанейро, в Институт
биофизики. Там она посчитала для себя
возможным почти на год стать, по сути,
подручной у своей подруги, беженки из
Германии Греты Мейер, разработавшей
новейшую по тем временам лаборатор-
ную технологию in vitro, суть которой
заключается в выполнении опытов в про-
бирке или в более общем смысле «вне
живого организма». Технология in vitro
противостоит технологии in vivo, когда
эксперимент осуществляется непосред-
ственно в живом организме.

В лаборатории Г. Мейер доктор Леви-
Монтальчини разрезала опухолевую
ткань мыши на маленькие кусочки, куль-
тивировала их в куриной крови и экст-
ракте эмбрионов, затем добавляла клет-
ки чувствительных нервов куриного эм-
бриона и смесь инкубировала. В первые
12 часов нервные волокна начинали ра-
сти в направлении кусочков опухоли,
затем окружали ее, образуя характерный
венчик. Таким образом, профессор
Р. Леви-Монтальчини экспериментально
доказала, что действие экстрактов опу-
холей ничем не отличается от воздей-
ствия самих опухолевых клеток. На ос-
новании этих опытов она выдвинула
предположение о существовании в рако-
вых клетках вещества, стимулирующе-
го рост нервной ткани. Это вещество
было названо «фактором роста нервной
ткани».

В 1953 г. к экспериментам Леви-Мон-
тальчини присоединился Стенли Коэн,
биохимик и зоолог, также работавший в
ВУ. В результате совместных экспери-
ментов они установили феномен злока-
чественного перерождения и последую-
щего бурного развития симпатических
нервных клеток в результате пересадки
раковой опухоли в куриный зародыш.

В США Р. Леви-Монтальчини рабо-
тала 30 лет. В 1986 г. ей и Стенли Коэну
была присвоена Нобелевская премия в
области биологии «в знак признания их
открытий, имеющих фундаментальное
значение для понимания механизмов
регуляции роста клеток и органов».

В 1969 г., еще находясь в Америке,
Рита стала номинальным руководителем
римской лаборатории биологии клетки
при Национальном институте исследо-
ваний Италии. После переезда в Италию
профессор Леви-Монтальчини включи-
лась в активную политическую жизнь
страны. В 2001 г. декретом президента
Карло Адзелио Чампи «Великая Рита»
стала пожизненным сенатором Итальян-
ской Республики.

Мужественная женщина

В недавно опубликованной книге
«Песочные часы моей жизни» доктор
Р. Леви-Монтальчини резко выступает
против сокращения бюджетных средств
итальянским научно-исследовательским
институтам. В написании книги ей по-

могали ассистенты. Самый пожилой но-
белевский лауреат современности не
скрывает, что «почти ничего не видит и
плохо слышит». Она продолжает высту-
пать в студенческих аудиториях италь-
янских университетов, но при этом
пользуется слуховым аппаратом.

«Великая Рита» однозначно выступа-
ет против запрета на использование ство-
ловых клеток в биологических и меди-
цинских исследованиях. Она говорит:
«Прорыв в этой области принесет потря-
сающие результаты. Случается, к сожа-
лению, что замечательные по своей зна-
чимости научные открытия используют-
ся в политических целях. На мой взгляд,
недопустимо нарушать высокие этичес-
кие стандарты и моральные нормы, но с
другой стороны, не следует подавлять
способности талантливых ученых и их
стремление к научному прогрессу».
Р. Леви-Монтальчини – частый гость в
Израиле. Она участвует в большинстве
симпозиумов и научных конференций по
медицинским и биологическим пробле-
мам, проводимых в хайфском «Технио-
не» и в Институте науки им. Хаима Вей-
цмана. По словам президента «Технио-
на» профессора Ицхака Апельвига,
«жизненный путь Риты Леви-Монталь-
чини вызывает восхищение». Эта муже-
ственная женщина всегда выступает в
защиту Израиля, и на этом пути ее не
останавливают злобные нападки антисе-
митов, осуждающих ее, по их словам,
«одностороннюю позицию».

Доктор Р. Леви-Монтальчини – чело-
век разносторонний, разбирающийся в
литературе, живописи, искусстве. Пора-
зительно, но в 2006 г. сочиненная ею пес-
ня номинировалась на участие в знаме-
нитом Фестивале итальянской песни в
Сан-Ремо.

Несмотря на свой более чем солид-
ный возраст, профессор Леви-Монталь-
чини продолжает трудиться в созданном
ею Европейском институте головного
мозга, расположенном в Риме. На лек-
ции, посвященной своему 100-летию,
она отметила, что головной мозг чело-
века состоит из двух частей: одна «древ-
няя и архаичная», управляющая инстин-
ктами и эмоциями, а другая «новая и
молодая», отвечающая за мышление. По
мнению Леви-Монтальчини, «архаич-
ная» часть мозга помогла древним лю-
дям спуститься с дерева и, по сути, стать
человечеством. Но эта же часть из-за
своего примитивизма мешает дальней-
шему развитию общества. «Великая
Рита» призывает современную цивили-
зацию жить не инстинктами, а разумом,
в полной мере задействуя «молодую»
часть мозга.

Выступая в президентском Квири-
нальском дворце в Риме на празднова-
нии своего юбилея, Р. Леви-Монтальчи-
ни сказала: «К счастью, у меня нет бо-
лезни Альцгеймера. Более того, если не
ошибаюсь, мои мыслительные способ-
ности сейчас сильнее, чем были в моло-
дости. Потому что они обогатились
огромным опытом. И потому ни мое
любопытство, ни мое желание помогать
тем, кто страдает, отнюдь не умень-
шились».

Соб. корр. «МГ»

Иерусалим – Реховот – Хайфа,

Захар ГЕЛЬМАН

(«Медицинская газета»,

№ 43, 17.06.2009)
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Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Рита

Леви-Монтальчини всегда с вниманием относилась к работам своих совет-

ских и российских коллег. Значительное число статей на русском языке

по интересующей ее тематике, которые реферировались в англоязычной

литературе, Рита просила перевести своих ассистентов и помощников.

Ñàìîìó ïîæèëîìó íîáåëåâñêîìó ëàóðåàòó
ñîâðåìåííîñòè ìèíóëî 100 ëåò
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²

В
 этом году Всемирный со-
циальный форум прохо-

дил с 27 января по 1 февраля
2009 года в бразильском городе
Белем в условиях нарастания
глобального кризиса: финансо-
вого, энергетического, продо-
вольственного и климатическо-
го – под лозунгом «Другой мир
возможен». В нем приняло уча-
стие более 130 000 человек из
142 стран.

Практически в те же дни в
рамках Давосского форума
представители политической и
корпоративной элит провели
Всемирный экономический фо-
рум, на котором попытались
выработать ответ на кризис,
порожденный неолиберальной
политикой дерегуляции и при-
ватизации.

В Давосе преобладали мрач-
ные настроения, в Белеме же
большинство участников при-
держивалось оптимистической
точки зрения. Они заявили, что
смогут построить новый мир,
основанный на сотрудничестве,
экономической и социальной
справедливости, равенстве и
сохранении окружающей сре-
ды. Делегаты из США пребыва-
ли под впечатлением победы
Барака Обамы на президент-
ских выборах. Кроме того, на

Форуме присутствовало не-
сколько аборигенов из Амазо-
нии, которые рассказали о том,
как уничтожалась их культура,
ресурсы, жители региона.

Реакция на кризис

В делегацию ИОО под руко-
водством Свенда Робинсона и
регионального секретаря Иосе-
лио Дрюммон входили предста-
вители южноамериканских
членских организаций ИОО –
профсоюзов здравоохранения,
водного и энергетического сек-
торов. Вице-президент ИОО
Юнея Батиста и субрегиональ-
ный секретарь Моника Вален-
те провели довольно многолюд-
ное заседание по вопросам тен-
дерного равенства. Дрюммон
рассказал о роли профсоюзов в
борьбе с несправедливыми тор-
говыми сделками. Робинсон
председательствовал на пленар-
ном заседании, посвященном
«торговле и достойному труду»,
организованном МКП и Амери-
канской конфедерацией проф-
союзов (TUCA). Кроме того, он
принял участие в обсуждении
вопросов климатических из-
менений и справедливости, ко-
ординируемых сетью «Наш мир
не для продажи». Делегаты
ИОО отметили ключевую роль
качественного общественного

обслуживания в преодолении
кризиса и необходимость воз-
врата в муниципальную соб-
ственность предприятий обще-
ственного обслуживания, при-
ватизированных по неоправдав-
шей себя инициативе Всемир-
ного банка.

Событием недели стал
огромный митинг, на котором
выступили президенты Лула да
Сильва (Бразилия), Эво Мора-
лес (Боливия), Рафаэль Корреа
(Эквадор), Фернандо Луго
(Парагвай) и Уго Чавес (Вене-
суэла).

Во время работы Форума
прошли сотни семинаров, куль-
турных мероприятий и пленар-
ных заседаний. Некоторые из
наиболее волнующих заседаний
проходили в «палатке беззе-
мельных», где палестинцы, кур-
ды и представители других на-
родов, не имеющих государ-
ственности, рассказывали о сво-
ей борьбе за мир и справедли-
вость. В кубинской палатке
нельзя было протолкнуться от
людей, заслушивавшихся исто-
риями о героической борьбе ку-
бинцев с последствиями амери-
канской экономической блока-
ды, о пяти кубинских героях,
брошенных в тюрьмы США, за
стремление защитить свою стра-
ну от террористических атак.
Сеть «Наш мир не для прода-
жи», длительное время поддер-
живавшаяся ИОО, организова-
ла ряд мероприятий по противо-
действию корпоративному дав-
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В разгар кризиса делегаты Всемирного социального

форума-2009 призвали к принятию альтернативных

стратегий, которые бы поставили человека, его права и

окружающую среду выше корпоративной прибыли.

лению и в целях выработки аль-
тернатив, которые поставили
бы человека, его права и приро-
ду выше интересов корпораций.

Приоритеты

Делегация ИОО приняла
участие в трехдневном Всемир-
ном форуме профсоюзов, орга-
низованном МКП, TUCA и бра-
зильскими профцентрами. На
первом заседании помощник
генерального секретаря МКП
Мамуната Сисе, генеральный
секретарь TUCA Виктор Баезу,
представитель бразильского ка-
бинета министров Луис Дульси
и президенты бразильских
профсоюзов выступили перед
участниками, подняв ряд про-
блем. В их числе были про-
блемы изменения климата и ус-
тойчивого развития, влияния
миграции на развитие, прав тру-
дящихся и профсоюзов, торгов-
ли и достойного труда.

Делегаты заслушали инфор-
мацию о нарушениях прав
профсоюзов в мире, основопо-
лагающих стандартов труда,
случаях эксплуатации бедняков
(особенно женщин) и обменя-

лись опытом стратегий по по-
вышению роли организаций
трудящихся. Что касается тор-
говли, то делегаты согласились,
что здесь среди приоритетов –
борьба с несправедливыми тор-
говыми договорами, подобны-
ми Генеральному соглашению
по торговле услугами (GATS),
репрессивными двусторонними
соглашениями Евросоюза («об
экономическом партнерстве») и
предлагаемым региональным
соглашением о свободной тор-
говле между ЕС и Латинской
Америкой.

Бразильский Белем и швей-
царский Давос. Два разных
мира – два разных мировоззре-
ния. В Белеме представители
ИОО стояли плечом к плечу с
активистами и трудящимися со
всего мира, которые дали тор-
жественное обещание работать
совместно, чтобы показать, что
другой мир на самом деле воз-
можен.

Свенд РОБИНСОН

(«ФОКУС на общественном

обслуживании», Том 16-1,

апрель 2009 года)

М
ихаил Викторович
Суховий родился 11

марта 1946 года на территории
Киево-Печерской лавры, в то
время там в одном из зданий
жила его семья.

В 1972 году М. В. Суховий
закончил Киевский медицин-
ский институт.

С 1974 года его жизнь была
связана с отделением хирурги-
ческой гематологии, он про-
шёл путь от врача-хирурга до
заведующего отделением, про-
фессора. В 1979 году он защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию, а в 1994 – докторскую, по-
священную профилактике и ле-
чению повреждений опорно-
двигательного аппарата у боль-
ных гемофилией. Многие ма-
териалы этой работы вошли за-
тем в известную монографию
М.В. Суховия «Гемофилия как
хирургическая проблема».

Огромный профессиональ-
ный опыт, глубокие знания по-
зволяли М.В. Суховию успеш-
но сочетать деятельность вра-

ча-хирурга с научной работой;
он был членом специализиро-
ванного ученого совета «Гема-
тология и трансфузиология»,
ученого совета института, ре-
дакционных коллегий профиль-
ных журналов и сборников, а
также координатором и науч-
ным консультантом Ассоциации
больных гемофилией Украины.

С детства Михаил Викторо-
вич был глубоко верующим че-
ловеком, старался поступать по
заповедям Божьим. Его духов-

5 èþëÿ 2007 ãîäà óø¸ë èç æèçíè óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê –
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ïðîôåññîð Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷ ÑÓÕÎÂÈÉ

В
алентин Ми-
хайлович Сонь-

кін народився 2 лю-
того 1932 р. у Хар-
кові. Закінчив педіат-
ричний факультет
Київського медично-
го інституту ім. О. О.
Богомольця у 1956 р.

З 1973 р. очолив
колектив дитячої
клінічної лікарні № 5 м. Киє-
ва. Мав вищу кваліфікаційну
категорію з організації охоро-
ни здоров’я та педіатрії. Він
ініціатор створення дитячої
медичної служби району та
міста – безпосередньо під його
курацією збудовано три дитячі
поліклініки, оновлено ліжко-
вий фонд ДКЛ № 5, відкрито
перший в Києві кабінет кліма-
тичного лікування.

Дитяча клінічна лікарня
№ 5 стала передовою базою
науково-практичних дослід-
жень профільних педіатрич-
них кафедр та науково-дослід-
них установ МОЗ та АМН Ук-

раїни. Саме тут,
вперше в Україні,
впроваджено метод
лікування дітей з
хронічною патоло-
гією на базі санатор-
них палат стаціо-
нару та створено
автоматизовану сис-
тему спостереження
за дітьми.

Упродовж багатьох років
обирався депутатом районної
ради, президентом Асоціації
педіатрів та головою Ради го-
ловних лікарів дитячих ліку-
вальних закладів м. Києва.

Нагороджений Орденом
«Знак пошани» (1986 р.), бага-
тьма грамотами та подяками
вищих органів влади та місце-
вого самоврядування.

Природна порядність,
справжня інтелігентність,
ґрунтовний професіоналізм,
глибокий патріотизм, добро-
зичливість, щирість – ось
якості, які залишив нам у спа-
док на згадку про себе ЛІКАР.

26 ëèïíÿ 2007 ðîêó ï³øîâ ç æèòòÿ
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ным наставником был отец
Иоанн (Маслов), один из по-
следних старцев Глинской пу-
стыни. Именно он, будучи
тяжело больным, направил его
путь в сторону священниче-
ства, сказав: «Закончишь док-
торскую – пойдёшь в семи-
нарию». Так Михаил Викторо-
вич  и поступил, закончив Ки-
евскую духовную семинарию,
а затем и Духовную академию.

По инициативе М. В. Су-
ховия на территории Киевской
городской клинической боль-
ницы № 9 был воздвигнут храм
в честь иконы Божьей Матери
«Всецарица», который в янва-
ре 2001 года освятил Блажен-
нейший Митрополит Влади-
мир. До конца своей земной
жизни его настоятелем был
протоиерей Михаил Суховий.

М. В. Суховий был предан-
ным мужем, заботливым отцом
троих детей, из которых двое
избрали медицинскую про-
фессию.

Вечная ему память!
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Складывается впечатление, что

кто-то пытается изложить в несколь-

ких строках схему лечения болезни

у данного конкретного пациента,

определить, чем лечить, как часто да-

вать то или иное лекарство, вызывать

того или иного специалиста. Напри-

мер, по стандартам лечения коксарт-

роза можно к больному 2 раза вы-

звать терапевта и 2 раза невролога.

А если человеку предстоит оператив-

ное лечение? Почему мы не можем

вызвать перед операцией кардиоло-

га для оценки состояния сердечно-со-

судистой системы, например, у пожи-

лого больного? А если нам требует-

ся перед вмешательством всего один

осмотр терапевта или три осмотра

после операции?! Эти вопросы мо-

жет решать только лечащий врач в

каждом конкретном случае.

Вообще всё то, что касается стан-

дартизации в здравоохранении, дол-

жно быть разделено на оказание ле-

чения или медицинской помощи на

бесплатной основе и на оказание

медицинских услуг на платной ос-

нове. Условия оказания помощи па-

циентам при этом должны быть оди-

наковые, на одном уровне и одного

качества. Вот тогда всё встанет на

свои места в плане юридической от-

ветственности.

Очередная коллизия в здравоох-

ранении РФ скрывается в подготов-

ке и сертификации специалистов. Это

регламентируется приказом МЗ РФ

№ 156 от 20.05.1997 «О занятии ме-

дицинской и фармацевтической дея-

тельностью в РФ». По вышеупомя-

нутому приказу молодой специалист

после окончания института не может

работать врачом, пока не получит до-

кумент – сертификат специалиста.

Сейчас в России сплошь и рядом ра-

ботают медицинскими сестрами и

фельдшерами дипломированные мо-

лодые врачи. Получение сертифика-

та специалиста растянуто от года (ин-

тернатура) до 2 лет (ординатура).

Если человек учился за свои деньги

в университете, академии – это еще

можно понять, а если за студента пла-

тило государство, то получается, что

6 лет учебы не учитывается. А рань-

ше учитывалось! На мой взгляд, не-

обходимо значительно увеличить ко-

личество часов на преподавание меди-

цинского права за счет уменьшения

преподавания физики, высшей мате-

матики, философии на первых курсах.

Нужно ввести медицинское право в

ординатурах и аспирантурах вместо

совершенно ненужных занятий по

патологической физиологии и дру-

гих, а при возможности свободного

выбора включить медицинское право

в перечень обязательных предметов.

Ст. 17 «Основ» дает право граж-

данам РФ на охрану здоровья. В ней

декларируется предоставление

гражданам РФ доступной медико-

социальной помощи, охрана здоро-

вья вне зависимости от пола, расы,

национальности, места жительства,

убеждений, религии. За нарушение

этой статьи следует наказание, уста-

новленное законом. Нам приходится

сталкиваться с нарушениями следу-

ющего порядка:

1. Пациент живет в другом

субъекте Федерации и не имеет воз-

можности попасть в московскую

больницу, которая, он знает, может

ему помочь. Формально это наруше-

ние ст. 17 «Основ».

2. Социально опустившийся па-

циент не принимается на лечение в

больницу. Здесь нарушение ст. 17

«Основ» и ст. 124 УК РФ – «Неока-

зание помощи больному», что может

повлечь уголовное наказание. Юри-

дически мы никому не можем отка-

зать в помощи. При обращении боль-

ного в любое медицинское учрежде-

ние, больницу он обязан получить

медицинскую помощь и может быть

госпитализирован.

В ст. 20 «Право граждан на ме-

дико-социальную помощь» утверж-

дается право граждан РФ на бесплат-

ную медицинскую помощь в госу-

дарственных и муниципальных сис-

темах здравоохранения.

Недостаточность финансирова-

ния государственных и муниципаль-

ных медицинских учреждений при-

водит к тому, что, находясь в «бес-

платном» учреждении, больные и их

родственники вынужденно приобре-

тают лекарства, имплантаты и дру-

гие материалы для лечения. На таком

факте «играют» адвокаты от медици-

ны, но виновато в этом само государ-

ство. Издало неплохой закон, а день-

гами не обеспечило! В такой ситуа-

ции адвокаты должны апеллировать

к государству, но с государства, как

обычно, взятки гладки, а с конкрет-

ного врача или больницы можно

«срубить» денег. Необходимо эту ла-

зейку закрыть, и скорее!

Раздел 6 очень важен и называ-

ется «Права граждан при оказании

медико-социальной помощи». Вни-

мание: «медико-социальной помо-

щи», а не «медицинских услуг».

Из ст. 30 «Права пациента» –

только актуальные для лечащего вра-

ча права пациента:

1. Выбор врача, с учетом его со-

гласия, а также выбор лечебно-про-

филактического учреждения в соот-

ветствии с договорами ОМС и ДМС

(выделенные слова – важная оговор-

ка и одно из немногих прав врача в

отношениях с пациентом).

4. Проведение по его просьбе

консилиума и консультаций других

специалистов – понятное право, ко-

торым часто необоснованно пользу-

ются пациенты, особенно пожилые в

госпиталях для ветеранов войн. Вра-

чу зачастую очень трудно объяснить

больному, что та или иная консуль-

тация ему не нужна. Лечащий врач

постоянно ходит под обвинением в

нарушении этого пункта прав паци-

ента. Такой пункт необходимо отре-

дактировать.

5. Облегчение боли, связанной с

заболеванием и (или) медицинским

вмешательством, доступными спосо-

бами и средствами. Тут необходимы

критерии интенсивности боли, так

как нередка симуляция со стороны

больного. При отсутствии в больни-

це необходимых обезболивающих

средств с лечащего врача обвинения

по этому пункту необходимо снимать.

7. Информированное доброволь-

ное согласие на медицинское вмеша-

тельство в соответствии со ст. 32 на-

стоящих «Основ» – необходимо пись-

менное согласие за подписью боль-

ного, лечащего врача. Без такого со-

гласия лечащий врач может попасть

в очень неприглядную ситуацию.

При экстренных ситуациях, связан-

ных с жизнью больного, который не

может высказать свою волю, возмож-

но оформление согласия на вмеша-

тельство без его участия. В этом слу-

чае необходимы подписи нескольких

врачей (консилиум) или свидетелей,

при отсутствии свидетелей или не-

возможности собрать консилиум ре-

шение принимает лечащий (дежур-

ный) врач с последующим уведомле-

нием должностных лиц медицинско-

го учреждения и законных предста-

вителей. Врач, идущий на поводу

родственников и не оказывающий ме-

дицинскую помощь больному (он без

сознания или возраст до 15 лет), мо-

жет подпасть под уголовную ответ-

ственность по ст. 124 УК РФ «Не-

оказание помощи больному».

Здесь важна роль прокуратуры,

которая обяжет оказать медицинскую

помощь и будет отстаивать права па-

циента. Не менее значима и роль ад-

министрации, которая может, но не

обязана обратиться в суд для быст-

рого решения такого вопроса в

пользу больного. Вот тут, при неак-

тивной позиции администрации,

суда, может вступить в действие ст.

125 УК РФ «Оставление в опаснос-

ти». Письменное согласие обязатель-

но всегда! Все письменные согласия

или отказы должны оформляться в

первые часы обращения в больницу

с участием юриста учреждения (в

приемном отделении), потому что

лечащему врачу зачастую некогда

этим заниматься.

8. Отказ от медицинского вмеша-

тельства в соответствии со ст. 33 на-

стоящих «Основ». Необходим пись-

менный отказ по утвержденной в ме-

дицинском учреждении форме либо

в форме произвольной (заявление).

Или – за тремя подписями врачей от-

деления либо свидетелей, если паци-

ент не хочет нигде расписываться.

9. Получение информации о сво-

их правах, обязанностях и состоянии

своего здоровья в соответствии со ст.

31 настоящих «Основ». Пациент име-

ет право полностью изучить историю

своего заболевания с комментариями

лечащего врача, имеет право на ин-

формацию о своем полном диагнозе,

прогнозе заболевания и может пере-

дать информацию о своем здоровье

доверенным лицам, получить копии

медицинских документов. И больной

имеет право не знать о своем здоро-

вье ничего! При предоставлении дол-

жностным лицом заведомо ложной

или неполной информации необосно-

ванный отказ в предоставлении ин-

формации больному или его доверен-

ным лицам влечет нарушение прав и

нанесение вреда законным интере-

сам больного и его близким. Такое

деяние может наказываться уголов-

но в соответствии со ст. 140 УК РФ

«Отказ в предоставлении граждани-

ну информации». Очень актуально

для заведующего отделением!

В 2001 г. в Госдуму РФ внесен за-

конопроект «О правах пациента» и до

сих пор не принят. Возможно, такой

закон и появится, но хотелось бы

иметь и другой – «О правах врачей»,

который крайне актуален сегодня!

Считаю, что просто необходимо раз-

делять права и обязанности врачей

различных медицинских учреждений

(платных и бесплатных, поликлиник

и больниц, роддомов и консультаций,

лечащих врачей (палатных) и кон-

сультантов, работающих в плановых

и ургентных учреждениях).

За рубежом часты забастовки ме-

дицинских работников – они борют-

ся за свои права! В нашей стране из-

за отсутствия четких юридических

критериев медики не могут забасто-

вать и отстоять свои права. Понятно,

что в ургентной клинике нельзя ос-

тановить процесс лечения и выйти на

забастовку, но в плановом учрежде-

нии это возможно, особенно если

пациенты все амбулаторные.

Несомненно, кроме прав, больной

имеет и обязанности. Пациент обязан:

1) тактично и уважительно обща-

ться с медицинскими работниками;

2) сообщать врачу всю информа-

цию, необходимую для постановки

диагноза и лечения заболевания;

3) после предоставления согла-

сия на медицинское вмешательство

неукоснительно выполнять все пред-

писания лечащего врача;

4) соблюдать правила внутренне-

го распорядка лечебного учреждения;

5) сотрудничать с врачом при по-

лучении медицинской помощи;

6) немедленно информировать

врача об изменении состояния свое-

го здоровья в процессе диагностики

и лечения;

7) незамедлительно обращаться к

врачу при подозрении на наличие

либо при наличии заболевания, опас-

ного массовым распространением;

8) не предпринимать действий,

способных нарушить права других

пациентов.

Нарушение своих обязанностей

влечет для больного фактический

добровольный отказ от медицинско-

го вмешательства. Больница должна

иметь юридический отдел, где меж-

ду пациентом и учреждением следу-

ет подписывать договор. А в нем под-

робно указывать все пункты, наруше-

ние которых со стороны больного

следует расценивать как отказ от ле-

чения с указанием, что пациент в

этих случаях подлежит выписке из

стационара за нарушение условий

пребывания в нем, а медицинский

персонал ответственности за него не

несет. Формулировка «за нарушение

режима» при выписке недолечив-

шихся больных противозаконна.

В некоторых случаях пациенты

умышленно совершают противо-

правные действия: причиняют теле-

сные повреждения медицинским ра-

ботникам и другим пациентам, пор-

тят имущество, оскорбляют сотруд-

ников и соседей по палате, делают

ложные вызовы врачей, медицинских

сестер, бригад скорой помощи. В та-

ких случаях имеет место гражданс-

кая, административная или уголовная

ответственность. Не следует стес-

няться и привлекать к этой уголов-

ной ответственности (ст. 130 «Оскор-

бление»; ст. 213 «Хулиганство»).

Умышленное уничтожение или по-

вреждение чужого имущества, если

действия не повлекли причинение

значительного ущерба, влечет за со-

бой наложение административного

штрафа по ст. 7.17 КоАП РФ.

Подводные камни «Основ»

Э
тими подводными камня-

ми буквально напичкано име-

ющееся законодательство. Откроем

Основы законодательства РФ об

охране здоровья граждан и будем по-

степенно разбираться.

По всем первым четырем разде-

лам общие слова и никакой конкре-

тики для врача-практика. Но вот в

статье 15, в которой определяются

порядок и условия выдачи лицензий

учреждениям систем здравоохране-

ния, появляются понятия «медицин-

ские услуги» и «стандарты качества

медицинской помощи». Эти понятия

активно используются в ведомствен-

ных документах и приказах.

При упоминании о «медицинс-

ких услугах» мы сразу попадаем в

поле зрения Закона «О защите прав

потребителя». Всё ясно, если паци-

ент получал услуги в платной меди-

цине за собственные деньги. Но как

быть с таким понятием в государ-

ственной бесплатной медицине, в ко-

торой пациент за лечение не платит,

а значит, не получает услугу? За него

в бесплатной медицине платит госу-

дарство. Не пора ли заканчивать с

таким парадоксом? Если «медицин-

ские услуги» гражданин получает в

платных медицинских учреждениях,

то здесь можно применять Закон «О

защите прав потребителя». «Лечение

или медицинскую помощь» больной

получает бесплатно в государствен-

ных или муниципальных медицинс-

ких учреждениях, и здесь уже при-

менимы Основы законодательства

РФ об охране здоровья граждан.

Понятие «стандарты качества ме-

дицинской помощи» используется в

«Основных положениях стандартиза-

ции в здравоохранении» (приложе-

ние к приказу МЗ РФ и Федерально-

го фонда ОМС от 19.01.1998 № 12/

2). Желание стандартизировать доку-

ментацию, нормативные документы

в медицине, правила и нормы впол-

не обоснованно, неясно другое: а кто

разрабатывает стандарты?
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Парадокс в том, что медицинские работники до сих пор
живут реалиями Советского Союза, но такой страны уже нет!
Менталитет врачей остался в СССР, а возникшая юриди-
ческая ситуация требует и нового отношения к своей рабо-
те. И эти отношения необходимо радикально перестраивать.

Законодательная база, регулирующая взаимоотношения
в медицине, устарела. Основные законы не менялись деся-
тилетиями. Статья 41 Конституции РФ провозглашает пра-
во гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Основные принципы деятельности медицинских работни-
ков и учреждений здравоохранения изложены в Основах за-
конодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, принятых в 1993 г. Важным законом, защищаю-
щим пациента, является Закон «О защите прав потребите-
ля» (1996).

Закона, который бы в полной мере защищал врача, в Рос-
сии нет. В Государственной Думе годами лежат законы «О
здравоохранении», «О правах пациентов», «О социально-
правовой защите медицинских работников и страховании
профессиональной ответственности», «О правовых основах
биоэтики и гарантиях ее обеспечения». Ведется работа над
проектом медицинского кодекса Российской Федерации, но
медицинской ассоциации, по примеру зарубежных, защи-
щающих права врачей, у нас в стране до сих пор, по суще-
ству, нет.

Не удивлюсь, если сейчас раздадутся голоса, что врач
давал клятву, что необходимо соблюдать общечеловеческие
принципы, но эти «клятвы и принципы» не являются юри-
дическими законами, принятыми государством. Следует
четко разделять эти понятия, иначе мы запутаемся в дема-
гогических руладах. В медицине нужно избавляться от двой-
ных стандартов и применять четкие определения, которые
соответствовали бы юридическим понятиям.

Çàê³í÷åííÿ íà 11-³é ñòîð.
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В заявлении должно быть четко

описано, кто, где, когда, что, в при-

сутствии кого сделал, и сформулиро-

вана четкая просьба о привлечении

виновного к уголовной или админи-

стративной ответственности.

Раздел 7 «Основ» регламентиру-

ет медицинскую деятельность по пла-

нированию семьи и регулированию

репродуктивной функции человека.

Лечащий врач при нарушении за-

конодательства по разделу 7 «Основ»

может подпасть под действие ст. 225

УК РФ «Незаконное занятие частной

медицинской практикой», под статьи,

предусматривающие наказание за

умышленное причинение вреда здо-

ровью (ст. 111 УК РФ – тяжкий вред

здоровью), ст. 123 УК РФ «Незакон-

ное производство абортов».

В ст. 39 «Скорая медицинская по-

мощь» для врача важно то, что при

угрозе жизни больного медицинские

работники имеют право бесплатно

пользоваться любым транспортом

для доставки пациента в ближайшее

медицинское учреждение. В случае

отказа должностного лица или вла-

дельца транспорта выполнить закон-

ное требование по доставке больно-

го в больницу его противоправные

действия подпадают под ст. 125 УК

РФ «Оставление в опасности». Ско-

рую медицинскую помощь обязаны

оказывать любые медицинские уч-

реждения независимо от форм соб-

ственности и территориального, ве-

домственного подчинения. Эту ста-

тью необходимо более четко пропи-

сать, так как везти пациента в плано-

вое учреждение или поликлинику

для оказания реанимационных ме-

роприятий бессмысленно – необхо-

димо сразу доставлять его в специа-

лизированное ургентное медицинс-

кое учреждение (травматологичес-

кий, ожоговый, нейрохирургический

центр).

Заведомо ложный вызов скорой

медицинской помощи влечет за собой

наложение административного нака-

зания в виде штрафа в размере от 10

до 15 МРОТ (ст. 19.13 КоАП РФ).

Дело подлежит рассмотрению миро-

вого судьи (ст. 23.1 КоАП РФ).

Лечащий врач –

не должностное лицо!
Согласно ст. 58, лечащим врачом

может быть окончивший интернату-

ру или ординатуру сертифицирован-

ный специалист, то есть студент по-

следних курсов института или обу-

чающийся в интернатуре, ординату-

ре не может быть лечащим врачом.

Лечащий врач несет всю полноту

административной или уголовной от-

ветственности за больного, которого

он курирует. Отметим это – лечащий

врач единственный, кто отвечает за

больного административно или уго-

ловно! Все остальные врачи, админи-

страторы больницы не несут за боль-

ного юридической ответственности!

Лечащий врач подчиняется заве-

дующему отделением и работает под

его руководством, но это не снимает

с него всей полноты ответственно-

сти. Порой администрация требует

определенного отношения к больно-

му, пытается давить на лечащего вра-

ча, а когда происходит с больным не-

приятная ситуация (осложнение) или

– еще хуже – он умирает, то сразу об-

виняет в этом лечащего врача и ухо-

дит в сторону. Лечащий врач остает-

ся один на один с правоохранитель-

ной системой. В такой ситуации врач

действительно виновен, но только в

том, что шел на поводу у заведующе-

го отделением, главного врача. Зная

свои права и обязанности, он мог бы

избежать такой ситуации, жестко от-

стаивая свою позицию и логично

описывая ситуацию в истории болез-

ни (амбулаторной карте). Беда леча-

щих врачей в том, что они не прида-

ют максимального значения первич-

ной медицинской документации, не-

брежно и коротко записывают исто-

рию болезни. Однако только по пра-

вильно записанной истории болезни

в любой ситуации лечащий врач мо-

жет быть оправдан!

В современной российской меди-

цине трудно писать историю болез-

ни. Постоянно меняются правила

игры, вводятся те или иные докумен-

ты и требования, иногда абсурдные

и взаимоисключающие. В клиниках,

где проводится масса операций, про-

ходит масса пациентов, просто нет

физической возможности правильно

писать первичную документацию.

Лечащий врач, ведущий 12-20 боль-

ных, физически не может сесть и

обдумать, как ему написать дневник,

потому что ему надо идти на обход,

операцию, проводить перевязки, мани-

пуляции, консультации... Давайте дви-

гаться по западному пути и вводить ис-

торию болезни по типу «трафарета»!

Лечащий врач – ключевая фигу-

ра в процессе лечения, что происте-

кает из его обязанностей:

1. Обеспечивает надлежащий

уровень обследования и лечения

больных в соответствии с современ-

ными достижениями медицинской

науки и техники. Не во всех лечеб-

ных учреждениях есть достаточная

материальная база и оснащение со-

временными лекарствами, но леча-

щего врача заставляют лечить на со-

временном уровне, по утвержденным

Минздравсоцразвития России меди-

цинским стандартам. При невозмож-

ности провести обследование или ле-

чение в данном учреждении именно

лечащий врач по согласованию с ад-

министрацией больницы добивается

перевода больного в соответствую-

щую клинику, где ему смогут оказать

необходимый объем медицинской по-

мощи. Исходя из этого пункта обя-

занностей, лечащие врачи большин-

ства больниц России должны только

и заниматься поиском «хороших»

клиник и переводить туда больных.

2. Лечащий врач, в случае необ-

ходимости, по согласованию с заве-

дующим отделением, организует

консультации врачей-специалистов, а

также консилиум врачей. Данный

пункт необходимо рассмотреть в раз-

ных ракурсах. Больной имеет право

на консультации и консилиум! Отго-

ворить его от ненужных консульта-

ций или консилиумов лечащему вра-

чу не всегда удается. Рекомендации

консультантов лечащий врач рассмат-

ривает и при их необходимости реа-

лизует, так как юридически едино-

лично отвечает за больного. Это еще

одно право лечащего врача! Необхо-

димо всё правильно оформить в ис-

тории болезни. Особенно это акту-

ально для пожилых больных, у кото-

рых масса сопутствующих заболева-

ний, каждое из которых по формаль-

ным признакам необходимо лечить.

Но где лечить? В стационаре или в

поликлинике по месту жительства?

Контроль над проводимым лечением

должен осуществлять заведующий

отделением, но, исходя из современ-

ных реалий, заведующий отделени-

ем является администратором и юри-

дической ответственности за лечение

больного не несет. Вот такой казус!

3. Лечащий врач обязан ежеднев-

но проводить обход курируемых им

больных, фиксируя в истории болез-

ни все изменения, прошедшие за сут-

ки, определять необходимые мероп-

риятия по обследованию, лечению и

уходу за пациентом. Это если суще-

ствуют какие-либо изменения, а если

изменений нет, больному всё необхо-

димое назначено, лечение он получа-

ет, его общее состояние и локальный

статус не изменяются несколько

дней? Выходит, лечащий врач пишет

однотипные дневники и формально

в глазах администрации уже виноват.

Зачем лечащему врачу, например, ор-

топеду-травматологу или окулисту,

описывать качество и количество сту-

ла, кратность его? Почему нельзя

писать пациентам дневники через

день, в укороченном варианте, как за

рубежом? Чьи тылы лечащий врач

прикрывает? Какие могут быть пре-

тензии к нему, если история болезни

написана правильно, логично, внят-

но? Кто заинтересован в том, чтобы

лечащий врач не поднимал головы от

бумаги, сидел за столом или компью-

тером часами, портя зрение и нервы?

4. Лечащий врач ведет медицин-

скую карту стационарного больного

(историю болезни), вносит всю ин-

формацию о больном и ходе лечения,

обследования. При правильном за-

полнении этого документа, подроб-

ном обосновании тех или иных дей-

ствий предъявить претензии лечаще-

му врачу невозможно или маловеро-

ятно. История болезни является един-

ственным документом, имеющим

юридическую силу при различных

разбирательствах. Данный документ

должен храниться в архиве 25 лет,

хотя бывает, что этот срок не выдер-

живается. В некоторых ситуациях,

кроме истории болезни, важны дру-

гие документы (рентгеновские сним-

ки, оригинальные данные ЭКГ), а их

уже уничтожили, сдали «на серебро».

Абсурд! Никакое описание рентгено-

граммы, ЭКГ, ЭЭГ, КТ не заменит

оригинальный снимок, пленку.

Далее необходимо отметить глав-

ное для любого врача. Лечащий врач

не является должностным лицом, за

исключением случаев, когда он сам

выдает больничный лист, а это про-

исходит в поликлиниках. В стацио-

наре лечащий врач пишет запись в

истории болезни уже при выписке

больного о выдаче больничного листа,

но его выдает оперативный отдел, где

и проставляются печати и штампы.

Таким образом, лечащий врач

отделения любой больницы не яв-

ляется должностным лицом и к

нему не могут применяться статьи

о должностных преступлениях.

Ст. 290 УК РФ «Получение

взятки», ст. 292 «Служебный под-

лог», ст. 285 «Злоупотребление

служебным положением», ст. 293

«Халатность» – это статьи для

должностного лица.

Взяткой являются любые ценно-

сти или выгоды имущественного ха-

рактера, получаемые должностным

лицом. Крупным размером взятки

считается сумма или ценности, вы-

года имущественного характера, пре-

вышающая 300 МРОТ.

Врачи, имеющие должностные

обязанности, но выполняющие в ходе

своей работы еще и профессиональ-

ные обязанности, которые следует

отличать от должностных, не высту-

пают в качестве взяткополучателя. На-

пример, заведующий отделением

оперирует (производит профессио-

нальные обязанности) и получает от

больного на добровольной основе

вознаграждение, которое не является

взяткой.

Халатность – должностное пре-

ступление (ст. 293 УК РФ) и опреде-

ляется как неисполнение или ненад-

лежащее исполнение должностным

лицом своих обязанностей вслед-

ствие недобросовестного или не-

брежного отношения к службе, если

это повлекло существенное наруше-

ние прав и законных интересов граж-

дан или организаций, либо охраняе-

мых законом интересов общества или

государства (ч. 1);

– то же деяние, повлекшее по

неосторожности смерть человека или

иные тяжкие последствия (ч. 2).

Служебным подлогом может

быть только внесение в документы

заведомо ложных сведений, исправ-

лений, искажений должностным

лицом или служащим органа мест-

ного самоуправления, если эти дея-

ния совершены из корыстной или

иной личной заинтересованности.

Обычные исправления, подчистка,

дописка в истории болезни, проводи-

мая лечащим врачом в рабочем по-

рядке без корыстного умысла, не мо-

гут быть служебным подлогом.

Должностными лицами в меди-

цинской практике являются врачи,

которые наделены специальными

полномочиями на совершение юри-

дически значимых действий. За дол-

жностные преступления можно осу-

дить административных работников

учреждения, наделенных организа-

ционно-распорядительными и адми-

нистративно-хозяйственными функ-

циями (главный врач, его заместите-

ли, заведующие отделениями), врача,

наделенного полномочиями выдачи

листков нетрудоспособности, врача

судебно-медицинской экспертизы,

врача медико-социальной эксперти-

зы, врача призывной комиссии, ме-

дицинской водительской комиссии.

Должностная инструкция – ос-

новной документ, определяющий, яв-

ляется врач должностным лицом или

нет. Если в должностной инструкции

врач наделен правом выдавать лис-

ток временной нетрудоспособности,

то он является должностным лицом.

Уголовная ответственность

за профессиональные

правонарушения
Отдельно хотелось бы обсудить

уголовную ответственность леча-

щего врача стационара за профес-

сиональные правонарушения, это

очень важный момент.

Перечислю статьи УК РФ, по ко-

торым можно судить лечащего врача

или медицинского работника.

Ст. 109, ч. 2. Причинение смер-

ти по неосторожности вследствие не-

надлежащего исполнения лицом сво-

их профессиональных обязанностей.

Ст. 118, ч. 2 и 4. Причинение тяж-

кого или средней тяжести вреда здо-

ровью по неосторожности вслед-

ствие ненадлежащего исполнения

лицом своих обязанностей.

Ст. 122, ч. 4. Заражение ВИЧ-ин-

фекцией другого лица вследствие не-

надлежащего исполнения лицом сво-

их профессиональных обязанностей.

Ст. 123, ч. 1. Незаконное произ-

водство аборта лицом, не имеющим

высшего медицинского образования

соответствующего профиля.

Ст. 23, ч. 3. То же деяние, если

оно повлекло по неосторожности

смерть потерпевшей либо причине-

ние тяжкого вреда ее здоровью.

Ст. 124, ч. 1 и 2. Неоказание по-

мощи больному.

Ст. 125. Оставление в опасности.

Ст. 128. Незаконное помещение

в психиатрический стационар (долж-

ностное преступление).

Ст. 140. Отказ в предоставлении

гражданину информации (должно-

стное преступление).

Ст. 228, ч. 5. Незаконный оборот

наркотиков и психотропных средств

путем нарушения правил хранения,

учета, отпуска, распределения, ис-

пользования лицом, в обязанности

которого входит соблюдение указан-

ных правил.

Ст. 233. Незаконная выдача либо

подделка рецептов или иных доку-

ментов, дающих право на получение

наркотических средств или психо-

тропных веществ.

Ст. 234, ч. 4. Незаконный оборот

сильнодействующих или ядовитых

веществ с целью сбыта путем нару-

шения правил хранения, учета, от-

пуска, если это повлекло их хищение

или причинение иного существенно-

го вреда.

Ст. 235, ч. 1 и 2. Незаконное за-

нятие частной медицинской практи-

кой лицом, не имеющим лицензии на

эту деятельность, если это повлекло

по неосторожности причинение вре-

да здоровью или смерть.

Ст. 236, ч. 1 и 2. Нарушение са-

нитарно-эпидемиологических правил.

Ст. 237, ч. 1. Сокрытие инфор-

мации об обстоятельствах, создаю-

щих опасность для жизни или здоро-

вья людей.

Кроме того, необходимы коммен-

тарии для понятий «врачебная ошиб-

ка», «добросовестное заблуждение».

Врачебная ошибка есть добро-

совестное заблуждение врача при

отсутствии в его деятельности эле-

ментов недобросовестности, небреж-

ности, легкомыслия. Вина при доб-

росовестном заблуждении отсутству-

ет, поэтому исключается и юриди-

ческая ответственность по ст. 124

(ч. 1 и 2).

Добросовестное заблуждение

может произойти в результате раз-

личных обстоятельств: например,

при неопытности врача, отсутствии

необходимого диагностического обо-

рудования, невозможности консуль-

таций со специалистами соответству-

ющего профиля, атипичной симпто-

матике, атипичном развитии хода

заболевания, ложных сведениях от

больного о причинах и характере

заболевания.

К уважительным причинам от-

каза в помощи больному можно от-

нести:

1) болезнь врача, которая препят-

ствует оказанию помощи;

2) отсутствие соответствующего

технического обеспечения (лекарств,

инструментов, транспорта, оборудо-

вания);

3) наличие крайней необхо-

димости.

Если врач, находясь на отдыхе,

употребил алкоголь и не может ока-

зать помощь больному, так как сам

находится в невменяемом состоянии,

то он избавляется от наказания по

ст. 124 УК РФ. Если врач употребил

алкоголь на работе и не смог оказать

помощь больному, то его необходи-

мо привлекать к ответственности по

ст. 124 и ст. 23 УК РФ «Уголовная

ответственность лиц, совершивших

преступление в состоянии опья-

нения».

Напрашивается целый ряд выво-

дов:

1. Необходимо радикально мо-

дернизировать медицинское право

Российской Федерации.

2. Проводить поголовный право-

вой «ликбез» для студентов и врачей,

медицинских работников.

3. Четко определить права паци-

ента и права врача, их обязанности,

наказание за невыполнение обязан-

ностей пациентами и врачами.

4. Разделить и четко прописать

права и обязанности в законодательном

порядке администраторов медицин-

ских учреждений (должностных лиц).

5. Внедрить в обязательном по-

рядке в каждом государственном и

муниципальном медицинском уч-

реждении юридические отделы, ко-

торые бы занимались договорами

(информированными согласиями)

между пациентом – учреждением –

лечащим врачом.

6. Усилить статус лечащего вра-

ча, защитить его страхованием про-

фессиональной деятельности, со-

здать общероссийскую медицинскую

ассоциацию с сильным юридическим

отделом, собственными адвокатами.

7. Унифицировать, модернизи-

ровать и упростить медицинскую

документацию по различным специ-

альностям.

Доцент кафедры травматологии

и ортопедии, ортопед-

травматолог высшей категории,

кандидат медицинских наук

Александр НАДЕЕВ

( «Медицинская газета»,

№ 33, 8.5.2009)

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 10-³é ñòîð.

Ïðàâî èëè áåñïðàâèå?
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Костенко О. О. – Головний лікар санітарно-епідеміологічної служби Свято-
шинського району

Кожара Ю. О. – Головний лікар Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1
Зачек Л. М. – Головний лікар Київського міського шпиталю інвалідів ВВВ
Лагутін А. Ю. – Голова первинної профспілкової організації Інституту судо-

вої психіатрії та наркології МОЗ України
Войко Л. А. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської

психоневрологічної лікарні № 2
Шевченко Л. Г. – Голова первинної профспілкової організації Київського

міського консультативно-діагностичного центру
Войтенко А. П. – Заступник головного лікаря Київського міського центру ме-

дико-соціальної експертизи
Луценко В. І. – Голова первинної профспілкової організації  Інституту ото-

ларингології АМН України
Канаровська Л. В. – Голова Київської міської профспілки працівників охорони

здоров’я
Сазонова С. Ф. – Заступник голови Київської міської ради профспілок
Почтовий В. С. – Голова профспілки працівників державних установ

Гвозденко Л. А. – Голова первинної профспілкової організації Інституту меди-
цини праці

Супрун В. І. – Голова первинної профспілкової організації Комітету з
питань гігієнічного регламентування

Воронін А. В. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 2
Лапко В. Г. – Заступник голови первинної профспілкової організації

Національного медичного університету
Соколова В. В. – Голова первинної профспілкової організації Київського

міського центру радіаційного захисту громадян
Марухно Т. В. – Голова первинної профспілкової організації Київського

міського наукового інформаційно-аналітичного центру
медичної статистики

Починок Н. Т. – Голова первинної профспілкової організації Інституту онко-
логії АМН України

Чегусов В. В. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 4
Коваленко Л. М. – бухгалтер патронажної служби КМО Товариства Червоного

Хреста України

Добре, що є такі люди на святій землі,
Це ж є славні, мужні наші лікарі.
На цю посаду вас призначив сам Господь,
Щоб здоровим був весь український народ,

Щоб здорова нація наша виростала,
А ваша матінка вас научала:
Лікувати потрібно з чуйним серцем і душею
Й оперувати людину зі світлою головою.

Лікувати людей – це і є мистецтво!
Творити добро – це також милосердно.
Своє життя вам довіряють малі і старі.
Життя врятувати – це насолода, кажуть лікарі.

Гарне слово ви вміло сказали,
Може, його також комусь не вистачало...
І вийдеш з прийому з надією в душі.
Добре, що є такі люди на нашій землі!

Тож дякую вам за світлий ваш розум,
Який ви застосовуєте за операційним столом.
Рятуєте людей своїми напруженими руками,
А ми дивимося на вас своїми очима

І благаємо: «Допоможіть, у мене ще мала дитина»,
«А в мене ще матінка старенька, також як дитина»,
«Будь ласка, вилікуйте ж ви мою рану,
Тому що потрібно мені всім дати раду».

Слава нашим лікарям!
Педіатрам, терапевтам, фахівцям!
Помічницям їхнім слава,
Без яких не піде справа, –
Фельдшерам та лаборантам,
Інструкторам та всім обранцям!

Слава тим, хто за все
Відповідальність разом з медпрацівниками несе –
Наші завідуючі та старші медсестрички,
Слава їм за їхні звички,
За турботу до діток,
За милосердя до жінок,
До підлітків, стариків
Та своїх друзів лікарів.

Медпрацівники в цілому всі
Знають славну заповідь усі,
І не тільки Гіпократа,
А й ту, що з життя взята –
Всіх любить та поважать,
Милосердя проявлять.

Лікарі цим гордяться,
Слава вам, бо ви обранці,
Слава тим, хто вас навчив,
Знання й мудрість заложив.

Мудрість ваша безмежна,
Слава про вас безсмертна!
Тож за ваші руки, погляд материнський,
За поклик серця, що вічно не згаса,
Слава вам на віки вічні,
Бо в цьому зачарована краса.

Хочу, щоб лікарів постійно готували,
Професію медпрацівників оберігали,
Хай за нас піклується держава!
Слава медпрацівникам, слава!

Головна медична сестра ДП № 2

Деснянського району

ШТАЮНДА Галина Яківна

І вам особисто я також бажаю –
Нехай же вас ангели оберігають,
Щоб на столі завжди був насущний хліб,
А ваші сім’ї продовжували ваш рід.

А то ви все життя бігом та бігом,
Не помітивши, що у декого вже й сивина над чолом.
Прошу вас – зупиніться хоч на хвилинку
І подивіться навкруг ви усі гарненько,

Як сонечко світить для вас ясненько,
Як дощик стукоче по шибці тихенько,
Як пташечки співають для вас веселенько,
Як бджілки квіточки обсіли рясненько,

Як бузок квітує у мами під вікном,
Як стежинка в’ється аж там за селом,
Як зозулька все кує та кує
Й обережно роки додає-додає...

Щоб вона ще довго для вас кувала
І вам ці роки вона умножала,
А я дякую долі, що лікарі такі є!
Нехай же Господь вам здоров’я й наснаги дає.

З повагою до лікарів, інспектор з контролю
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ТИТАРЕНКО Надія Миколаївна
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