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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Посвята у студенти «Вітаємо!

Майбутнє медицини».

ДУ «Інститут травматології

та ортопедії АМН України» –

90 років

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

Офіційні документи.

«Восемь миллионов медиков

объединяются».

«Анализ крови без микроскопа».

Пільгова пенсія: можливо

чи ні?

Профспілки протестують!

Приєднуйся!

Офіційні документи.

Оздоровлення дітей медпра-

цівників влітку 2009 року.

«Рак теперь лечат».

«Повивальное дело не терпе-

ло суеты».

Поздоровлення з днем наро-

дження.

Привітання ювілярам

ДУ «Інститут травматології

та ортопедії АМН України» –

90 років.

Заходи профспілки в серпні та

вересні 2009 року

ñòîð. 3-4

Оздоровлення дітей медпра-

цівників влітку 2009 року.

Батурин – гетьманська сто-

лиця.

«США на пороге реформы

здравоохранения»

ñòîð. 9-10

З
агалом у 2009 році до На-
ціонального медичного

університету імені О. О. Бого-
мольця вступило майже 2000
студентів, більшість з яких, ма-
тимемо надію, поповнять ряди
столичної профспілки праців-
ників охорони здоров’я.

Вступну промову проголо-
сив ректор Національного
медичного університету імені
О. О. Богомольця, член-корес-
пондент АМН України, профе-
сор В. Ф. Москаленко. Віталій
Федорович закликав першокур-
сників з гідністю пронести ви-
соке звання лікаря через усе
своє життя.

На схвильованих обличчях
батьків з’явилась гордість, коли
радісні студенти вперше одягли
білосніжні халати, що протягом
віків є символом шляхетної
лікарської справи.

Президент України Віктор
Ющенко, вийшовши з промо-
вою на трибуну, був надзвичай-
но вражений, побачивши ціле
море молодих людей в білому.
У своїй промові Глава держави
наголосив на визначній місії, 
яку медики виконують у сус-
пільстві. Також Президент
особливо підкреслив ту важли-
ву роль, яку має відігравати мо-
лодь у подальшій розбудові Ук-

раїнської держа-
ви. «Я пишаюся
вами. Я радий,
що ви заслужено
стали студентами
Університету, де
навчалися і ви-
кладали цілі по-
коління видатних
українських вче-
них і лікарів», –
сказав Прези-
дент, побажавши
студентам насна-
ги у навчанні,

Ïîñâÿòà ó ñòóäåíòè
«Â³òàºìî! Ìàéáóòíº ìåäèöèíè»

28 серпня у величезній пишній залі Національного палацу «Україна» відбулась урочиста
посвята студентів-першокурсників Національного медичного університету імені О. О. Бого-
мольця. На це грандіозне свято завітали Президент України Віктор Андрійович Ющенко, секре-
тар РНБО Раїса Василівна Богатирьова, міністр охорони здоров’я України, заслужений лікар
України Василь Михайлович Князевич, надзвичайні та повноважні посли багатьох держав та ін.

успіхів і здобутків у науковій,
викладацькій, лікарській діяль-
ності та добробуту. Президент
окремо відзначив високий
рівень знань, продемонстрова-
ний першокурсниками під час
зовнішнього незалежного тес-
тування. Насамкінець Віктор
Андрійович привітав першо-
курсників зі вступом і вручив
символічний студентський кви-
ток і «ключ від знань».

 Спостерігаючи за святко-
вою радістю цих молодих лю-
дей, мимоволі згадуєш себе.
Скільки всього невідомого,
цікавого, заманливого! Так хо-
тілося скоріше розпочати на-
вчання, здати першу сесію на
відмінно і гідно носити звання
студента-медика! Їхній профе-
сійний шлях тільки починаєть-
ся: попереду на них чекають
гори підручників, здачі ПМК та
безсонні ночі чергувань…

Якщо вдивлятися у впевнені
обличчя першокурсників, то
відчувається надзвичайна ціле-
спрямованість та розуміння
відповідальності, яка згодом
буде покладена на їх тендітні і
водночас мужні плечі. Сподіває-
мось, що в майбутньому кожен
з них стане справжнім майстром
своєї справи.

А зараз вони, нарядні та на-
тхненні, вступають у незабутнє
студентське життя. Цей яскра-
вий час назавжди закарбується в
пам’яті як найщасливіші роки…
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ДУ «Інститут травматології
та ортопедії АМН України» –
одна із провідних вітчизняних
науково-практичних установ та
головна установа свого профі-
лю в Україні, що має багатий
досвід і визнання в розробці
профілактики та лікування хво-
рих з травмами та ортопедични-
ми захворюваннями. Сучасний
науково-практичний центр
виріс зі створеного в Києві в
липні 1919 року «Дому калічної
дитини» при Народному коміса-
ріаті соціального забезпечення
УРСР, головним завданням яко-
го було надання спеціалізованої
допомоги дітям з різними за-
хворюваннями та ушкодження-
ми опорно-рухової системи.
Активну участь у створенні
Дому калічної дитини взяло
подружжя Ганна Єфремівна та
Ілля Йосипович Фруміни.

Дім калічної дитини в лис-
топаді 1924 року був перейме-
нований у Всеукраїнський дер-
жавний дитячий ортопедичний
інститут (директор І. Й. Фру-
мін), у 1931 році – в Українсь-
кий інститут травматології і ди-
тячої ортопедії, а в 1934 році –
в Український НДІ ортопедії і
травматології Наркомздоров’я
УРСР. Це був один із перших
науково-практичних закладів
ортопедо-травматологічного
профілю в Україні, який мав
власну клінічну базу та прово-
див активну підготовку науков-
ців та лікарів ортопедів-травма-
тологів. Основними науково-
практичними напрямками цих
років були кістково-суглобовий
туберкульоз, набуті і вроджені
деформації кісток та суглобів.
Особлива увага надавалась
організаційно-методичній ро-
боті та створенню чіткої систе-
ми ортопедо-травматологічної
допомоги населенню України,
мережі ортопедо-травматоло-
гічних закладів, підготовці
кадрів, підвищенню якості ліку-
вання хворих з патологією
опорно-рухової системи та зни-
женню інвалідності. Були вста-
новлені тісні зв’язки з провідни-
ми ортопедичними клініками та
науковими закладами Радянсь-
кого Союзу, Європи і Америки,
що сприяло впровадженню пе-
редових технологій лікування
ортопедо-травматологічних
хворих, підготовці науковців та
клініцистів.

Становлення та розвиток
інституту були перервані Вели-
кою Вітчизняною війною, але
після визволення Києва в листо-
паді 1943 року вже через кілька
днів розпорядженням Наркома
охорони здоров’я УРСР діяль-
ність Українського НДІ орто-
педії і травматології була від-
новлена. У січні 1945 року
відкрито клініки ортопедії і

травматології на 100 ліжок,
відновлювальної хірургії – на
100, лицьової хірургії та плас-
тики лиця – на 35, дитячої ор-
топедії та травматології – на 50,
щелепно-лицьової хірургії – на
40 і протезування – на 75 ліжок.
В усіх відділеннях переважали
хворі з наслідками вогнепаль-
них поранень та їх ускладнень.
Штат інституту виріс до 323
одиниць (31 – наукові працівни-
ки та лікарі, 107 – середній ме-
дичний, 97 – молодший та 88 –
адміністративно-господарчий
персонал). Була відновлена пе-
риферична мережа спеціалізо-
ваних стаціонарів, кабінетів
поліклінік, яка нараховувала 45
науково-опорних пунктів в Ук-
раїні. У 1948 році директором
інституту було призначено ви-
значного організатора охорони
здоров’я та клініциста І. П.
Алексєєнка.

За п’ять післявоєнних років
інститут практично відновив
свій кадровий та матеріальний
потенціал, ортопедо-травмато-
логічну службу, що сприяло
поліпшенню якості лікування
хворих на різні захворювання та
ушкодження опорно-рухової
системи, лікування поранених
під час війни та інвалідів ВОВ,
зниженню рівня травматизму та
дало змогу приступити до вирі-
шення нових наукових завдань,
які ставило життя післявоєнно-
го відновного мирного будів-
ництва в державі.

У 1953 році директором ін-
ституту було призначено К. М.
Климова – досвідченого кліні-
циста та хірурга високої квалі-
фікації. Основними науковими
напрямками інституту стали
розробка металевих конст-
рукцій для лікування переломів
кісток та вивчення особливос-
тей репаративного остеогенезу
при їх застосуванні. За розроб-
ку і впровадження конструкцій
та технологій остеосинтезу при
переломах різної локалізації
К. М. Климов отримав Сталін-
ську премію.

Успіхи, досягнуті за після-
воєнні роки, характеризуються
на 1 січня 1959 року збільшен-
ням кількості хірургічних ліжок
в Україні до 35 000, у тому числі
6000 ортопедо-травматологіч-
ного профілю (на 1 січня 1948
року їх було відповідно 20 500
та 2400). За цей же період по-
стало 67 самостійних ортопедо-
травматологічних відділень, які
стали науково-опорними пунк-
тами Інституту ортопедії та
травматології, а кількість орто-
педів-травматологів виросла з
290 до 770. В інституті створе-
но клініку відновного лікуван-
ня та складного протезування й
організовано першу в Радян-
ському Союзі лабораторію кон-
сервування трупних тканин.

У 1960-ті рр. інститут про-
довжував розробляти наукові
проблеми, які стосувалися, на-
самперед, репаративної регене-
рації, розробки нових метало-
конструкцій для остеосинтезу,
(М. О. Воробйов, Г. Л. Ємець,
М. К. Панченко), вроджених та
набутих деформацій опорно-
рухової системи (сколіоз – Г. Т.
Саченко-Лихвар, церебральний
параліч – Є. П. Меженіна), удос-
коналення методів хірургічного
лікування наслідків ушкоджень
та захворювань суглобів (Ф. Р.
Богданов, Є. Т. Скляренко), на-
дання ортопедо-травматологіч-
ної допомоги інвалідам ВВВ
(О. О. Бухтіаров, М. І. Хохол).
Разом з цим, актуальними про-
довжували залишатися і про-
блеми збереження та відновлен-
ня функції у хворих з кістково-
суглобовим туберкульозом
(Б. К. Бабич), розробки рекон-
структивно-відновного лікуван-
ня хворих на специфічне ура-
ження суглобів (артропластика)
(М. К. Панченко, І. Г. Талько,
І. П. Вернигора). Реконструк-
тивно-відновлювальні опера-
тивні втручання на верхніх та
нижніх кінцівках розробляли та
широко застосовували і при де-
формаціях різної етіології, мля-
вих та спастичних паралічах
(І. Г. Талько, Г. В. Гайко, О. І.

Рибачук, Е. О. Рулла, А. П.
Крись-Пугач, К. І. Катонін та ін.).

У 1965 році в результаті пе-
репрофілізації науково-дослід-
них інститутів в Україні Україн-
ський науково-дослідний інсти-
тут травматології та ортопедії
МОЗ УРСР отримав назву
«Київський науково-дослідний
інститут ортопедії МОЗ УРСР».
Наукові дослідження стали про-
водитися з однієї проблеми
«Травма, травматизм та лікуван-
ня наслідків травм», яка вклю-
чала 10 тем-завдань.

Головними науковими на-
прямками Інституту в 1970-ті рр.
були профілактика травматизму
в сільськогосподарському ви-
робництві, лікування відкритих
та закритих ушкоджень суг-
лобів, розробка методів профі-
лактики та лікування післятрав-
матичного остеомієліту, дегене-
ративно-дистрофічних уражень
суглобів та хребта, визначення
патогенезу та лікування вродже-
них та набутих деформацій
кінцівок, медико-соціальна ре-
абілітація інвалідів ВВВ та кон-
сервування і трансплантація
кісткової тканини. Суттєвий
внесок у розробку реконструк-
тивно-відновлювальних опера-
тивних втручань при деформа-
ціях кісток та суглобів, особли-
во при вродженій дисплазії
кульшового суглоба у дітей та
підлітків зробили Є. П. Межені-
на, З. І. Шнейдеров, Е. О. Рулла,
А. П. Крись-Пугач, І. Г. Талько,
Г. В. Гайко, В. І. Гнатов та ін.

З середини 1970-х рр. в
інституті почались широкі екс-
периментальні та клінічні до-
слідження з проблеми травма-
тичного остеомієліту. Було
відкрито відділення на 40 ліжок
та створено на базі лікарні № 1
м. Києва перший у Радянсько-
му Союзі Республіканський
центр з лікування остеомієліту
на 60 ліжок (керівник проф. М. К.
Панченко), який функціонує до
цього часу під керівництвом
проф. М. П. Грицая. У розвиток
служби значний внесок зроби-
ли І. В. Шумада, Г. В. Гайко, І. П.
Вернигора, О. О. Коструб та ін.

У ці роки під керівництвом
проф. Є. Т. Скляренка та за ак-
тивної участі І. Д. Кінчої, І. Г.
Антонюка, Є. П. Пашкова та ін.
було розроблено методику ком-
плексного лікування хворих на
ревматоїдний артрит, розробле-
но класифікацію цього захво-
рювання (Є. Т. Скляренко, В. І.
Стецула). За вирішення цієї
проблеми Є. Т. Скляренко був

І. П. Алексєєнко (1899–1966),

директор інституту

в 1948–1950 та 1959–1966 рр.

К. М. Климов (1901–1957), дирек-

тор інституту в 1953–1957 рр.

удостоєний звання лауреата
Державної премії України.

Враховуючи важливу роль
порушень реґіонарного крово-
постачання в патогенезі ішеміч-
них ускладнень травм опорно-
рухової системи, у 1974 році в
інституті при лабораторії пато-
морфології було створено гру-
пу дослідників, куди увійшли
фізіологи, біохіміки, гематоло-
ги та морфологи, які проводи-
ли комплексне вивчення пато-
генезу ішемічних та гнійних
ускладнень травм (В. І. Стецула,
А. Т. Бруско, М. Ф. Мороз,
Т. А.  Куценко, А. Є. Шамрай,
В. А. Боєр, Т. М. Скородід та ін.).
Було встановлено важливу роль
блокади мікроциркуляторного
русла у виникненні декомпенсо-
ваних післятравматичних роз-
ладів кровопостачання та зна-
чення некротизованих тканин у
розвитку гнійного процесу, ви-
значено профілактичну та ліку-
вальну дію деяких фізіологічно
активних речовин при гнійних
запаленнях (амбен, галаскорбін
та ін.). Встановлені закономір-
ності лягли в основу подальших
досліджень, які проводилися в
інституті в 1980-х – 1990-х рр.

Крім цих наукових тем,
інститут у 1970-ті рр. продовжу-
вав розробляти проблеми деге-
неративно-дистрофічних захво-
рювань суглобів (І. В. Шумада,
В. І. Стецула, О. Я. Суслова,
І. Г. Талько, О. І. Рибачук, А. П.
Крись-Пугач, Г. В. Гайко, М. Ф.
Мороз, А. Т. Бруско та ін.),
функціональної перебудови
кісток (В. І. Стецула, О. Я. Сусло-
ва, А. Т. Бруско), остеосинтезу
(І. В. Шумада, О. І. Рибачук, Г. В.
Гайко, К. І. Катонін, Л. П. Ку-
куруза та ін.), кріохірургії
(Є. Т. Скляренко, Є. П. Пашков,

І. В. Шумада, директор

інституту в 1969–1989 рр.

Зовнішній вигляд інституту

Ïðîäîâæåííÿ íà 3-³é ñòîð.
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А. Т. Бруско, А. П. Юрченко),
ішемічних ускладнень (ішеміч-
ні контрактури та остеомієліт)
при переломах кісток (В. І. Сте-
цула, І. Г. Антонюк, С. С. Стра-
фун, М. П. Грицай, А. Т. Бруско
та ін.), вроджених та набутих
деформацій, порушень росту
кісток (Є. П. Меженіна, І. Г.
Талько, О. Я. Суслова, Г. В. Гай-
ко, А. П. Крись-Пугач, М. С. Ка-
бацій, В. І. Табін та ін.).

Велике значення в інституті
надавалося проблемі функціо-
нальної морфології опорно-ру-
хової системи, а саме визначен-
ню умов, механізмів, морфоло-
гічної сутності фізіологічної та
патологічної перебудови кісток,
які, як відомо, лежать в основі
пристосувальних процесів у
нормі та при різних захворю-
ваннях і травмах опорно-рухо-
вої системи (В. І. Стецула, О. Я.
Суслова, А. Т. Бруско, Г. В. Гай-
ко). У результаті були визначені
закономірності та механізми
цих процесів, які є суттєвим
внеском у функціональну мор-
фологію та фізіологію кісткової
тканини. Відкрито один із фізіо-
логічних механізмів забезпечен-
ня внутрішньокісткового крово-
постачання – гідродинамічні
ефекти пружних деформацій.

У 1976 році завершено буді-
вництво першої, а в 1981 році –
другої черги нового корпусу
інституту на 250 ліжок. Це дало
змогу створити у 1982 році в
інституті клініку мікрохірургії
(фундатор – канд. мед. наук І. Г.
Антонюк). Сьогодні клініку ре-
конструтивно-відновної хірур-
гії верхньої кінцівки очолює
проф. С. С. Страфун.

За успіхи в науковій та
клінічній діяльності колектив
інституту в 1978 році був наго-
роджений Перехідним Черво-
ним прапором МОЗ та ЦК ме-
дичних працівників СРСР. У
1981 році за підсумками Всесо-
юзного громадського огляду
поліпшення умов праці серед
науково-дослідних закладів
системи охорони здоров’я
інститут отримав перше місце
та був нагороджений Дипломом
Всесоюзної центральної ради
профспілок І ступеня.

У 1980-ті – 1990-ті рр. за-
клад продовжував вирішувати
теоретичні та практичні пробле-
ми травматології та ортопедії,
які були розпочаті в попередні
роки, та нові, до яких, у першу
чергу, слід віднести удоскона-
лення методів лікування вну-
трішньосуглобових переломів
(О. І. Рибачук, Л. М. Анкін, К. І.
Катонін, Л. П. Кукуруза та ін.),
визначення причин та патогене-
зу розладів репаративного осте-
огенезу, розробку методів їх по-
передження і лікування (О. І.
Рибачук, Г. В. Гайко, А. В. Ка-
лашников, А. Т. Бруско), визна-
чення ролі розладів периферій-
ного кровопостачання (місце-
вий гіпертензивний ішемічний
синдром) у патогенезі розвитку

деформацій та гнійних усклад-
нень (С. С. Страфун, М. П. Гри-
цай, І. М. Курінний, А. Т. Брус-
ко та ін.), теоретичне та клінічне
обґрунтування можливості за-
стосування та впровадження в
клінічну практику нових мате-
ріалів для пластики кісткових
дефектів (А. П. Крись-Пугач,
Р. В. Лучко, А. Т. Бруско, В. В.
Григоровський та ін.), розроб-
ку методик реконструктивно-
оперативних операцій при врод-
жених та набутих деформаціях
кінцівок та хребтового стовпа
(А. П. Крись-Пугач, Ю. М. Гук,
М. С. Кабацій, В. Я. Фіщенко,
А. Т. Сташкевич, В. А.Улещен-
ко, М. М. Вовк та ін.), удоскона-
лення методів лікування після-
травматичного остеомієліту
(М. П. Грицай, О. М. Ліненко).

На початку 1989 року на збо-
рах трудового колективу дирек-
тором обрано доктора мед. наук,
проф. Георгія Васильовича Гай-
ка, який до цього працював на
посаді заступника директора з
наукової роботи, він був затвер-
джений Міністерством охорони
здоров’я УРСР (наказ № 35-л
від 05.03.1989 р.). Заступником
з наукової роботи працює проф.
С. С. Страфун, вченим секрета-
рем – проф. І. В. Рой та заступ-
ником директора інституту з на-
уково-лікувальної роботи –
проф. С. І. Герасименко.

Протягом багатьох років в
Україні склалося вкрай незадо-
вільне становище із забезпечен-
ням медичних закладів сучас-
ним обладнанням і хірургічним
інструментарієм, зокрема фік-
саторами для лікування ортопе-
до-травматологічних хворих.
У зв’язку з цим з ініціативи
Київського НДІ ортопедії нака-
зом МОЗ УРСР за № 150 від
27.07.1989 р. було організовано
«Республіканське науково-на-
вчально-практичне об’єднання
«Травматологія та ортопедія»,
керівником якого був призначе-
ний І. В. Шумада, заступника-
ми О. О. Корж, Г. В. Гайко, В. Б.
Левицький, а в 1989 р. на базі
інституту організовується
науково-навчально-виробнича
асоціація «Остеосинтез» (наказ
МОЗ України № 168 від 04.08.
1989 року), директором якої
призначається В. Б. Левицький.
На заводах налагоджено вироб-
ництво металевих фіксаторів, а
на базі клініки ортопедії і трав-

матології для дорослих створе-
но школу для підготовки спеці-
алістів з технології стабільно-
функціонального остеосинтезу.
За три роки лікувально-профі-
лактичні заклади були забезпе-
чені необхідними металокон-
струкціями, підготовлено
близько 200 лікарів. Значний
вклад в роботу асоціації, особ-
ливо у впровадженні нових ме-
тодик в ортопедо-травмато-
логічні відділення, внесли О. І.
Рибачук, Г. В. Гайко, Л. П. Ку-
куруза, К. І. Катонін, А. П.
Крись-Пугач.

За досягнуті успіхи в роз-
робці актуальних проблем трав-
матології та ортопедії, ефектив-
не впровадження їх результатів
у практику охорони здоров’я,
підготовку висококваліфікова-
них кадрів інститут переведений
в першу категорію з оплати праці
працівників науки (наказ МОЗ
УРСР № 89 від 06.06.1991 р.).

Враховуючи, що інститут є
головною профільною устано-
вою МОЗ України і значну долю
наукових досліджень та прак-
тичної діяльності займає про-
блема травми, у тому числі і
політравми, у 1992 р. інститут
перейменовано в Український
науково-дослідний інститут
травматології та ортопедії МОЗ
України.

У вересні 2000 р. інститут
перейшов у підпорядкування
АМН України і отримав назву
ДУ «Інститут травматології та
ортопедії АМН України». Це
сприяло тому, що в науковій те-
матиці інституту поряд з при-
кладними роботами стали
більш широко проводитись
фундаментальні дослідження з
проблеми структурно-функціо-
нального стану кісткової, хря-
щової, м’язової і нервової тка-
нин, репаративної регенерації,
клітинної та тканинної терапії.
За цей період праці науковців
інституту також відзначались
дипломами АМН України.

У 2003 р. в Інституті відкрито
клініку спортивної та балетної
травми (керівник проф. О. О.
Коструб), в якій використову-
ються сучасні технології опера-
тивного відновного лікування
спортсменів і ветеранів спорту.

У 2006 р. у зв’яз-
ку з розширенням та
поглибленням науко-
вої тематики при ви-
конанні наукових
робіт зросла роль
функціональних до-
сліджень опорно-
рухової системи,
особливо при ушко-
дженнях м’язів і
нервів, були відкриті
лабораторія функ-
ціональної діагнос-
тики (керівник канд.
мед. наук О. Г.  Гай-
ко) та лабораторія
нейроортопедії і про-
блем болю (керівник
доктор мед. наук,
проф. О. Є. Юрик).
У 2007 р. відновлено
лабораторію біо-
механіки (керівник
канд. мед. наук І. А.
Лазарєв).

Адміністрація інституту:
директор Г. В. Гайко, заступник
директора з наукової роботи
С. С. Страфун, заступник дирек-
тора з науково-лікувальної ро-
боти С. І. Герасименко, вчений
секретар І. В. Рой, заступник ди-
ректора з економічних питань
Л. Є. Матюшина, заступник ди-
ректора з адміністративно-гос-
подарчої роботи О. І. Садикова,
головний бухгалтер Г. М. Сали-
вон, заступник головного ліка-
ря з хірургічної допомоги О. А.
Костогриз, з організаційної
роботи А. С. Голопатюк, на-
чальник відділу кадрів П. О.
Скрипнюк.

Інститут є головною про-
фільною установою МОЗ Украї-
ни з 1966 року, надає консуль-
тативно-лікувально-методичну
допомогу лікувально-профілак-
тичним закладам України, є
куратором 13 областей і м. Киє-
ва. В інституті функціонує ста-
ціонар на 400 ліжок, в якому
щорічно отримують лікування
майже 6000 хворих, виконуєть-

ся щорічно понад 5600 склад-
них оперативних втручань, кон-
сультативна поліклініка на 200
відвідувань у день щорічно на-
дає допомогу понад 33 000 хво-
рим. В інституті працює 661
співробітник (426 по розділу

 Г. В. Гайко,

директор інституту з 1989 р.

Група провідних вчених України після вручення Державних премій.

 Сидять (зліва направо): професори Б. І. Сіменач, О. І. Рибачук,

 Президент України Л. Д. Кучма, професори Г. В. Гайко, І. В. Шумада,

 Є. Т. Скляренко, В. М. Левенець та О. Є. Лоскутов (1996 р.)

«клініка» й 135 по розділу
«наука»), у тому числі 1 –
чл.-кор. АМН України, 25 док-
торів наук, із яких 10 профе-
сорів, 41 – кандидат медичних
наук та 72 лікарі.

За час існування інституту в
ньому працювали або працюють
один академік НАН України
(К. С. Терновий), один чл.-кор.
АМН України (Г. В. Гайко), два
заслужених діячі науки та тех-
ніки України (І. В. Шумада та
Г. В. Гайко), вісім лауреатів Дер-
жавної премії України (К. М.
Климов, Є. Т. Скляренко, К. С.
Терновий, І. В. Шумада, Г. В.
Гайко, О. І. Рибачук, О. Е. Міх-
невич, В. П. Данькевич), два
лауреати премії ім. М. Остров-
ського (М. К. Терновий, А. П.
Юрченко), 17 заслужених ліка-
рів України, чотири заслужених
працівники охорони здоров’я
України та три заслужених ви-
нахідники України.

На базі інституту з 1991 року
функціонує Республіканська
проблемна комісія – голова
чл.-кор. АМН України, проф.
Г. В. Гайко, заступник голови –
проф. М. О. Корж (Харків), сек-
ретар – проф. І. В. Рой. На засі-
даннях проблемної комісії обго-
ворюються анотації дисертацій,
проектів НДР, що плануються,
звіти перехідних та закінчених
НДР, затвердження методичних
рекомендацій, інформаційних
листків, нововведень.

З 1969 року при інституті
функціонує спеціалізована вче-
на рада з захисту докторських
дисертацій. За період роботи
вченої ради захищено 90 док-
торських та 295 кандидатських
дисертацій.

 Основні наукові напрямки
інституту:

– розробка методів ранньої
діагностики та лікування деге-
неративно-дистрофічних і дис-
пластичних захворювань су-
глобів у віковому аспекті, ендо-
протезування суглобів;

– розробка методів профі-
лактики і лікування гнійних

Зовнішній вигляд нової поліклініки

Çàê³í÷åííÿ íà 4-³é ñòîð.
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ускладнень хвороб та уражень
кісток і суглобів;

– медико-соціальні аспекти
травм опорно-рухової системи
та їх наслідків;

– розробка методів лікуван-
ня хворих з наслідками тяжких
травм кінцівок;

– розробка методів діагнос-
тики, лікування та реабілітації

хворих з ураженнями та захво-
рюваннями хребта;

– вроджені та набуті захво-
рювання опорно-рухової систе-
ми в дітей.

Ефективність наукових до-
сліджень забезпечується також
співпрацею інституту з бага-
тьма науково-дослідними закла-
дами Національної академії
наук, Академії медичних наук
України, Міністерства охорони
здоров’я та з провідними про-

 Ветерани інституту в День Перемоги (9.05.2008 р.)

 Вчена рада інституту (2005 р.)

фільними установами зарубіж-
них країн (Росія, Білорусь, Лат-
вія, Азербайджан, Узбекистан,
США, Канада, Китай, Польща,
Угорщина, Австрія).

Протягом багатьох років
інститут тісно співпрацює і
взаємодіє у сфері наукової, ви-
давничої та організаційної
діяльності з профільними уста-
новами Харкова і Донецька на
міжінститутському, державно-
му та міжнародному рівнях,
чому сприяють добрі ділові і
особисті стосунки між керівни-
ками і співпрацівниками цих
установ.

Науковці інституту беруть
активну участь у роботі міжна-
родних форумів, конгресів,
з’їздів, конференцій та семі-
нарів. Дев’ять співробітників
інституту є членами Міжнарод-
ної асоціації ортопедів-травма-
тологів (SICOT), 4 – членами
Американської академії хірур-
гів-ортопедів.

В інституті щорічно вида-
ються декілька монографій, те-
матичні та бібліографічні збір-
ники наукових праць співро-
бітників та науково-практичний

журнал «Вісник ортопедії, трав-
матології та протезування».

У цей ювілейний рік потуж-
ний творчий колектив ДУ
«Інститут травматології та орто-
педії АМН України», спираю-
чись на 90-літній досвід, гли-
бокі трудові традиції та надбан-
ня, сучасні досягнення медичної
науки, впевнено вступаючи в
новий етап, продовжує активно
працювати над актуальними те-
оретичними та практичними

проблемами, спрямованими на
поліпшення надання профілак-
тичної та лікувальної допомоги
ортопедо-травматологічним
хворим, зниження рівня травма-
тизму та захворювань опорно-
рухової системи, підвищення
ефективності лікування і зни-
ження інвалідності.

Голова профспілкового

комітету інституту,

доктор мед. наук, проф.

А. Т. Бруско

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

²íñòèòóò òðàâìàòîëîã³¿...
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Засідання президії:

– Про затвердження «Переліку основних питань для роз-
гляду та основних заходів, що проводяться у міській проф-
спілці працівників охорони здоров’я у ІІ півріччі 2009 року».

– Про регламент Ради профспілки та Президії Київської
міської профспілки працівників охорони здоров’я.

– Про хід дитячого оздоровлення влітку 2009 року.

Київське міське бюро судово-медичної експертизи.

Звітно-виборні збори

Надання колективних договорів для участі у міському га-
лузевому конкурсі

Національний медичний університет. Урочисте засі-

дання приймальної комісії

Засідання комісії з питань організаційної роботи. Про
проведення конкурсу-огляду на кращу внутрішньоспілкову
роботу

СЕС Подільського району. Зустріч з колективом.

Засідання президії:

– Про стан виконання наказу № 308/519 від 05.10.2005 р.
“Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ соціального захисту» в устано-
вах, підпорядкованих ГУОЗ та МЗ.

– Про роботу профспілкових комітетів УОЗ щодо напов-
нення профспілкового бюджету та повноти нарахувань проф-
спілкових внесків. Про виконання профспілкового бюджету
за І півріччя 2009 року.

Київська міська дитяча інфекційна лікарня. Звітно-

виборна конференція

ОППО УОЗ Подільського району. Звітно-виборна кон-

ференція

ОППО УОЗ Оболонського району. Звітно-виборна

конференція

Збір інформації про молодих спеціалістів для підготовки
вечора зустрічі «Посвята у професію».

Нарада голів ППО.
Про проведення звітно-виборних конференцій в ОППО

УОЗ районів.
Про роботу з депутатами Верховної Ради України та Київ-

ської міської ради.
Про порушення трудових прав працівників у процесі ре-

формування стоматологічної служби міста Києва.

Засідання комісії з питань захисту економічних інтересів
членів профспілки (підготовка до президії з питань оплати праці).

Засідання комісії з питань молодіжної політики. Про про-
ведення вечора зустрічі «Посвята у професію».

Засідання президії:

– Про стан виконання наказу № 308/519 від 05.10.2005 р.
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ соціального захисту» в устано-
вах, підпорядкованих МОЗ України. Пропозиції в бюджет
міста.

– Аналіз звернень, скарг, заяв членів профспілки, які на-
дійшли на адресу Ради профспілки за І півріччя 2009 року.

– Про підсумки оздоровлення дітей медичних працівників
влітку 2009 року.

– Про проведення вечора зустрічі заслужених лікарів –
жінок та молодих спеціалістів «Посвята у професію».

– Про підведення підсумків огляду організації внутріш-
ньоспілкової і фінансової роботи та виконання статутних
норм первинними профспілковими організаціями.

Обмін досвідом

Про роботу ОППО УОЗ Дніпровського району, профко-
му Інституту педіатрії, акушерства та гінекології та профко-
му Київської міської онкологічної лікарні з оздоровлення
дітей медичних працівників.

Зустрічі в колективах

Навчання профактиву

Курс «Основи профспілкової роботи» – Історія та

сучасність профспілкового руху

Засідання членів профкомів ЛПЗ, відповідальних за ук-
ладання колективних договорів. Обмін досвідом роботи.

Зустрічі в колективах

05.08
14.00

06.08

Серпень–
вересень

10.08

12.08
15.00

17.08

19.08
14.00

27.08

27.08

28.08

Серпень–
вересень

09.09

09.09

09.09

16.09
14.00

16.09
14.00

17.09

22.09
15.00

23.09

24.09

11 âåðåñíÿ – Äåíü ôàðìàöåâòà
Рада профспілки вітає всіх працівників фармацевтичної галузі з

професійним святом.

Від усієї душі засвідчуємо Вам почуття поваги, зичимо Вам міцно-

го здоров’я, безмірного щастя, успіхів та процвітання, здійснення всіх

заповітних мрій.

Хай кожнй день буде наповнений добром та любов’ю, принесе мир

і спокій, віру і сподівання на краще майбутнє!

Нехай натхнення та здобутки допомагають долати труднощі та

негаразди, а Боже благословення завжди буде на Ваших починаннях

кожної доброї справи.

Голова Ради профспілки

Л. В. Канаровська
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В
 останній час в умовах фінансово-економіч-
ної кризи в регіонах активізувалась робота

щодо реформування медичної галузі, оптимізації
мережі закладів охорони здоров’я.

Як свідчать факти, в деяких областях ця важ-
лива робота проводиться з грубим порушенням
чинного законодавства, в тому числі Закону Ук-
раїни «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності».

Нерідко обраний власниками порядок реорга-
нізації лікувально-профілактичних закладів веде
до масового вивільнення медичних працівників,
призводить до суттєвого звуження або позбавлен-
ня їх права на отримання пільг та компенсацій за
роботу в шкідливих умовах праці.

Звертаючи Вашу увагу на ці негативні прояви
та з метою їх попередження, просимо вивчити
стан роботи в кожному регіоні щодо реформуван-
ня закладів охорони здоров’я, встановити з цих
питань постійний інформаційний зв’язок з район-
ними та первинними організаціями профспілки.

З метою недопущення порушень трудового
законодавства та уникнення конфліктних ситуацій
в трудових колективах, при здійсненні заходіз
щодо реформування закладів охорони здоров’я

ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²ÂÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²ÂÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²ÂÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²ÂÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÎÕÎÐÎÍÈÎÕÎÐÎÍÈÎÕÎÐÎÍÈÎÕÎÐÎÍÈÎÕÎÐÎÍÈ
ÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÊÎÌ²ÒÅÒ

Головам Кримського республіканського, обласних
комітетів та рад, Київської міської ради профспілки
працівників охорони здоров’я

налагодити конструктивну роботу з вищенаведе-
них питань з органами виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, за необхідності надавати їм
правову допомогу, в тому числі із залученням
відповідних правових служб ФПУ в регіонах.

Про кожний факт порушень просимо інфор-
мувати виконавчий апарат профспілки для опе-
ративного реагування. До матеріалів необхідно
додати:

– копію рішення відповідного органу про ре-
організацію закладу охорони здоров’я;

– копію затвердженого статуту;
– дані про кількість

звільнених працівників
та зміну умов праці;

– інші документи,
які регулюють трудові
відносини в закладі після
реорганізації.

Інформацію з цих пи-
тань просимо надіслати
до 15 серпня 2009 року.

Голова профспілки

В.М. Коваль

М
іністерство охорони
здоров’я розглянуло

Ваш запит щодо норм наванта-
ження для лікарів амбулаторно-
поліклінічних закладів охорони
здоров’я і повідомляє.

Розрахункові норми обслу-
говування для лікарів амбула-
торно-поліклінічних закладів
охорони здоров’я затверджені
наказами Міністерства охорони
здоров’я СРСР від 16.07.80
№ 759, від 26.02.81 № 210, від
23.09.81 № 1000 та від 28.12.82
№ 1290 («Збірник штатних нор-
мативів і типових штатів закла-
дів охорони здоров’я» під ред.
С. П. Бурєнкова, 1986 p.).

У Переліку наказів МОЗ
СРСР, які визнанні такими, що
не застосовуються в Україні
(наказ Міністерства охорони

здоров’я України від 18.04.1996
№ 81) вказані накази МОЗ
СРСР відсутні.

З огляду на зазначене, роз-
рахункові норми обслуговуван-
ня для лікарів амбулаторно-
поліклінічних закладів охорони
здоров’я, які затверджені нака-
зами Міністерства охорони здо-
ров’я СРСР від 16.07.80 № 759,
від 26.02.81 № 210, від 23.09.81
№ 1000 та від 28.12.82 № 1290,
можуть застосовуватися на те-
риторії України відповідно до
Постанови Верховної Ради Ук-
раїни від 12.09.91 p. № 1545-ХІІ
«Про порядок тимчасової дії на
території України деяких актів
законодавства Союзу PCP».

З повагою
Заступник Міністра

І. В. Яковенко
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ÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ßÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈ

Голові профспілки працівників охорони
здоров’я України Коваль В. М.

Ùîäî íîðì íàâàíòàæåííÿ
äëÿ ë³êàð³â àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèõ
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Шановна Вікторіє Миколаївно!

П
ервый день совещания
прошел в стенах Россий-

ского государственного меди-
цинского университета им. Н. И.
Пирогова. Гостей из стран-уча-
стниц ШОС – Казахстана, Ки-
тая, Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана, а также Ирана, яв-
ляющегося государством-на-
блюдателем, приветствовал рек-
тор РГМУ академик РАМН Ни-
колай Володин. Далее руково-
дители министерств здравоох-
ранения и вузов, дипломаты об-
менялись подробными сообще-
ниями о мероприятиях в облас-
ти подготовки и повышения
квалификации медицинских и
фармацевтических кадров, вос-
требованности и мобильности
врачей и фармацевтов на рынке

труда стран ШОС. Численность
медиков этих государств со-
ставляет около 8 млн (из них 3,5
млн врачей и 400 тыс. провизо-
ров-фармацевтов), то есть речь
идет об огромном потенциале.

О развитии информацион-
ных технологий в сфере здраво-
охранения рассказал министр
здравоохранения Республики
Татарстан Айрат Фаррахов. За-
тем одновременно прошли 6
«круглых столов», посвящен-
ных различным аспектам дея-
тельности стран ШОС в облас-
ти здравоохранения.

– Эта встреча должна дать
мощный импульс для самого
тесного сотрудничества между
нашими вузами, – сказал кор-
респонденту «МГ» ректор Кир-

бин, средний объем эритроци-
тов, среднее содержание гемо-
глобина в эритроцитах, средняя

концентрация гемоглобина в
эритроците. Лейкоцитарный кар-
тридж рассчитывает следующие
показатели:  лейкоциты, лимфо-
циты, моноциты, гранулоциты,
гемоглобин. Скорость исследова-
ния составляет не более 3 минут.

Прибор идеален для меди-
цинских учреждений, в которых
необходимо выполнить сроч-
ный качественный анализ кро-
ви без наличия квалифициро-
ванного лабораторного специа-
листа, в приемном отделении,
реанимации и у постели боль-
ного.

(«Медицинская газета»,

№ 40, 3.06.2009)
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В Москве состоялась 1-я Международная конференция
в сфере здравоохранения стран Шанхайской организации
сотрудничества «Содействие устойчивому социально-эко-
номическому сотрудничеству стран ШОС. Медицинские
кадры в национальных системах здравоохранения».

Конференцию открывает академик РАМН Николай Володин

гизской государственной меди-
цинской академии член-коррес-
пондент НАН Киргизии Аши-
рали Зурдинов. – До сих пор
они развивались, на мой взгляд,
недостаточно динамично.

Участники конференции
выработали совместную резо-
люцию, в которой наметили
приоритетные направления –
разработать совместные про-
граммы обучения в системе ме-
дицинского образования, разви-
вать сотрудничество в области
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации спе-
циалистов, создать совет ректо-
ров ведущих медицинских и
фармацевтических вузов стран
ШОС, организовать нацио-
нальные обучающие центры,
создать регистр высококвали-
фицированных врачей в целях
обмена опытом и обучения спе-
циалистов, фонд содействия
реализации программ в сфере
здравоохранения, вещательный
медицинский канал стран
ШОС, провести конкурсы моло-
дых ученых, венчурных меди-
цинских проектов, международ-
ную студенческую конферен-
цию и т.д.

На следующий день высокие
гости посетили ряд ведущих
учебных центров, клиник и ла-
бораторий столицы России.

А. ХИСАМОВ,

А. АНУФРИЕНКО

корреспонденты «МГ»

(«Медицинская газета»,

№ 40, 3.06.2009)

Э
тих недостатков лишен но-
вый портативый прибор –

Хемпак XBC-Ридер (произво-
дитель – Хемпак, Дания),
который разработан спе-
циально для небольшого
количества исследова-
ний. Он работает с помо-
щью пластикового карт-
риджа, в который уже
внесены все необходи-
мые растворы для выпол-
нения исследований.
Прибор работает по тако-
му же принципу, что и
крупные автоматические
гематологические анали-
заторы (клетки крови определя-
ются с помощью импедансного
метода Культера, гемоглобин –
спектрофотометрически на
двух длинах волн). Хемпак
XBC-Ридер прост в работе и не
требует дополнительно обучен-
ного персонала. Анализатор ра-
ботает с капиллярной кровью,
причем для анализа требуется
всего лишь 20 мкл крови. К при-
бору поставляются два вида
картриджей – эритроцитарный
и лейкоцитарный. Эритроци-
тарный картридж позволяет
определить из одной капли кро-
ви следующие показатели: эри-
троциты, гематокрит, гемогло-
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Общеклинические исследования крови являются одни-

ми из самых распространенных лабораторных исследова-
ний. Но необходимо или содержать обученный персонал для
работы с микроскопом, или приобрести дорогой автомати-
ческий гематологический анализатор.
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Для осіб, які зайняті на окремих видах робіт із шкідливими та важкими
умовами праці, статтями 13 та 14 Закону України «Про пенсійне забезпечен-
ня» передбачене право дострокового виходу на пенсію (до досягнення жінка-
ми 55, чоловіками – 60 років). На пільгових умовах мають право на пенсію за
віком, незалежно від місця останньої роботи: працівники, зайняті повний
робочий день на роботах, передбачених Списками № 1 та № 2, затверджени-
ми постановою Кабінету Міністрів України; трактористи-машиністи, безпо-
середньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції; жінки, зай-
няті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній
обробці тютюну; водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тро-
лейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному
процесі важких і шкідливих виробництв, особи, зайняті на підземних робо-
тах, та інші.

П
роте у системі пільгового пенсій-
ного забезпечення працівників,

зайнятих на роботах із шкідливими та
важкими умовами праці, накопичилось
багато проблем, що призводить до втра-
ти працівниками не лише пільгового
стажу, а й права на пільгову пенсію.

Так, для призначення пенсій на
пільгових умовах до органів Пенсійно-
го фонду подається уточнююча довідка
про характер виконуваної працівником
роботи. Проте, враховуючи, що витрати
Пенсійного фонду на виплату пільгових
пенсій відшкодовуються підприємства-
ми, останні неохоче видають зазначені
довідки. У результаті працівники не мо-
жуть оформити пенсію. Часто при видачі
уточнюючих дові-
док підприємства-
ми з пільгового ста-
жу вилучаються час
відпусток, хвороби
працівника, по дог-
ляду за дитиною до
досягнення три-
річного віку та інші
періоди, що є пору-
шенням прав пра-
цівників.

Однією з проблем є питання своєчас-

ного проведення атестації робочих

місць за умовами праці.

Так, для призначення пенсії за Спис-
ками № 1 або № 2 зайнятість працівника
за відповідною професією чи на зай-
маній посаді, які передбачені списками,
має бути підтверджена результатами ате-
стації умов праці.

Атестація робочих місць здійсню-
ється на підприємствах, в організаціях
та установах незалежно від форм влас-
ності і господарювання згідно з Поряд-
ком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 1992 р.
№ 442, та методичними рекомендаціями
щодо її проведення, розробленими
Міністерством праці та соціальної полі-
тики України та Міністерством охорони
здоров’я України. Періодичність прове-
дення атестації робочих місць повинна
визначатися безпосередньо колективним
договором підприємства, але не рідше
одного разу на 5 років. Відповідальність
за своєчасне та якісне проведення атес-
тації покладається на керівника підприє-
мства, організації.

Проте практика проведення атестації
робочих місць і використання її резуль-
татів свідчить про численні порушення
пенсійних прав працівників. Підтвер-
дженням цього є звернення від проф-
спілкових об’єднань і громадян. На
багатьох підприємствах атестація ро-
бочих місць не проведена, на інших –
проводиться несвоєчасно. У разі, якщо
атестація робочих місць на підприємстві

не проведена або проведена несвоє-
часно, до пільгового стажу для призна-
чення пенсій за результатами поперед-
ньої атестації зараховується лише п’яти-
річний період роботи зі шкідливими та
важкими умовами праці, а подальший
період на цих роботах не зараховується
до пільгового стажу, поки не буде про-
ведено чергову атестацію робочих місць.
У результаті страждають працівники, які
не можуть реалізувати своє право на пен-
сійне забезпечення, оскільки, хоча вони
продовжують працювати у тих же
шкідливих чи важких умовах праці, їм
цей період роботи до пільгового стажу
не зараховується. Для поновлення пору-
шених прав працівник змушений зверта-

тися до різних ор-
ганів і відомств, а та-
кож обстоювати свої
пенсійні права у су-
довому порядку.

Протягом остан-
ніх років Федерація
профспілок неодно-
разово зверталася до
державних органів з
метою забезпечення
прав працівників на

пільгове пенсійне забезпечення. Зважа-
ючи на зволікання державних органів,
Федерація профспілок України само-
стійно підготувала проект постанови Ка-
бінету Міністрів України «Про внесен-
ня змін до Порядку проведення атестації
робочих місць за умовами праці», яким
передбачається, що в разі, якщо на під-
приємстві, в організації не проведена
чергова атестація робочих місць або ж
вона проведена несвоєчасно, при вста-
новленні пільг і компенсацій за роботу у
несприятливих умовах, а також визна-
ченні права на пен-
сію за віком на
пільгових умовах на
період до проведен-
ня такої (чергової)
атестації використо-
вуються результати
попередньої атес-
тації робочих місць
за умовами праці.
Після багаторазових
звернень, за дору-
ченням Кабінету
Міністрів України, у
Мінпраці створено робочу групу за
участі представників ФПУ, якою нині
опрацьовуються різні варіанти вирішен-
ня проблеми.

Разом із тим потребує посилення ро-
бота профспілкових організацій на
підприємствах і в організаціях, зокрема
щодо правильності видачі уточнюючих
довідок для призначення пільгових
пенсій і недопущення порушення

пенсійних прав працівників, а також
щодо своєчасності та повноти проведен-
ня атестації робочих місць.

Багато питань виникає щодо Поряд-

ку застосування Списків № 1 і № 2 вироб-

ництв, робіт, професій, посад і показ-

ників при обчисленні стажу роботи, що

дає право на пенсію за віком на пільго-

вих умовах, затвердженого наказом Мін-

праці від 18 листопада 2005 р. № 383.

ФПУ не задоволь-
няє чинний Порядок,
оскільки застосуван-
ня при обчисленні
пільгового стажу
Списків № 1 і № 2, які
діяли на момент
виконання робіт зі
шкідливими та важ-
кими умовами праці,
призводить до того,
що в багатьох випад-
ках працівники втра-
чають право на піль-
гове пенсійне забез-
печення. У зв’язку з
численними звернен-
нями профспілкових
об’єднань та грома-
дян у 2008 році робо-
та з цього питання з боку ФПУ активізу-
валася. Були проведені засідання робо-
чої групи, створеної при Міністерстві
праці та соціальної політики України, за
участі представників Мінпраці, Пен-
сійного фонду України, Федерації проф-
спілок та інших зацікавлених міні-
стерств і відомств, на яких були обгово-
рені проблеми, що існують у сфері
пільгового пенсійного забезпечення.
У ході обговорення були напрацьовані,
але не в повному обсязі узгоджені, відпо-
відні пропозиції.

Важливим залишається питання

призначення пенсій відповідно до стат-

ті 100 Закону України «Про пенсійне за-

безпечення «(у разі, якщо після 1 січня

1992 року особа і надалі продовжувала

працювати на роботах зі шкідливими і

важкими умовами

праці)».

Відповідно до
Прикінцевих поло-
жень Закону України
«Про загальнообо-
в’язкове державне
пенсійне страхуван-
ня», особам, які пра-
цювали на роботах зі
шкідливими і важки-
ми умовами праці та
мали або матимуть
право на пенсію

відповідно до статті 100 Закону України
«Про пенсійне забезпечення», пенсії
призначаються, виходячи з вимог віку та
стажу, встановлених раніше діючим за-
конодавством.

У тих випадках, коли особа, маючи
необхідний стаж роботи у шкідливих та
важких умовах праці на 1 січня 1992 p., і
надалі продовжувала працювати на цих
роботах, органи Пенсійного фонду

України призначають пенсію відповідно
до статті 13 Закону України «Про пенс-
ійне забезпечення», незважаючи на те,
що в уточнюючій довідці підприємством
зроблено посилання на Списки № 1,
№ 2 виробництв, цехів, професій і по-
сад на підземних роботах, на роботах зі
шкідливими умовами праці і в гарячих
цехах, робота на яких дає право на дер-
жавну пенсію на пільгових умовах і в
пільгових розмірах, затверджених поста-
новою Ради Міністрів СРСР від 22 серп-
ня 1956 р. № 1173.

Такі рішення органів Пенсійного
фонду не відповідають вимогам статті
100 Закону України «Про пенсійне забез-
печення», згідно з якими за наявності
необхідного пільгового стажу на 1 січня
1992 р. пенсія відповідно до статті 100
Закону має призначатися за поданням
підприємства, незалежно від того, чи
продовжувала ця особа працювати на

роботах зі шкідли-
вими і важкими
умовами праці після
зазначеної дати.

Потребує де-

тального опрацю-

вання питання фі-

нансування пільго-

вих пенсій, призна-

чених за Списками

№ 1 і № 2, які нині

виплачуються за

рахунок коштів під-

приємств.

Існуючі правові
норми щодо фінан-
сування таких пен-
сій не враховують
реального стану
економіки країни,
зокрема фінансо-

вого стану конкретних підприємств і
організацій. Нинішній механізм від-
шкодування цих пенсій є надто обтяж-
ливим для підприємств, оскільки від-
шкодовуються витрати на виплату
пільгових пенсій за минулі періоди ро-
боти працівників, а нині багато підпри-
ємств не в змозі відшкодовувати в повно-
му обсязі витрати Пенсійного фонду на
виплату пільгових пенсій у зв’язку з від-
сутністю необхідних коштів через скоро-
чення виробництва, зменшення чисель-
ності працівників тощо, а в даний час –
внаслідок фінансово-економічної кризи.

У зв’язку з цим необхідний пошук
інших механізмів відшкодування підпри-
ємствами таких пенсій. За будь-яких
обставин надалі це питання ставатиме
все дедалі актуальнішим і складнішим
для вирішення. ФПУ запропонувала
Мінпраці організувати роботу з вивчен-
ня порушеної проблеми, проведення
відповідних розрахунків та широкого
обговорення з метою справедливого її
вирішення, з урахуванням інтересів як
застрахованих осіб, так і роботодавців.

Викладене свідчить про те, що нор-
мативно-правова база у сфері пільгово-
го пенсійного забезпечення потребує
суттєвого доопрацювання. Федерація
профспілок й надалі вживатиме всіх
можливих заходів, спрямованих на реалі-
зацію працівниками своїх пенсійних
прав, усунення порушень та удоскона-
лення законодавства.

Завідувач відділу пенсійного

забезпечення Департаменту апарату

ФПУ з питань соціального захисту

Т. МАРУШЕНКО

(«Профспілкові вісті»,

№ 31(493) 7 серпня 2009)

Для призначення пенсій на пільго-
вих умовах до органів Пенсійного
фонду подається уточнююча довідка
про характер виконуваної працівни-
ком роботи. Проте, враховуючи, що
витрати Пенсійного фонду на випла-
ту пільгових пенсій відшкодовуються
підприємствами, останні неохоче ви-
дають зазначені довідки.

У разі, якщо атестація робочих
місць на підприємстві не проведена
або проведена несвоєчасно, до
пільгового стажу для призначення
пенсій за результатами попередньої
атестації зараховується лише п’яти-
річний період роботи зі шкідливими
та важкими умовами праці, а подаль-
ший період на цих роботах не зара-
ховується до пільгового стажу, поки
не буде проведено чергову атестацію
робочих місць.

Федерація профспілок України са-
мостійно підготувала проект поста-
нови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку про-
ведення атестації робочих місць за
умовами праці», яким передбачаєть-
ся, що в разі, якщо на підприємстві,
в організації не проведена чергова
атестація робочих місць або ж вона
проведена несвоєчасно, при встанов-
ленні пільг і компенсацій за роботу у
несприятливих умовах, а також ви-
значенні права на пенсію за віком на
пільгових умовах на період до про-
ведення такої (чергової) атестації ви-
користовуються результати попе-
редньої атестації робочих місць за
умовами праці.
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П
рофспілки протестують проти

порушення конституційного

права людини заробляти на життя

працею і вимагають:

– підняти мінімальну заробітну

плату до реального прожиткового

мінімуму.
Всупереч Законам України, мінімаль-

на заробітна плата працівників майже в
2 рази менша від реального прожитко-
вого мінімуму і становить лише 681 грн.,
тоді як реальний розмір мінімальної зар-
платні повинен бути на рівні 960 грн.
Підняття мінімальної заробітної плати
до рівня 960 грн. дозволить вивести пра-
цюючих людей поза межі бідності і дасть
можливість відновитись внутрішньому
споживчому ринку. Але Уряд збираєть-
ся у наступному 2010 році залишити
мінімальну зарплату на рівні 681 грн. з
поступовим підвищенням лише до
734 грн.

– встановлення мінімальної

пенсії не нижче реального прожитко-

вого мінімуму.

Сьогодні майже 8 млн пенсіонерів
опинилися за межею бідності, отриму-
ючи пенсію, розмір якої нижчий прожит-
кового мінімуму;

– погашення заборгованості із

виплати заробітної плати працівни-

кам підприємств та організацій усіх

форм власності.

Сума загальної заборгованості сягає
1559 млн грн., на деяких підприємствах
працівники не отримують зарплату
більше 10 місяців. Уряд повинен вико-
нувати зобов’язання та посилити відпо-
відальність керівників, винних у за-
тримці зарплати;
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Голові профспілки працівників охорони
здоров’я України Коваль В. М.

Р
озглянувши Ваше звер-
нення, повідомляємо.

У Списку виробництв, робіт,
професій і посад працівників,
робота яких пов’язана з підви-
щеним нервово-емоційним та
інтелектуальним навантажен-
ням або виконується в особли-
вих природних і геологічних
умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров’я, що дає
право на щорічну додаткову
відпустку за особливий харак-
тер праці, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 17.11.97 № 1290 (у
редакції постанови КМУ від
13.05.2003 № 679), зазначена
максимальна тривалість щоріч-
ної додаткової відпустки, яку
може отримати працівник,
відпрацювавши в умовах, пе-
редбачених Списком, повний
робочий рік.

Конкретна тривалість таких
відпусток встановлюється ко-
лективним або трудовим дого-
вором залежно від часу зайня-
тості працівника в цих умовах
(стаття 8 Закону України «Про
відпустки»).

Відповідно до статті 9 Зако-
ну України «Про відпустки» до
стажу роботи, що дає право на
щорічні додаткові відпустки за
особливий характер праці, зара-
ховуються:

1) час фактичної роботи з
особливим характером праці,
якщо працівник зайнятий у цих

умовах не менше половини три-
валості робочого дня, встанов-
леної для працівників даного
виробництва, цеху, професії або
посади;

2) час щорічних основної та
додаткових відпусток за роботу
з особливим характером праці;

3) час роботи вагітних
жінок, переведених на підставі
медичного висновку на легшу
роботу, на якій вони не зазнають
впливу несприятливих вироб-
ничих факторів.

Виходячи з вимог цієї статті
Закону Порядком застосування
зазначеного вище Списку, зат-
вердженим наказом Міністер-
ства праці та соціальної політи-
ки України від 30.01.98 № 16 та
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 30.01.98 за
№ 58/2498 (із змінами, затвер-
дженими наказом Мінпраці від
04.06.03 № 150 і зареєстровани-
ми у Мінюсті 18.06.03 за № 496/
7817), встановлено, що щоріч-
на додаткова відпустка за особ-
ливий характер праці надаєть-
ся пропорційно фактично
відпрацьованому часу. У розра-
хунок часу, що дає право праців-
нику на таку відпустку, зарахо-
вуються дні, коли він фактич-

но був зайнятий на роботах з
особливим характером праці не

менше половини тривалості

робочого дня, встановленого
для працівників цих вироб-
ництв, цехів, професій, посад.

Центральний комітет
Профспілки працівників
охорони здоров’я України

У
 Міністерстві праці та со-
ціальної політики України

розглянуто ваше звернення від
22.06.2009 р. № 03-209 та по-
відомляється.

Відповідно до статті 24 За-
кону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність»
пенсія науковим (науково-педа-
гогічним) працівникам призна-
чається при досягненні пенсій-
ного віку жінкам – за наявності
стажу роботи не менше 20
років, у тому числі стажу нау-
кової роботи не менше 15 років,
чоловікам – за наявності стажу
роботи не менше 25 років, у
тому числі стажу наукової ро-
боти не менше 20 років.

Посади, робота на яких дає
право на наукову пенсію, визна-
чені Переліком посад наукових
(науково-педагогічних) праців-
ників підприємств, установ,
організацій, вищих навчальних
закладів ІІІ-IV рівнів акреди-
тації, перебування на яких дає
право на призначення пенсії та
виплату грошової допомоги у
разі виходу на пенсію відповід-
но до статті 24 Закону України

«Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність», затвердженим
постановою Кабінету Міністрів
України № 257, який опрацьо-
вано з урахуванням статей 22-1
та 22-2 Закону України «Про
наукову і науково-технічну
діяльність».

Згідно із статтею 22-3 Зако-
ну до стажу наукової роботи за-
раховується, зокрема, час робо-
ти осіб, які мають науковий
ступінь, за спеціальністю відпо-
відно до групи спеціальностей
галузі науки, з якої присуджено
науковий ступінь, з дня зайнят-
тя посади за цією спеціаль-
ністю.

Для підтвердження факту
роботи особи, що звернулася за
призначенням пенсії, як науко-
вому працівнику необхідно на-
дати уточнюючу довідку. Дові-
дка надається за підписом кері-
вника підприємства, організації
установи або його правонаступ-
ника до органів, що признача-
ють пенсії.

Заступник Міністра

О. Онищук

Отже, як випливає з зазначе-
ного, якщо працівник був на
лікарняному, у відпустці без
збереження заробітної плати, на
навчанні тощо або певну кіль-
кість робочих днів був зайнятий
в умовах, передбачених Спис-
ком, менше половини трива-
лості робочого дня, – ці дні не
зараховуються до стажу, що дає
право на щорічну додаткову
відпустку за особливий харак-
тер праці. Тому у зазначених ви-
падках працівнику надається
така відпустка тривалістю про-
порційно фактично відпрацьо-
ваному часу, а не повної трива-
лості.

Облік часу, відпрацьованого
в умовах з особливим характе-
ром праці, здійснюється власни-
ком або уповноваженим ним
органом.

Складання простої арифме-
тичної пропорції для розрахун-
ку конкретної тривалості що-
річної додаткової відпустки не
вимагає розробки окремого ме-
ханізму її розрахунку: виходячи
з тривалості додаткової відпуст-
ки за повний робочий рік (пе-
редбачено Списком), конкретна
її тривалість розраховується
пропорційно кількості днів, коли
працівник фактично був зайня-
тий на роботах з особливим
характером праці не менше
половини тривалості робочого
дня.

В. о. начальника

Державної експертизи

умов праці України

О. Чернетенко
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Шановна Юліє Володимирівно!

Прем’єр-міністру України
Тимошенко Ю. В.

Прийміть наші вітання у зв’язку із Всесвітнім днем дій за гідну працю.

Користуючись нагодою, ще раз звертаємось до Вас як глави Уряду з

вимогою встановити мінімальний розмір заробітної плати на рівні реаль-

ного прожиткового мінімуму, який повинен бути об’єктивно визначений з

урахуванням постійного зростання цін та інфляції.

Мінімальна пенсія не може бути за порогом бідності. Заборгованість із

заробітної плати – це ганьба для країни, що прагне до європейської спільно-

ти. Голодний бюджетник – сором для держави.

Нам не потрібна політика соціального популізму, нам потрібна політи-

ка реальних дій. Добрі справи потрібно доводити не словом, а ділом!

– встановлення єдиної тарифної

сітки в оплаті праці

бюджетників.

Уряд з грудня ми-
нулого року здійснює
розрахунки посадових
окладів працівників
виходячи із розміру
545 грн., а не з розміру
мінімальної заробітної
плати, як цього вима-
гає Закон «Про оплату
праці», забезпечивши
оклади бюджетникам

Безглузді дії влади довели українських працівників до бідності і

зубожіння! Більше 30% працюючого населення сьогодні опинилися за

межею бідності.

на рівні мінімальної заробітної плати
тільки тим працівникам, які отримують
зарплатню, нижчу від мінімальної заро-
бітної плати;

– змінити підхід до реформуван-

ня податкової системи України.

Реформування податкової системи
шляхом підвищення ставки податку з
доходів фізичних осіб, зменшення подат-
кових пільг, перенесення основного на-
вантаження по оплаті страхових внесків
з роботодавців на найманих працівників
збільшить податковий тягар на доходи
громадян.

Профспілки протестують проти знищення людини праці

і відстоюють право українського народу

на гідну працю і гідне життя!
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В
літку 2009 року Київська
міська профспілка праців-

ників охорони здоров’я, як і в
попередні роки, приділяла вели-
ку увагу повноцінному відпо-
чинку, оздоровленню та ліку-
ванню дітей медичних праців-
ників.

 Основні зусилля Київської
міської профспілки працівників
охорони здоров’я під час оздо-
ровчої кампанії 2009 року були
спрямовані на поліпшення
якості оздоровчих послуг, збіль-
шення кількості дітей, які оздо-
ровлюються в організованій
формі, особливо дітей соціаль-
но-вразливих категорій.

Відповідно до Галузевої уго-
ди між Головним управлінням
охорони здоров’я та медичного
забезпечення Київської міської
державної адміністрації та
Київською міською проф-
спілкою працівників охорони
здоров’я з питань соціально-
трудових відносин працівників
галузі на 2009 рік, постанови
Президії Київської міської ради
професійних спілок від
20.05.2009 № П-27 «Про органі-
зацію оздоровлення дітей та
підлітків влітку 2009 року» та
постанови Правління Фонду
соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності
(ФСС з ТВП) «Про затверджен-
ня Порядку часткового фінансу-
вання оздоровлення дітей у ди-
тячих оздоровчих закладах за
рахунок коштів Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової
втрати працездатності» та змін,
внесених до постанови
правління ФСС з ТВП
«Про затвердження
граничних норм витрат
на харчування, лікуван-
ня та культурне обслу-
говування дітей, які є
членами сімей застра-
хованих осіб, у дитячих
оздоровчих закладах на
2009 рік» від 26.05.
2009 р. № 39, міська га-
лузева профспілка
здійснювала роботу з
організації оздоровлення дітей
влітку 2009 року, уклавши до-
говори на придбання на пільго-
вих умовах путівок у дитячі са-
наторії Криму та Київщини з
Київським міським дитячим
медичним санаторно-курорт-
ним об’єднанням на оздоров-
лення 675 дітей («Лучезарний»,
м. Євпаторія, «Р. Люксембург»,
смт Гаспра, «Орлятко», смт
Ворзель) та з Дитячим оздоров-
чо-лікувальним комплексом
«Сузір’я Таврії» в м. Скадовськ

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß Ä²ÒÅÉ
ÌÅÄÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÂË²ÒÊÓ 2009 ð.

Херсонської області на оздо-
ровлення 400 дітей працівників
галузі.

За рахунок коштів ФСС з
ТВП (голова правління В. М.
Цибенко) проведено здешевлен-
ня дитячих путівок КМДСКМО
на 891 грн. кожну – на весь літ-
ній період в дитячих оздоровчих
закладах Криму і закладах, роз-
ташованих на території Київсь-
кої приміської зони («Лучезар-
ний», м. Євпаторія, «Р. Люксем-
бург», смт Гаспра, «Орлятко»,
смт Ворзель) та здешевлення
дитячих путівок в дитячий оз-
доровчо-лікувальний комплекс
«Сузір’я Таврії» в м. Скадовськ
Херсонської області на 693 грн.
кожну на весь літній період. За
рахунок профспілкового бюд-
жету Київської міської проф-
спілки працівників охорони здо-
ров’я було забезпечено здешев-
лення кожної путівки в «Сузір’я
Таврії» в м. Скадовськ Хер-
сонської області – на 500 грн.

Київською міською радою
профспілок працівників охоро-
ни здоров’я було надано без-
коштовно, дітям найбільш соці-
ально вразливих категорій
сімей, 2 путівки до ДОЛК «Су-
зір’я Таврії» (5334.00 грн.), 6
путівок до санаторію «Орлятко»
(3.654.00 грн.).

Всього на дитяче оздоров-
лення було виділено коштів в
сумі 2713.068 тис. грн.

В ході оздоровчої кампанії
2009 року Київська міська
профспілка працівників охоро-
ни здоров’я звертала особливу

увагу на оз-
доровлення
дітей із ба-
гатодітних
та малоза-
безпечених
сімей ме-
дичних пра-
цівників.

В с ь о го
було оздо-
р о в л е н о
2645 дітей,
із них:

– 23 дітей-сиріт,
– 26 дітей-інвалідів,
– 2473 дитини із багатодіт-

них і малозабезпечених сімей,
– 98 дітей, що проживають у

районах екологічної небезпеки.
Врахову ючи

п о п е р е д н і й
досвід, забезпечу-
валось страхуван-
ня дітей на час пе-
ребування в оздо-
ровчих закладах
на випадок хворо-
би чи травми.

Київською ра-
дою профспілки
працівників охо-
рони здоров’я
здійснювалися за-
ходи щодо органі-
зації відправлення
та доставки дітей
в оздоровчі закла-
ди (бронювання
та придбання
квитків, замов-
лення автотранспорту). Забез-
печувалося супроводження
дітей під час перевезення до-
свідченими медичними та педа-
гогічними працівниками. Ви-
трати на супроводження та
відрядження склали 23,6 тис.
грн. З повною відповідальністю
поставилися до організації су-
проводження та доставки дітей
до місць відпочинку, формуван-
ня списків, проведення батькі-
вських зборів профспілковий
актив ОППО Дніпровського (го-
лова ОППО – Симонова Н. А.),
Дарницького (голова ОППО –

Ладнич В. П.), Свято-
шинського (голова
ОППО – Гончаревська
Л. М.), Оболонського
( голова ОППО – Дра-
чов В. Т.), Київської
міської станції швид-
кої медичної допомо-
ги та медицини катас-
троф (голова ППО –
Каплюк Л. Б.), Інсти-
туту ендокринології
(голова ППО – Зубко-

ва Г. А.), Національного
медичного університету
(заст. голови ППО – Лап-
ко В. Г.), Інституту ней-
рохірургії (заст. голови
ППО – Неграш П. С.),
Унституту педіатрії аку-
шерства та гінекології
(голова ППО – Тумано-
ва Л. Є.), Київської
міської онкологічної лі-
карні (голова ППО – Му-
сієнко Н. Д.).

Здійснювався конт-
роль за умовами перебу-
вання дітей у дитячих
оздоровчих закладах. У
цілому в дитячих оздо-
ровчих закладах було за-
довільно організовано

харчування та медичне обслуго-
вування дітей, дотримувалися
санітарно-гігієнічні норми та
вимоги теніки безпеки.

Київською міською радою
профспілок (голова М. Ю. Ве-
рес) було оздоровлено пільгови-
ми путівками 54 дитини (2008
рік – 165) з багатодітних та ма-
лозабезпечених сімей в дитячих
оздоровницях Криму, Закар-
патської та Київської областей
України.

Значним масовим видом оз-
доровлення було оздоровлення
дітей разом з батьками на базах
відпочинку: «Вікторія» (Міська
клінічна лікарня № 4, головний
лікар Чегусов В.В., голова
профкому Курко Л. В.), Одесь-
ка область, СОТ «Медик» (На-
ціональний медичний універси-
тет, ректор Москаленко М. А.,
голова профкому Іванов М. А.),
с. П’ятихатки Київської області,
в яких оздоровлено 247 дітей та
підлітків.

Рада Київської міської проф-
спілки працівників охорони здо-
ров’я разом з районними об’єд-
наннями профспілки активно
співпрацювала з Управлінням
охорони здоров’я районних дер-
жавних адміністрацій, депута-
тами всіх рівнів, дитячими
поліклініками та іншими орган-
ізаціями, що дало змогу додат-
ково оздоровити 1516 дітей та
підлітків.

Середня вартість всіх путі-
вок склала  2233 грн.

Питання проведення підго-
товки та організації оздоровлен-
ня і відпочинку дітей постійно

розглядалися на засіданнях пре-
зидії ради профспілки, апарат-
них нарадах та нарадах голів
первинних профспілкових орга-
нізацій а також висвітлювалися
у профспілковій газеті «Медик
столиці».

Аналізуючи підсумки оздо-
ровлення дітей, вважаємо за
необхідне звернути увагу проф-
спілкових комітетів, господар-
ників на такі питання, які потре-
бують вирішення:

1. Збереження оздоровниць
та поліпшення їх матеріальної
бази, особливо медичним об-
ладнанням;

2. Посилення уваги щодо
поліпшення виховної, культур-
но-масової та фізкультурно-
спортивної роботи з дітьми. За-
безпечення дитячих оздоровчих
закладів сучасною методикою
проведення дозвілля;

3. Внесення питань оздо-
ровлення дітей та підлітків до
колективних договорів та угод
з господарськими керівниками.

4. Звернути увагу у наступ-
ному оздоровчому сезоні 2010
року на збільшення кількості
пільгових путівок в оздоровчі
заклади Київською міською
радою профспілок (голова
М. Ю. Верес).

Завдяки активній позиції та
співпраці профспілкових об’єд-
нань комітетів з господарника-
ми найбільш результативно та
якісно працювали районні
профспілкові об’єднання Дні-

Турбота про оздоровлення дітей є одним з
основних показників ставлення держави до
проблем підростаючого покоління. Аналіз ста-
ну здоров’я дітей за останні роки свідчить про
значне його погіршення і констатує стійке зро-
стання захворюваності за класами хвороб з
найвищими рівнями хронізації процесів та
інвалідизації дітей. Збереження тенденції до

погіршення стану здоров’я дітей зумовлене
негативними факторами соціально-економіч-
ного, екологічного та психоемоційного харак-
теру. До економічно та соціально виправда-
них шляхів лікування та оздоровлення дітей
належить використання саногенного потенці-
алу кліматичних та клімато-бальнеологічних
факторів екологічно чистих регіонів України.

«Р. Люксембург», смт Гаспра

«Лучезарний», м. Євпаторія

Ïðîäîâæåííÿ íà 9-³é ñòîð.
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провського (голова профкому
Симонова Н. А.), Солом’ян-
ського (голова ОППО Курко
Л. В.), Дарницького (голова
ОППО Ладнич В. П.), Свято-
шинського (голова ОППО Гон-
чаревська Л. М.), Оболонсько-
го (голова ОППО Драчов В. Т.),
Деснянського (голова ОППО
Черникова Г. Л.), Шевченківсь-
кого (голова ОППО Тичинська
Т. П.), Національного медично-
го університету (заст. голови
профкому Лапко В. Г.), Інститу-
ту педіатрії, акушерства та гіне-
кології (голова профкому Тума-
нова Л. Є.), Станції швидкої
медичної допомоги та медици-
ни катастроф (голова профкому
Каплюк Л. Б.), УДСЛ «ОХМАТ-
ДИТ» (голова профкому Кор-
нійчук Н. П.), Київської міської
психоневрологічної лікарні № 1
(голова профкому Губська Л. В.),
Клінічної лікарні «Феофанія»
ДУС (голова ППО Позняков
Н. М.), які додатково оздорови-
ли дітей завдяки залученню
фінансової допомоги районних
управлінь охорони здоров’я,
районних державних адміні-
страцій, депутатів, дитячих по-
ліклінік, благодійних та інших
організацій (див. таблицю).

За підсумками проведення
оздоровчої кампанії 2009 року
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
відзначає найактивніших орга-
нізаторів літнього відпочинку
дітей:

– Симонова Наталія Ана-
толіївна – голова ОППО УОЗ
Дніпровського району;

– Курко Людмила Василів-
на – голова ОППО УОЗ Со-
лом’янського району;

«Орлятко», смт Ворзель

(лікувальний кабінет)

«Орлятко», смт Ворзель (кабінет фізіотерапії)

«Орлятко», смт Ворзель (зал ЛФК)

Ïîêàçíèêè îðãàí³çàö³¿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé òà
ï³äë³òê³â âë³òêó 2009 ðîêó (Êè¿âñüêà ì³ñüêà
ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ)

№ Зміст звіту 2008 2009

1. Кількість дітей шкільного віку в галузі 17757 17011

2. Загальна кількість дітей, охоплених оздоровчими

заходами за організаційно-фінансовою участю

профспілкових комітетів в оздоровчих закладах

всіх типів: 2632 2645

в тому числі:

– на Київщині 241 272

– в оздоровницях інших регіонів України 2391 2373

3. Із загальної кількості дітей оздоровлено:

– міськпрофрадою 165 54

– галузевою профспілкою 946 1075

– профспілковим комітетом 1521 1510

4. Із загальної кількості дітей, що охоплені

оздоровчими заходами:

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених

  батьківського піклування 31 25

– дітей із багатодітних сімей 30 28

– дітей із малозабезпечених сімей 2422 2473

– дітей, які проживають в районах

   екологічної небезпеки 107 98

– дітей-інвалідів 28 26

5. Тривалість зміни 22 24

6. Кількість коштів, залучених на організацію

оздоровлення і відпочинку дітей (у млн грн.): 3467,6 2856,4

– з Державного бюджету — —

– з обласного та місцевих бюджетів 1574,0 110,8

– від господарських організацій — —

– з бюджетів профспілок 719,7 1255,3

– Київська міська профспілка

   працівників охоони здоров’я 133,3 215,0

– з бюджету державного соціального страхування

   з тимчасової втрати працездатності  630,3 916,1

– від спонсорів та благодійних структур; 80,3 28,7

– від батьків 330,0 330,5

7. Середня вартість ліжко-дня у заміському

стаціонарному оздоровчому закладі (грн.) 1738 2333

– на Київщині 1516,2

– в регіонах України 2430,0

8. Наявність випадків порушення правил утримання,

експлуатації дитячих оздоровчих закладів, безпеки

життя і здоров’я дітей та обслуговуючого персоналу — —

Голова ради Л. В. Канаровська

«Сузір’я Таврії» в м.Скадовськ

– Драчов Володимир
Тимофійович – голова ОППО
УОЗ Оболонського району;

– Гончаревська Людми-
ла Миколаївна – голова
ОППО УОЗ Святошинського
району;

– Ладнич Валентина
Опанасівна – голова ОППО
УОЗ Дарницького району;

– Неграш Парасковія
Степанівна – заст. голови
ППО Інституту нейро-
хірургії;

– Туманова Лариса Євге-
нівна – голова ППО Інституту
ПАГ;

– Каплюк Людмила Бори-
сівна – голова ППО Київської
міської станції швидкої медич-
ної допомоги.

Калейдоскоп

літнього відпочинку

Багато захоплених спогадів
та мрії повернутися ще раз до
«сонячних островів відпочин-
ку» спонукають до опублікуван-
ня даного матеріалу в газеті
київських медиків.

Усім дітям, хто побував у
цьому році у лікувально-оздо-
ровчому комплексі «Сузір’я
Таврії», будуть снитися облаш-

тований мі-
ніаквапарк,
де можна
п л а в а т и ,
з’їхати з
яскравого
трампліна,
смачні пи-
ріжки, міні-
музей ук-
ра їнських
старожит-
ностей та
найкращі у
світі вожаті та вихователі. Саме
атмосфера непоказної доброти
і привітності до всіх без винят-
ку – найбільший здобуток ко-
лективу цього лікувально-оздо-
ровчого комплексу, душею

якого є Вишенцева Тетяна Ва-
силівна.

Зігріватимуть дитячі серця
спогади про «сонячні острови
відпочинку», що знаходяться у
благодатному для лікування та
оздоровлення місці – на узбе-
режжі Чорного моря, про сана-
торії ім. Р. Люксембург та «Лу-
чезарний» з найкращими в світі
алеями квітів та ошатними
ліхтарями, з облаштованими
лікувальними пляжами, фут-
больними, тенісними та баскет-
больними полями, де повітря і
вода насичені йодобромними
мінералами, гостру нестачу
яких відчувають наші діти.

Згадуватиметься санаторій
«Орлятко» у мальовничому
містечку на Київщині Ворзелі,
де лікує чисте повітря, своєрід-
ний мікроклімат стародавнього
лісу. Але найголовнішою пере-
вагою цих оздоровчо-лікуваль-
них закладів є прекрасні ліку-
вальні, фізіотерапевтичні,
навчальні кабінети, зали ЛФК.
Це не стандартний набір, а пло-
ди багаторічної, злагодженої ко-

лективної робо-
ти однодумців та
чудових фахів-
ців Київського
дитячого сана-
торно-курортно-
го медичного
об’єднання на
чолі з генераль-
ним директором
Ге р а с и м е н к о
Лілією Петрів-
ною.

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 8-³é ñòîð.

Îçäîðîâëåííÿ ä³òåé...

Заст. голови ради ППОЗ

Кожан А. Я.

 Зав. відділу соц. мед. питань

Журавська Л. П.

 Заст. головного бухгалтера

Чернишенко Ю. М.

ÄåðæàâíîìóÄåðæàâíîìóÄåðæàâíîìóÄåðæàâíîìóÄåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâóï³äïðèºìñòâóï³äïðèºìñòâóï³äïðèºìñòâóï³äïðèºìñòâó
«Ñàíàòîð³é«Ñàíàòîð³é«Ñàíàòîð³é«Ñàíàòîð³é«Ñàíàòîð³é «««««ÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀ»»»»»

(ì. Êè¿â, Ñòîëè÷íå øîñå, 215)

ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓÏÎÑÒ²ÉÍÓÏÎÑÒ²ÉÍÓÏÎÑÒ²ÉÍÓÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓÐÎÁÎÒÓÐÎÁÎÒÓÐÎÁÎÒÓÐÎÁÎÒÓ ÏÎÒÐ²ÁÍ²:ÏÎÒÐ²ÁÍ²:ÏÎÒÐ²ÁÍ²:ÏÎÒÐ²ÁÍ²:ÏÎÒÐ²ÁÍ²:
• Лікар-терапевт заробітна плата від 1344 грн. на місяць

• Лікар-кардіолог (на період декретної відпустки) заробітна плата від 1344 грн.

• Лікар з функціональної діагностики заробітна плата від 1421 грн.

• Сестри медичні заробітна плата від 960 грн.

• Молодші медичні сестри заробітна плата від 982 грн.

Довідки за телефоном: 259-26-26
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П
оселення засноване 1625 p., коли
Чернігівсько-Сіверські землі вхо-

дили до складу Речі Посполитої. Майже
півстоліття столицею Лівобережної Ук-
раїни, офіційною резиденцією гетьманів
був Батурин. Починаючи з 1669 р. тут
розміщувались і функціонували вищі
урядові установи, мешкали представни-
ки козацької старшини, які, не шкодую-
чи сил і коштів, розбудовували Батурин,
зводили храми й оселі, оздоблювали їх
творіннями вітчизня-
них та іноземних мит-
ців. Зруйнований у
листопаді 1708 р. ка-
ральним загоном ро-
сійського війська за
наказом Петра І, Бату-
рин, неначе казковий
птах Фенікс, відродив-
ся і вдруге й востаннє
став столицею козаць-
кої держави за гетьма-
на Кирила Розумов-
ського, але назавжди
залишився символом
національної державності.

Одним з перших кроків на шляху
відновлення історичної справедливості
стало утворення в 1994 р. на базі місце-
вого краєзнавчого музею історико-куль-
турного заповідника «Гетьманська сто-
лиця», у складі якого перебувають 39
об’єктів унікальних пам’яток історії, ар-
хітектури та природи. З 2006 року запо-
відник став державним і перебуває у пря-
мому підпорядкуванні Міністерства
культури та туризму України. Створено
музей в будинку Генерального судді
В. Кочубея, розробляються проекти ство-
рення мережі музеїв – у палаці гетьмана

К. Розумовського буде створено Музей
гетьманства, де цілком закономірно та
історично обґрунтовано можна предста-
вити один із найвідповідальніших пері-
одів історії України, Музей археології
Батурина у приміщенні Воскресенської
церковнопарафіяльної школи; передба-
чено музеєфікацію та реконструкцію па-
м’яток археології Цитадель, Гончарівка.

У центрі старого Батурина в урочищі
Цитадель збереглися залишки земляних

укріплень колишньої фортеці. Як з’ясу-
вали археологи, саме тут 900 років тому
виникло городище, мешканці якого мали
контролювати ситуацію на кордонах,
підвладних чернігівським князям Заде-
сення, та переправи на р. Сейм. Утім,
територія сучасного Батурина та його
найближчі околиці були досить щільно
заселені починаючи ще з доби неоліту.
Тут виявлені також старожитності епо-
хи бронзи, раннього залізного віку,
пам’ятки слов’янських культур І тисячо-
ліття нашої ери й часів Київської Русі.

Після перенесення у 1669 р. козаць-
кої столиці до Батурина на території

ÁÀÒÓÐÈÍ – ãåòüìàíñüêà ñòîëèöÿ
Співробітникам ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка

АМН України» до Дня медичного працівника профспілковий комітет з ініціативи голови
Зубкової Г. А. подарував незабутню подорож до гетьманської столиці – міста Батурина.

Цитаделі по-
став гетьмансь-
кий палац, у
якому порядку-
вали Дем’ян
Многогрішний
( 1 6 6 9 – 1 6 7 2 ) ,
Іван Самойло-
вич (1672–1687)
та Іван Мазепа (1687–1708). Поруч ви-
сочів головний храм – дерев’яна Воскре-
сенська церква. Саме тут шукали поря-
тунку діти й жінки під час штурму Бату-
рина військами О. Меншикова у листо-
паді 1708 р. Від рук карателів полягло
близько 16 тисяч муж-
ніх захисників та жи-
телів Батурина, а саме
місто було спалене і
зруйноване. Єдина
споруда, що вистояла –
будинок Генерального
судді В. Кочубея.
Сьогодні будинок, що
з ранньої весни до
пізньої осені потопає у
квітах, без перебіль-
шення є перлиною
гетьманської столиці.

Поряд із Цитадел-
лю розташовано новий об’єкт заповід-
ника – Музей археології Батурина. Він
постав як результат 12-річних археоло-
гічних досліджень Батурина і околиць,
спільної творчої роботи науковців,  Чер-
нігівсько-Сіверської археологічної екс-
педиції та дизайнерів. Експозицію музею
розміщено у відреставрованому при-
міщенні Воскресенської церковнопара-
фіяльної школи (1903). Екскурсія по цьо-
му музею розповідає відвідувачу про

історію Батуринщини від перших неолі-
тичних стоянок до руйнації гетьманської
столиці в листопаді 1708 року й проілю-
стрована безцінними знахідками архео-
логів, вік найдавніших з яких сягає
80 тис. років.

Головною окрасою і певною мірою
символом Батурина вже понад 200 років
залишається палац останнього гетьмана
Лівобережної України Кирила Розу-
мовського. Розташований на терасі ви-
сокого лівого берега Сейму, він викли-
кає водночас і захоплення, і сум, і занепо-
коєння долею цієї унікальної пам’ятки.

Ви ще не побували в Батурині?
Поспішайте – не пожалкуєте.

10 вересня відбулося засідання правління
Київського міського відділення Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездат-
ності, одним з членів якого є голова Ради Київ-
ської міської профспілки працівників охорони
здоров’я Канаровська Л. В.

На засіданні розглядалися питання про вико-
нання бюджету КМВ ФСС з ТВП, це витрати на

виплату допомоги в зв’язку з втратою працездат-
ностіпостраждалим від наслідків Чорнобильської
катастрофи, на санаторно-курортне лікування для
застрахованих осіб.

Надаємо інформацію про використання сана-
торно-курортних путівок установами охорони
здоров’я м. Києва.

П
еред встречей с демократа-

ми – членами Комитета по

энергетике и торговле Палаты

представителей, который являет-

ся одним из пяти комитетов,

подготавливающих реформу

здравоохранения, президент Оба-

ма вновь заявил, что Конгресс

должен отставить политику в сто-

рону и заняться делом.

«Снова и снова мы слышим

отговорки для того, чтобы отло-

жить и провалить реформу, – ска-

зал Барак Обама. – Снова и снова

страдают интересы американцев,

потому что те, кто сидит в Вашин-

гтоне, занимаются сиюминутны-

ми политическими играми вмес-

то того, чтобы служить интересам

государства».

Проект реформы, который

президент и его однопартийцы

стараются провести, предусмат-

ривает создание государственно-

го медицинского страхования,

В Конгрессе США идут дебаты по реформе системы
здравоохранения. Большинство демократов и президент
Барак Обама отстаивают свои радикальные предложения,
которые обойдутся казне по меньшей мере в 1 трлн долл.,
а республиканцы всё больше усиливают свою критику. Пре-
зидент утверждает, что реформа осуществима без увеличе-
ния дефицита федерального бюджета.

которое будет конкурировать с

частными планами. По новому за-

конодательству медицинскую

страховку должны будут иметь

все, оно также обязывает работо-

дателей предоставлять страхова-

ние своим сотрудникам.

Республиканцы выступают

против предлагаемого введения

добавочного подоходного налога

на высокие ставки заработной

платы с целью оплаты но-

вой системы здравоохранения.

В частности, республиканцы

утверждают, что план президен-

та представляет собой захват

государством всей системы здра-

воохранения; они также заявляют,

что реформа обойдется намного

дороже, чем рассчитывают де-

мократы и президент.

И. КАБАРДА

(«Медицинская газета»,

№ 57, 5.08.2009)
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Ç ÒÈÌ×ÀÑÎÂÎ¯ ÂÒÐÀÒÈ ÏÐÀÖÅÇÄÀÒÍÎÑÒ²

Ïëàí ðîçïîä³ëó ïóò³âîê
äî ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ çàêëàä³â íà 2009 ð³ê

№ Найменування ВД, Всього у тому числі по кварталах

п/п лікувальних закладів путівок І кв. II кв. III кв. IV кв.

6. Олександрівська лікарня
Відділення кардіологічної реабілітації 530 129 140 140 121

Відділення цереброваскулярної патології, в т.ч.:
7. КМКЛ № 18 112 20 26 39 27
8. КМКЛ № 1 84 27 21 15 21
9. КМКЛ № 8 54 15 15 9 15

10. Олександрівська лікарня
Друге ревматологічне відділення 100 27 21 21 31

11. КМКЛ № 9 Гематологічне відділення 76 21 20 21 14

12. КМКЛ № 10 Центр хірургії органів травлення 83 50 33

13. КМКЛ № 12 Ортопедичний центр 50 25 25

14. ККОЛ Центр мікрохірургії ока 150 39 38 37 36

15. КМКЛ № 2 Міський центр термічних уражень
та пластичної реабілітації д/д 48 12 12 12 12

16. Міський пологовий будинок № 5
Відбіркова комісія для оздоровлення жінок. 896 224 224 224 224

Всього по реабілітації: 2183 514 517 593 559
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Всем с детства известно значение слов «бабушка» и «де-
душка». В русских семьях пожилых людей иногда называ-
ют еще «бабка» и «дедка». В старину же слова «бабич» и
«бабка» имели своеобразный профессиональный смысл.
Первым величали докторов, принимавших роды, помогав-
ших женщинам в их проблемах. Это были исключительно
мужчины, так как поначалу слабый пол на лекарей не гото-
вили. Таким докторам неплохо платили.

П
ервые официальные по-
вивальные бабки появи-

лись в Москве в конце XVIII
века. Тогда, в 1792 г., по пред-
писанию князя А. А. Прозоров-
ского Приказ общественного
призрения истребовал из Ме-
дицинской коллегии «для отвра-
щения бедствий» 20 опытных
повивальных бабок для опреде-
ления их при полицейских час-
тях города с жалованьем по сот-
не рублей в год.

Через 5 лет, в 1797 г., по
высочайшему повелению При-
каз общественного призрения
стал получать из Думы на вы-
дачу бабкам ежегодно по 2 тыс.
руб. Но прошло еще пятилетие,
и по указу от 12 февраля 1802 г.
в пособие Приказу общест-
венного призрения из общих
городских доходов было пове-
лено отпускать только 37 тыс.
руб. на все его нужды. Причем
о бабках в указе вовсе не было
упомянуто. Теперь из казны
Приказу направлялась намного

меньшая сумма, и он не мог
выделять из нее жалованья баб-
кам.

Но бабками были добрые
русские женщины, без которых
мог прекратиться род москви-
чей. А потому они продолжали
выполнять свою работу без
городского жалованья, правда,
не забывали постоянно просить
о нем главного начальника
Москвы.

Дело определилось таким
образом, что по высочайше кон-
фирмованному штату (от 12
февраля 1803 г.) на 1804 г.
Москве полагалось только 2 по-
вивальные бабки. Всех других
велено было уволить. Их и уво-
лили, а долги по жалованью вы-
плачены не были. «Вот тебе,
бабка, и Юрьев день!»

* * *
В 1878 г. было основано

Долгоруковское училище для
обучения повивальных бабок,
где они учились также распоз-
нанию и лечению венерических

болезней у женщин и детей.
Московское управление взяло
училище на свое содержание.

После доклада Комиссии
общественного здравия № 26
об учреждении в Москве ро-
дильных приютов приговором
Мосгордумы № 31 от 18 марта
1880 г. было постановлено:
1) уведомить господина москов-
ского генерал-губернатора, что
согласно предложению его си-
ятельства и ввиду недостатка
мест в Москве для призрения
родильниц для безвозмездного
их приема открыть 5 родильных
приютов, на 3-4 кровати каж-
дый, в полицейских частных
домах или наемных квартирах.
В ведении городского управле-
ния в 1894 г. находилось уже 11
самостоятельных родильных
приютов, а к началу следую-
щего века к ним добавилось еще
3 приюта при городских боль-
ницах.

Казалось бы, доброе дело в
помощь московским семьям
более-менее было налажено.
Однако ничто нельзя пускать на
самотек. Появилась необходи-
мость контроля.

Проверки в государствен-
ных учреждениях проходили,
как правило, при уведомлении
начальства в дневное время. Но
однажды в 1911 г. по указанию
городской Думы или по соб-
ственной инициативе (теперь
это не столь важно) гласные
Пиленко и Зиленко отправились
на осмотр городских родильных
приютов ночью. Что же они уз-
нали в ходе своей экскурсии?

Из общего числа всех при-
ютов – 15 – большинство оказа-
лись закрытыми. А в дейст-
вовавших порядки не только
удивляли, но прямо-таки возму-
щали.

Так, в Рождественском го-
родском приюте с 27 кроватями
помещалось в полтора раза
большее число рожениц – 40.
Здесь кто-то лежал на состав-
ленных вместе табуретках, по-
вивальных столиках, кто-то – на
кухонной плите и ... на полу.
Вентиляция в помещениях не
работала, а потому воздух был
просто ужасным. Белье суши-
лось на протянутых через всю
кухню веревках.

А в родильном приюте № 13
господа проверяльщики увиде-
ли характерную картину. В ко-
ридоре на полу поблизости от
своих матерей (определенных
тоже на половицы) лежали че-
тыре младенца с нарисован-
ными химическим карандашом
номерами на лбах: 178, 179, 180
и 181. Работницы заведения так
помечали детей, чтобы не пе-
репутать.

О вопиющей ситуации с
родовспоможением в Москве
господа Пиленко и Зиленко до-
ложили членам городской
Думы.

* * *
Как зачинатель многих доб-

рых дел Москва весьма слави-
лась. Но был своеобразный эк-
сперимент, о котором не люби-
ли вспоминать в дореволюцион-
ное время.

Городская Дума в конце 1906
г. установила 10-рублевую оп-
лату с рожениц в своих
родовспомогательных приютах.
Москвичам это не понравилось.
Вскоре в Думу стали поступать
многочисленные обращения о
необходимости отмены ново-
введения. Были заявления и от
некоторых гласных, от Акушер-
ско-гинекологического обще-
ства, коллективное – от «жен-
щин бедных классов населения
Москвы», другие.

Беда грозила всей стране,
так как другие города часто
прислушивались к авторитетно-
му голосу Московского городс-
кого управления. Врачи говори-
ли: «Если забудут господст-
вовавший до того принцип бес-
платности в деле врачебной по-
мощи населению, новый путь,
которым пошла Москва, на дол-
гие годы сможет задержать
организацию помощи такого
важного характера, от которой
зависит благосостояние милли-
онов людей нашей обширной
страны».

В итоге соединенное сове-
щание предложило московской
Думе немедленно отменить 10-
рублевую плату в городских
родильных приютах. Дума с
этим заключением комиссий
согласилась и в своем заседании
10 апреля постановила введен-
ный ранее сбор отменить.

Т. БИРЮКОВА

(«Медицинская газета»,

№ 57, 5.08.2009)

10 сентября 2009 г. под Киевом
открылась первая в Восточной Европе
кибер-клиника. Удаление злокачествен-
ных опухолей проводят безоперацион-
ным методом

Cлово «рак» для многих звучит по-
чти как приговор. А утверждение, что из-
бавиться от злокачественной опухоли
можно за 60 минут и без «побочных эф-
фектов» – воспринимается как нечто
фантастическое.

Тем не менее после сеанса радиохи-
рургии на суперсовременном оборудова-
нии «кибер-нож» пациент спокойно уез-
жает домой, может даже сам вести ма-
шину. В следующий раз в клинике для
контрольного обследования ему нужно
появиться лишь через два с половиной
месяца. Врачи должны убедиться, что на
месте опухоли остался только рубец.

«Газета по-киевски» побывала в Ки-
бер-клинике в селе Капитановка (5 км от
Киева по Житомирской трассе) накану-
не ее открытия, где побеседовала с ее ру-
ководителем, доктором медицинских
наук, академиком Юрием Спиженко.

В 90-е о таком не мечтали

даже на Западе

– Пожалуй, это первый раз за 20 по-

ÐÀÊ ÒÅÏÅÐÜ ËÅ×ÀÒ
24 человека по официальным данным каждый день умирают от рака

в Украине.

Ежегодно диагноз «онкологическое заболевание» ставят порядка

200 тыс. украинцев. На данный момент в стране насчитывается более

960 тыс. больных раком.

следних лет, когда мы внедрили что-то
принципиально новое и прогрессивное
раньше, чем зарубежные соседи, – рас-
сказывает Юрий Прокофьевич. – Наш
кибер-нож – первый в Восточной Евро-
пе. Что представляет собой такой аппа-
рат? Название это, конечно, условное:
как и в любом другом оборудовании для
радиохирургии никакого ножа в нем нет
(роль скальпеля выполняет пучок радио-
активных частиц. – Авт.)

По словам академика, новый аппарат
имеет массу преимуществ. Гамма-нож,
к примеру, облучает исключительно опу-
холи в головном мозге. Во время опера-
ции нужна фиксация: чтобы луч не «со-
скользнул» с опухоли, череп пациента
прихватывают четырьмя болтами. Опять
же, в гамма-ноже проблемный носитель
радиации (кобальт-60) – перед медика-
ми возникает проблема, куда девать ра-
диоактивный «стержень» после оконча-
ния срока эксплуатации.

Кроме того, облучаться нужно, как
правило, в четыре сеанса (на линейном
ускорителе – в 25-30 сеансов). Да и са-
мочувствие у пациента после терапии не
лучшее. Их кибер-собрат – на сегодняш-
ний день самая совершенная в мире мед-

техника – позволяет облучить неболь-
шую опухоль в любой части тела, без
фиксации и за один прием (при больших
опухолях в 3-4 фракции – процедуру
проводят несколько дней подряд по 40
минут). А главное, после такой радио-
хирургии не наблюдается неприятных
последствий для организма.

– Наш кибер-нож – четвертого поко-
ления, самый совершенный в Европе, –
комментирует ученый. – Он позволяет
обезвредить до пяти метастазов в голов-
ном мозгу за один сеанс. Это – спасение
для многих людей: ведь когда опухоли
начинают расти в ограниченном череп-
ной коробкой пространстве, у человека
возникают такие головные боли, которые
даже наркотики снимают лишь на 20-30
минут. Нейрохирурги при множествен-
ных метастазах мозга не идут на опера-
цию – бесперспективно. А вот такой ап-

парат поможет существенно улучшить
качество жизни больного.

По дороге из «бункера» притормажи-
ваем перед стеклянной дверью в комна-
ту, заставленную сложной аппаратурой:

– Это все для обслуживания кибер-
ножа, тут несколько десятков километ-
ров кабеля, – рассказывает Юрий Спи-
женко. – Наверху над операционной есть
такая же комната, которая обеспечивает
вентиляцию. А тут у нас диагностичес-
кое оборудование, – доктор приглашает
пройти в кабинет. – Это Магнитно-резо-
нансный томограф нового поколения,
кстати, тоже пока единственный в Укра-
ине. Он позволяет сканировать все тело
человека, и на молекулярном уровне оп-
ределять, есть ли патология клеток, еще
до того, как они успеют переродиться в
злокачественные. Есть у нас новейший
компьютерный томограф и другая мощ-
ная диагностическая аппаратура.

Только цифры

100 кибер-ножей работают в США.
В Японии их – 25. В странах Азии – 38.
Еще есть по три во Франции и Италии,
два в Испании, по одному в Германии,
Нидерландах и Греции. Есть аппарат под
таким названием и в Москве, но его мож-
но применять только на головном мозге.
Частная «Кибер-клиника Спиженко» –
пока единственное место на постсовет-
ском пространстве, где есть аппарат с
полным набором опций для оперирова-
ния опухолей на любом участке тела.

И. СТОЛЯР

(«Газета по-киевски», IX, 2009)

Руководитель клиники, доктор медицинских

наук, академик Юрий Спиженко
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Серпень

Нефедова Н. К. – Голова Київської міської профспілки працівників зв’язку
Мамешин Ю. Г. – Голова первинної профспілкової організації ЗАТ «Фармацев-

тична фірма «Дарниця»
Хабарова А. М. – Виконавчий директор Національного комітету Товариства

Червоного Хреста України, заслужений лікар
Мельник В. П. – Заступник голови Київської міської ради профспілок
Салюта М. Ю. – Заступник головного лікаря Київської міської клінічної

лікарні № 1
Корф Н. А. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської

клінічної шкіро-венерологічної лікарні
Книшов Г. В. – Герой України, директор Інституту серцево-судинної

хірургії АМН України
Юрченко Л. М. – Скарбник профкому Київського міського центру репродук-

тивної та перинатальної медицини
Тимченко А. С. – Голова первинної профспілкової організації Інституту гема-

тології та трансфузіології АМН України
Хоменко З. І. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Голосіївського району
Усиченко І. Г. – Президент Товариства Червоного Хреста України
Некрасова Л. С. – Головний державний санітарний лікар Українського центру

державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України
Нагорянський А. О.– Головний лікар санаторію «Конча-Заспа» ДУС
Кільчицька І. Р. – Заступник Київського міського голови
Риков С. О. – Головний лікар Київської міської клінічної офтальмологіч-

ної лікарні «Центр мікрохірургії ока»
Сорокін В. Д. – Заступник директора Державної організації «Київмедавто-

транс»
Старикова Т. І. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської

дитячої клінічної лікарні № 2

Л
іщинська Валенти-
на Василівна все своє

життя присвятила найгу-
маннішій професії – про-
фесії лікаря: після закінчен-
ня Київського медичного
інституту в 1945 році пра-
цювала лікарем-урологом в
Олександрівській лікарні,
вела практичну та наукову
роботу. З 1966 по 1979 рік
працювала викладачем хі-
рургії в КМУ № 3. З 1979  р.
працює в МКЛ № 4 спочат-
ку завідувачем відділення медичної
статистики, лікарем-урологом, з 1987
року  – лікарем-терапевтом приймально-
го відділення. На цій посаді плідно пра-
цює і по теперішній день.

Це висококваліфікований, відданий
своїй справі фахівець. Займає активну
життєву позицію, нагородження відзна-
кою «Почесний турист СРСР». Пішки та
транспортом об’їздила майже весь колиш-
ній СРСР. Підкоряла гори Атлаю, Валдай,
Далекий Схід. Дипломований станковий
стрілець, риболов та мисливець.
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Вересень

Волик О. Т. – Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні
Полкопіна Л. С. – Голова ОППО УОЗ Голосіївського району
Митник З. М. – Заступник Міністра охорони здоров’я України
Слободяник І. П. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської

курортної бальнеологічної лікарні
Опанасенко М. Г. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 14
Мар’ян Є. П. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської

клінічної лікарні № 6
Бичков В. В. – Заступник начальника ГУОЗ та МЗ
Царенок М. М. – Заступник начальники ТМО «Либідське»
Скрипка М. В. – Художній керівник народних колективів «Джерело» та «Лю-

бисток», заслужений діяч культури України
Баренфельд О. І. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської

клінічної лікарні № 8
Савінова Н. А. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Оболонського району
Пілецький А. М. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 8
Іванкевич С. І. – Голова первинної профспілкової організації КП «Фармація»
Рудова Н. М. – Голова первинної профспілкової організації Київського

міського шкіро-венерологічного диспансеру
Караулова В. М. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Солом’янського району

Дюкова О. А. – Голова первинної профспілкової організації Київського
міського медично-виробничого підприємства «Профілактич-
на дезінфекція»

Пономарьова Н. Ф. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської
організації Товариства Червоного Хреста України

О
б’єднання первинних профспілкових організацій
установ охорони здоров’я Подільського р-ну щиро

вітає старшого лаборанта, голову профспілкового комі-
тету СЕС Подільського району Толочину Валентину
Михайлівну з ювілеєм – 55-річчям від дня народження.

Шановна Валентино Михайлівно, прийміть наші най-
щиріші вітання, побажання міцного здоров’я, особис-
того щастя, благополуччя, оптимізму, успіхів у роботі,
здійснення всіх заповітних мрій.

Нехай доля оберігає Вас!
Нехай довгі роки Вac супроводжує людська любов

і вдячність!

Ùèðî â³òàºìî ç 85-ð³÷íèì þâ³ëåºì âåòåðàíà ïðàö³,
âåòåðàíà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ë³êàðÿ-òåðàïåâòà
ÌÊË ¹ 4 Ë²ÙÈÍÑÜÊÓ Âàëåíòèíó Âàñèë³âíó

За більш ніж 50 років
роботи в системі охорони
здоров’я нею зроблено чи-
мало великих і малих
справ, за що їй щиро
вдячні співробітники. За
плечима Валентини Васи-
лівни роки напруженої
праці, турбота про здоро-
в’я пацієнтів, тисячі врято-
ваних та вдячних людей.

Постійна робота зі са-
мовдосконалення, відда-
ність своїй праці, турбота

про співробітників, уважність, ініціа-
тивність та дисциплінованість – так мож-
на охарактеризувати Валентину Василі-
вну. Для кожного вона знаходить добре
слово, привітну усмішку, мудру пораду.

З днем народження Вас, вельмиша-
новна Валентино Василівно!

Зичимо Вам здоров’я та активного
довголіття, удачі, щастя і добра, любові
рідних та близьких, радості та благопо-
луччя, щоб сторицею поверталося до Вас
все те добре, що Ви несете людям. Дя-
куємо Вам та щиро вітаємо зі святом.
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Â³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ñòàðøîãî
ëàáîðàíòà, ãîëîâó ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ÑÅÑ
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ÒÎËÎ×ÈÍÓ Âàëåíòèíó Ìèõàéë³âíó

У мого 4-річного сина о 22-й годині
піднялася висока температура. Я зате-
лефонувала в невідкладну допомогу
Подільського району і досить довго че-
кала на лікаря. Але коли дочекалася, то
зрозуміла, що це не просто черговий
лікар, а Лікар з великої літери. Вияви-
лося, що лікарю передали не зовсім
правильний номер будинку і номер
квартири. Під 12-м номером – 6 будин-
ків з літерами. ДЕМКОВА Валентина

Дем’янівна пройшла по всіх квартирах,
зверталася до жителів у дворах, чи не
чули вони, хто міг викликати швидку
допомогу, поки не натрапила на мою
маму, яка чекала у дворі на «швидку».

Дорога редакціє, прошу вас висло-
вити мою подяку Валентині Дем’янівні
за її небайдужість і порядність, відда-
ність своїй професії, любов до людей і
побажати здоров’я та благополуччя.

Киянка Оксана ШЕК

ÄßÊÓÞ, Ë²ÊÀÐÞ!


