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Ключ до знань в руках лікарів
майбутнього.
Урочисті збори посвяти у
студенти НМУ імені О. О. Богомольця.
Вітаємо з професійним святом
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Офіційні документи.
«Реформу повинен захищати
держбюджет».
Спільні кроки влади та профспілки щодо реформування
столичної медицини

ñòîð. 1-2

Державна санітарно-епідеміологічна служба м. Києва.
Про стан виплати зарплати
в установах ГУОЗ.
Коментар спеціаліста

ñòîð. 3-4
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Медичне обладнання майбутнього.
Вітаємо з ювілеєм.
Медики на змаганнях
КМФСТ «Спартак»

ñòîð. 9-10

«Трансплантология Японии
расширяет возрастные границы».
Поздоровлення з днем народження.
Інформаційні відеомережі
для клінік
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Â ÐÓÊÀÕ Ë²ÊÀÐ²Â
ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ!
Немає у людини більшого дарунку від Бога, від природи, ніж здоров’я. Тож охороняти його – неабияка відповідальна місія. Професія лікаря – особлива, тут не буває
випадкових людей.
почуттями безмежного таланти і чесноти, втілити мрії
милосердя мають приходи- у життя.
ти абітурієнти до стін медичноЩасти вам, дорогі першого закладу, ми переконані, що курсники! Хай кожен навчальваші серця завжди будуть ний день приносить вам радість
сповнені щирої любові до лю- пізнання нових знань і ствердей, які звернулися по допомо- дження у правильності обраногу, а набуті знання й уміння ви го фаху!
вміло будете застосовувати на
Бажаємо міцного здоров’я,
практиці.
благополуччя, чекаємо вас після

Про внесення змін до Умов
оплати праці працівникам
закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту
населення.
Звіт про оздоровлення дітей

БЕЗКОШТОВНО

30 серпня 2011 p. в Національному палаці мистецтв
«Україна» відбулися Урочисті збори посвяти у студенти НМУ
ім. О. О. Богомольця.

З

Щиро вітаємо вас з Днем
знань та початком нового навчального року. Це – особлива
подія у вашому житті, чудовий
і надзвичайно цікавий час, з якого розпочинається світла дорога до знань і успіхів.
Ви майбутнє нашої медицини. Саме вам, шановні першокурсники – майбутні лікарі, через деякий час слід буде реалізовувати нові напрями розвитку охорони здоров’я. Віримо,
що на цьому шляху кожний з вас
зуміє розкрити свої здібності,

закінчення навчання у дружній
родині медичних працівників
столиці.
Слова глибокої шани адресуємо видатним лікарям, педагогам. Ваша професія вимагає
особливого дару і покликання,
великої відповідальності і віри,
від Ваших зусиль залежить
успіх перетворень у сфері охорони здоров’я.
Голова Київської міської
профспілки працівників
охорони здоров’я
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Л. В. Канаровська

У

2011 р. першокурсниками
стали 1892 особи, з яких
755 вступили на місця державного замовлення, 1137 – понад
план державного замовлення.
Серед зарахованих на навчання
2 переможці міжнародних олімпіад та конкурсів з профільних
дисциплін, 280 осіб, які мають
золоту, срібну медаль або диплом з відзнакою, 39 вихованців
Українського медичного ліцею,
понад 200 осіб, які мали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти зі 195200 балами з кожної дисципліни, понад 80 дітей-сиріт та
дітей-інвалідів дитинства. До
університетської родини долучилися 123 студенти – іноземні
громадяни з 54 країн світу.
З 2010 р. в НМУ започатковано укладання угод з обласними та міськими державними
адміністраціями про цільову
підготовку фахівців охорони
здоров’я. У 2011 р. вперше укладено угоду між НМУ імені
О. О. Богомольця та КМДА про
цільову підготовку фахівців для
системи охорони здоров’я
м. Києва. Конкретним втіленням угоди є зарахування на навчання 60 студентів за спеціальностями «лікувальна справа» та
«педіатрія».
Високий рівень підготовки
фахівців забезпечується потуж-

ним кадровим потенціалом,
інноваційними технологіями
організації та здійснення навчально-виховного процесу,
інтеграцією освітньої, наукової
та лікувальної діяльності, широкою міжнародною співпрацею, сучасною матеріальнотехнічною базою, формуванням
активної громадянської позиції.
НМУ є головним закладом з
питань навчально-методичної
роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ
України.
Цьогорічна посвята є особливою, оскільки відбувається в
ювілейному році, коли заклад
відзначає 170-річчя від дня заснування, 200-річчя з дня народження В. О. Караваєва, 130річчя з дня народження академіка О. О. Богомольця та з часу
створення СНТ імені О. А. Киселя та 120-річчя з дня народження М. О. Булгакова.
Офіційна історія закладу
розпочалася у 1841 p., тоді при
Університеті Св. Володимира в

Києві було створено медичний
факультет. На всіх етапах розвитку університету його гордістю і авторитетом були науково-педагогічні школи. В університеті навчалися і працювали
всесвітньовідомі вчені В. О. Бец,
О. П. Вальтер, В. О. Караваев,
В. П. Образцов, М. В. Скліфосовський, М. Д. Стражеско, видатні особистості Святитель
Лука (В. Ф. Войно-Ясенецький), академік Є. І. Чазов, письменники М. О. Булгаков,
В. І. Коротич, лікар-космонавт
О. Ю. Атьков. У 2010 р. вперше
в історії Києва і закладу вшановано пам’ять видатного випускника Святителя Луки, на честь
якого встановлено меморіальну
дошку і барельєф, а також відкрито нову найсучаснішу лекційну аудиторію імені проф.
В. Ф. Войно-Ясенецького, за що
Університет нагороджено дипломом за перемогу в національній премії «Prointegration awards
2010» у номінації «Краще рішення для освітнього сектору»
(РФ, 2010 p.).
Çàê³í÷åííÿ íà 2-³é ñòîð.
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Ïîñâÿòà ó ñòóäåíòè...
Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 1-³é ñòîð.

Наглядову раду НМУ імені
О. О. Богомольця очолює Прем’єр-міністр України, член- кореспондент НАН України, професор М. Я. Азаров.
Сьогодні університет – це,
перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших
у вищій медичній школі України, який згідно з рейтингом за
проектом ЮНЕСКО «ТОП-200

УКРАЇНА» посів III місце – за
2007 p., IV місце – за 2008–2010
pp. серед ВНЗ України та І місце
серед ВМ(Ф)НЗ України за
2006–2010 pp.
Заклад об’єднує 12 факультетів та 78 кафедр, 3 НДІ, Український тренінговий центр
сімейної медицини. В НМУ
працює понад 1200 викладачів,
з яких: 32 – дійсні члени та члени-кореспонденти державних
академій наук України, 33 – громадських академій наук України, 37 – зарубіжних академій,
43 – міжнародних наукових
організацій та асоціацій, 70 –
лауреатів Державної премії України та іменних премій, 98 –
заслужених діячів науки та техніки, заслужених працівників
освіти, охорони здоров’я, заслужених лікарів, заслужених раціоналізаторів України тощо,

2 – члени постійних комітетів
ВООЗ та ЄРБ ВООЗ. Викладання ведуть 137 професорів, 188
докторів наук, 341 доцент та 719
кандидатів наук.
В університеті навчаються
близько 13 тисяч студентів,
аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів (провізорів)-інтернів, у т.ч. 1099
іноземних громадян з 58 країн
світу. За роки існування заклад
підготував понад 85 тисяч фахівців, у т.ч. понад 3000 – з числа іноземних громадян з 64
країн. Вихованці закладу пра-

цюють у кожній четвертій країні
світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні – випускник
НМУ.
Розгалужена система доуніверситетської підготовки включає навчання в Українському
медичному ліцеї та на підготовчих курсах різної тривалості.
Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії
на понад 2,8 тис. місць, бібліотеку з інтернет-центром, 26
комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на
300 крісел, Музей історії медицини НМУ, 7 корпусів гуртожитків, 4 пункти громадського
харчування, санаторій-профілакторій на 75 місць, спортивно-оздоровчий табір на 407
місць. Ведеться будівництво
нового навчально-лабораторно-

го корпусу з бібліотекою та сучасного гуртожитку.
У закладі функціонує 10
спеціалізованих вчених рад із
захисту докторських та кандидатських дисертацій за 21 спеціальністю. Щорічно в результаті інноваційної та винахідницької діяльності отримується
понад 230 патентів, проводиться близько 60 наукових форумів
різних рівнів, видається понад
50 монографій та 30 наукових
періодичних видань.
Клінічні кафедри університету розташовано на 139 базах,
де розгорнуто 8,1 тис. ліжок,
щорічно лікуються близько 250
тис. хворих, проводиться до 70
тис. оперативних втручань, 12
тис. пологів. До Стоматологічного медичного центру здійснюється понад 350 тис. відвідувань у рік.
Постійно вдосконалюється
матеріально-технічне забезпечення НМУ імені О. О. Богомольця.
Заклад має 37 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями, є співзасновником
Європейського міжуніверситетського центру науки та співробітництва (Італія), Східноєвропейської мережі університетів (Польща), учасником 27
освітніх та 49 міжнародних проектів. НМУ – єдиний ВМНЗ
України, який став партнером у
програмі ЄС «Erasmus Mundus». Спільно з Каролінським
інститутом (Швеція) реалізується навчально-наукова програма
з підготовки молодих вчених.
Університет активно співпрацює з ВООЗ та ЄРБ ВООЗ.
Значна увага приділяється
розвитку студентського самоврядування, духовності та різнобічному вихованню майбутніх фахівців. З 2008 р. укладаються Угоди про співпрацю
між Студентським парламентом
і адміністрацією університету,
які успішно реалізуються. Прочитано цикл лекцій представни-

• Â³òàºìî • Â³òàºìî • Â³òàºìî •

Україні стало доброю традицією
святкування Дня фармацевтичного
працівника. Важливість та значущість
професії провізора і фармацевта в суспільстві постійно зростає, цей фах набуває дедалі більшого визнання і популярності.
Бути фармацевтом – це значить щодня й щогодини піклуватися про здоров’я наших громадян. І ті, хто виробляє
ліки, й ті, хто їх реалізує, – всі вони виконують найважливіше соціальне завдання. Не залишаються осторонь і
вчені, які працюють на освітянській ниві.
Підготовка кваліфікованих кадрів є одним із найголовніших завдань сьогоден-
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ня. Особливо важливо це для охорони
здоров’я, тому що ні в якій іншій сфері
ціна помилки не є такою високою
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я щиро вітає з професійним святом працівників фармації,
Зичимо наснаги у досягненні нових здобутків у професійній діяльності, міцного здоров’я, життєвого оптимізму, щастя, добробуту та родинного благополуччя!
Нехай праця на благо людей приносить вам задоволення та прибуток, а доброзичливість, уважність і професіоналізм плідно сприяють творчому натхненню та новим звершенням!

НМУ імені О.О. Богомольця є багаторазовим переможцем
Всеукраїнського рейтингу
ВМНЗ України, міжнародних
виставок навчальних закладів,
на яких отримано поспіль 19 золотих медалей у 2005–2011 pp.
Закладу присвоєно почесні
звання «Лідер сучасної освіти»
(2005 p., 2006 p., 2010 p.,
2011 p.), «Лідер у створенні сучасних засобів навчання»
(2009 p.), «Лідер національної
освіти» (2008 p., 2011 p.).

Першого вересня також відбулося свято посвячення
у студенти і в чотирьох медичних коледжах Києва. У 2011
році У медичні коледжі столиці вступило 1223 студенти.
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ками духовенства, перевидано
духовну літературу, взято
участь у закладенні Храму Святого Луки, освяченні Престолу
та інших заходах. Активно працюють 22 колективи художньої
самодіяльності, у т.ч. 2 – народних, 9 спортивних секцій, що
забезпечує численні перемоги
на конкурсах та змаганнях. Багатоаспектна діяльність закладу
висвітлюється на web-сайті, в
університетській газеті «Медичні кадри».

ановні працівники та ветерани
с анітарно-епідеміологічної
служби!
Протягом десятиріч санітарно-епідеміологічна служба залишається ефективною і надійною державною структурою
охорони здоров’я населення, державним
санітарним наглядом охоплені всі сфери життєдіяльності людини: якість і безпека продуктів харчування, водозабезпечення, стан навколишнього середовища.
Тільки надійно забезпечивши санітарно-епідемічне благополуччя населення можна відвернути спалахи небезпечних захворювань, згубний вплив на здоров’я людей техногенних катастроф. Усе
це визначає особливу роль державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Завдяки службі, яка не допускає розповсюдження небезпечних інфекційних

захворювань, збережено найцінніше –
життя і здоров’я людей, а своєчасність
профілактичних та протиепідемічних
заходів дає змогу зберігати і значні
фінансові ресурси.
Сьогодні спеціалісти служби продовжують високо нести професійне звання
санітарного лікаря.
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я щиро вітає Вас з
професійним святом! Прийміть велику
подяку за те, що вашими зусиллями забезпечуються санітарне та епідемічне
благополуччя міста, належні умови його
життєдіяльності.
Міцного здоров’я, миру, добра і благополуччя вам, шановні! Нових успіхів
у професійній діяльності!
Щастя, добробуту і злагоди вашим
родинам!
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ÇÂÅÐÍÅÍÍß
Голові Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я
Бахтєєвій Т. Д.
Шановна Тетяно Дмитрівно!

К

иївська міська профспілка
працівників охорони здоров’я звертається до Вас від
імені 90-тисячної спільноти медичних працівників столиці за
допомогою.
Верховною Радою України у
першому читанні було прийнято законопроект № 7278 «Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
подання невідкладної допомоги
особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані», яким парламент має
намір зобов’язати лікувальні
заклади облаштовувати діагностико-детоксикаційні, реабілітаційні палати або відділення
для осіб, які знаходяться у стані
алкогольного та наркотичного
сп’яніння, що обов’язково зумовить збільшення асоціального

контингенту у лікувальних
закладах.
Неможливо поєднати в одному приймальному відділенні
багатопрофільної лікарні прийом неврологічних, кардіологічних тяжких хворих та хворих
на іншу соматику з особами в
стадії алкогольного чи наркотичного сп’яніння, поведінка
яких не може бути передбачувана. Не вирішені питання охорони в лікарнях. Бригади швидкої медичної допомоги не укомплектовані і в основному складаються з жінок. За останні 5
років скоєно близько ста розбійних нападів на медичних
працівників сторонніми особами, і це лише у столиці.
Вважаємо, що, крім лікарень
швидкої допомоги або створення окремих центрів для зазна-

чених потреб, неможливо відкривати такі відділення у загальних лікувальних закладах,
оскільки останні і так сповнені
асоціального контингенту, а
його збільшення призведе до
зростання навантаження на
медиків та погіршить умови роботи медичних працівників, зумовить відтік медичного персоналу, дефіцит якого вже сьогодні є відчутним.
Так, лише у столиці не вистачає понад 4 тис. лікарів та 10
тис. іншого медичного персоналу. Крім того, небхідно зважити на найнижчий рівень оплати
праці в охороні здоров’я серед
інших галузей економіки – медики відмовляються працювати
в таких умовах.
Зважаючи на викладене,
просимо Вас, шановна Тетяно
Дмитрівно, як голову профільного комітету, не допустити
прийняття зазначеного законопроекту як закону.
Голова Ради

Л. В. Канаровська

« ÐÅÔÎÐÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÏÎÂÈÍÅÍ
ÇÀÕÈÙÀÒÈ ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒ
»–
ÄÅÐÆÁÞÄÆÅÒ»
Àëëà Øëàïàê
У Державному бюджеті-2012 видатки по галузі охорони здоров’я, пов’язані із запровадженням експерименту з реформи медицини, повинні бути
визнані захищеними статтями, відповідно до Закону «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (на 2011–2014 роки)».

З

такою ініціативою виступає голова
постійної комісії Київради з питань
охорони здоров’я та соціального захисту, лідер депутатської групи «Соціальна
справедливість» Алла Шлапак.
За її словами, попередній аналіз того,
як втілюється експеримент з реформування медичної галузі у м. Києві, дає
підстави стверджувати, що на законодавчому рівні повинні бути ухвалені рішення для здійснення рівноцінного
фінансового забезпечення як нагальних заходів з профілактики,
діагностики та лікування населення, так і заходів, котрі безпосередньо пов’язані з реформою
охорони здоров’я.
«Сьогодні ми говоримо про те,
що основною перешкодою у
втіленні реформи охорони здоров’я є недостатнє фінансування.
Однак ґрунтовніше зазначити, що
проблема полягає в дисбалансі
між існуючою нормативно-правовою базою та тими управлінськими рішеннями, які необхідно
приймати, щоб забезпечити якісне поліпшення надання медичних послуг нашим громадянам», – зазначає Алла Шлапак.
На її переконання, вищі органи влади та органи місцевого самоврядування
повинні зосередити зусилля на тому, щоб
віднайти механізм, при якому збереження життя хворого та забезпечення втілен-
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ня реформи не будуть ставитися на одні
ваги. «Для цього потрібно, щоб у Держбюджеті на 2012 рік видатки по галузі
охорони здоров’я, пов’язані із запровадженням реформи медицини, були визнані захищеними статтями. Тоді перед
нами не стоятиме вибір: виділити кошти на гемодіаліз чи на курси перекваліфікації медичних кадрів», – наголошує
лідер «Соціальної справедливості».

У вівторок, 6 вересня, на засіданні
постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту Головне
управління охорони здоров’я м. Києва
презентувало підсумки своєї роботи
за І півріччя 2011 року, а також надало
інформацію про те, як у столиці відбувається впровадження реформ у галузі
охорони здоров’я.

Голові ради Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я
Канаровській Л. B.
Шановна Ларисо В’ячеславівно!

В

аше звернення до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
щодо небажаних наслідків для
закладів охорони здоров’я, які
можуть виникнути у разі прийняття проекту закону України
про внесення змін до деяких
законів України щодо подання
невідкладної допомоги особам,
які перебувають у небезпечному
для життя і здоров’я стані, поданий народним депутатом України Гусаровим С. М. (реєстр.

№ 7278 від 21.10.2010 p.), що
було прийнято Верховною Радою України у першому читанні, розглянуто.
Комітет повністю поділяє
Вашу стурбованість з приводу
можливого погіршення ситуації
в закладах охорони здоров’я, у
тому числі і в кадрових питаннях, у разі прийняття цього проекту в цілому.
Повідомляємо, що Комітет не
підтримав його при розгляді на
своєму засіданні (рішення Комітету додається).
Ваше звернення направлено
до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної
діяльності, який відповідно до
Постанови Верховної Ради України (від 31.05.2011 № 3435-VI)
визначено головним при підготовці проекту закону № 7278 до
другого читання.
З повагою
Голова Комітету

Т. Д. Бахтєєва

ÂÅÐÕÎÂÍÀ ÐÀÄÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàêîíîäàâ÷îãî
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³

К

омітет Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я розглянув на своєму засіданні проект Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо подання невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані, поданий народним депутатом
України Гусаровим С. М. (реєстр.
№ 7278 від 21.10.2010 p.).
Метою проекту є створення умов для
запобігання нещасним випадкам, смерті
осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або
іншому стані, небезпечному для життя і
здоров’я.
Законопроектом запропоновано внести зміни до статті 10 Закону України
«Про міліцію» та статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я
з тим, щоб зобов’язати міліцію та медичних працівників надавати невідкладну
допомогу особам, які потерпають від
гострих захворювань, потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або іншому стані, небезпечному для життя і здоров’я, та доставляти цих осіб до найближчого лікувально-профілактичного закладу, де передбачається облаштування діагностикодетоксикаційних, реабілітаційних палат
або відділень.
Слід зазначити, що чинним законодавством вже врегульовано питання надання медичної допомоги у невідкладних та екстремальних ситуаціях. Зокрема, згідно зі статтею 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я
цей обов’язок покладено на медичних
працівників, а у разі їх відсутності – на
співробітників міліції, пожежної охоро-

ни, аварійних служб, водіїв транспортних засобів та представників інших професій, на яких цей обов’язок покладено
законодавством і службовими інструкціями.
Комітет не може погодитись із законодавчою пропозицією з наступних причин.
По-перше, визначена дефініція «особи, які потерпіли від правопорушень»
потребує уточнення, після якого саме
правопорушення (адміністративного,
цивільно-правового, дисциплінарного,
кримінального тощо) повинна надаватись допомога медичними працівниками.
По-друге, законодавча пропозиція потребує роз’яснень, на яких стадіях сп’яніння особи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння потребуватимуть
допомоги медичних працівників та
міліції.
По-третє, створення та облаштування діагностико-детоксикаційних палат
або відділень для реабілітації осіб, які
перебувають у стані алкогольного або
наркотичного сп’яніння, потребуватиме
додаткового бюджетного фінансування.
Такі фінансово-економічні розрахунки
не надано до законопроекту.
Враховуючи викладене, Комітет Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я пропонує проект Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо подання невідкладної
допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров’я стані,
поданий народним депутатом України
Гусаровим С. М. (реєстр. № 7278), відхилити.
Голова Комітету

Т. Д. Бахтєєва
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Відповідно до Закону України № 3612-VI від 07.07.2011
«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій області та
в місті Києві» м. Київ віднесено до одного з чотирьох регіонів
країни, в яких буде запроваджено пілотний проект з реформування в галузі охорони здоров’я. Зазначений проект передбачає основним завданням реформування в галузі зробити надання медичної допомоги для мешканців столиці (і не тільки)
більш якісним та доступнішим. Метою даної реформи є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових
механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності, доступності та якості медичного обслуговування населення.

вання приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної
медицини додатково передбачено 100 млн грн.
Станом на 1 вересня 2011
року у місті Києві вже функціонує 26 амбулаторій лікарів
загальної практики – сімейної
медицини.
Створення цих амбулаторій
стало можливим завдяки консолідації зусиль депутатів Київської міської держадміністрації

К

иївська міська профспілка
працівників охорони здоров’я, сповідуючи принципи
соціального партнерства, в рамках Галузевої угоди, укладеної
на 2010–2012 роки згідно зі
статтею 41 Закону України
«Про охорону праці» та статтею
21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності» разом з
представниками Головного
управління охорони здоров’я
здійснили адміністративно-громадський контроль за медичногосподарською діяльністю поліклінік сімейних лікарів та амбулаторій лікарів загальної практики з метою проведення огляду-конкурсу та визначення
кращих закладів сімейної медицини столиці.
За показниками роботи в
огляді-конкурсі, оголошеному
профспілкою 16 лютого 2011
року на Президії було оголошено Постанову «Про проведення
огляду-конкурсу на кращу постановку роботи з медичногосподарської діяльності в закладах сімейної медицини в
м. Києві» та за результатами
визначено 3 кращі амбулаторії,
головні лікарі та голови профкомів яких були нагороджені на
підсумковій колегії Головного
управління охорони здоров’я,
дипломами відповідних ступенів та грошовими преміями,
перерахованими на рахунок
профспілкових комітетів закладів.
Президія ради
Київської міської
профспілки працівників охорони здоров’я постановила присудити перше місце
за показниками роботи в огляді-конкурсі
поліклініці сімейного
лікаря «Корчувате»
(головний лікар – Куц
Л. Г., голова профкому – Малишева Т. Л.).
Друге місце присудити Науково-практичному центру сімейної
медицини Дарницького району
(головний лікар – Сміщук Ю. О.,
голова профкому – Грабовська
В. А.). Третє місце присудити
ПСЛ «Русанівка» (головний
лікар – Каштилян О. А., голова
профкому – Захожа К. С.).
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З метою дотримання принципів збереження доступності
та соціальних стандартів у наданні медичної допомоги на
первинному рівні, формування
периферійної структури закладів первинної медико-санітарної допомоги та наближення первинної медичної допомоги до населення, Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.03.2011 року № 340
«Про визначення замовників
проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в м. Києві» затверджено перелік об’єктів реконструкції,
капітального ремонту, облаштування приміщень під розміщення 90 амбулаторій лікарів сімей-

ної медицини в м. Києві з визначенням обсягів фінансування по кожному району міста. На
ці цілі Програмою соціальноекономічного розвитку м. Києва на 2011 рік на реконструкцію,
капітальний ремонт, облашту-

(голова – Попов А. В.) Київської
міської ради (особливо постійної комісії Київської міської
ради з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення, голова комісії – Шлапак А. В.),
Головного управління охорони
здоров’я, начальник – Мохорев
В. А., районних у місті Києві
держадміністрацій та
районних управлінь
охорони здоров’я.
В серпні 2011 року
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я продовжила роботу разом з Головним управлінням
охорони здоров’я по
здійсненню адміністративно-громадського
контролю у новостворених закладах – амбулаторіях лікарів загальної практики – сімейної
медицини.
Адміністративно-громадський контроль було здійснено
в пілотних районах міста – Дарницькому (Урлівська, 13, Урлівська, 1/8, Ревуцького, 13-Б) та
Дніпровському (Алма-Атин-

ська, 37-Б, Райдужна,14), крім
того, було перевірено амбулаторії Солом’янського району
(проспект Повітрофлотський,
40-А, Монтажників, 44) та амбулаторія на вулиці Татарській,
1-В у Шевченківському районі.
Особливу увагу було приділено питанням якості надання медичної допомоги як дорослому, так і дитячому населенню,
виконанню наказів Міністерства охорони здоров’я України
від 23.07.2001 року № 303 «Про
організацію роботи закладів
(підрозділів) загальної практики сімейної медицини» та від
22.05.2006 року № 308 «Про
затвердження табеля оснащення фельдшерсько-акушерських

пунктів, лікарських амбулаторій
(у т.ч. амбулаторій загальної
практики – сімейної медицини)
та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги ЛПЗ»,
матеріально-технічному стану,
оснащенню закладів, нормам та
положенням колективних договорів, а саме – умовам праці
працівників закладів, дотриманню нормативно-правових актів
з охорони праці, виплаті пільг
та компенсацій за шкідливі та
небезпечні умови праці, виплаті
зарплати, надбавок та доплат,
передбачених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України і Міністерства
охорони здоров’я України від
5.10.2005 р. № 308/519 «Про
впорядкування умов оплати
праці працівників закладів охорони здоров’я».
Слід зазначити, що амбулаторії відповідають нормам ДБН
В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я». Амбулаторія є закладом охорони здоров’я (відноситься до амбулаторно-поліклінічних закладів). Не всі
амбулаторії укомплектовані у
повному обсязі сімейними ліка-

рями відповідно до нормативу,
що призводить до перевищення
допустимого показника кількості обслуговуваного населення.
Заробітна плата в зазначених
установах виплачується своєчасно та у повному обсязі. За складність та напруженість у роботі
встановлено надбавки у розмірі
50% від посадового окладу.
Матеріально-технічна база
знаходиться в задовільному
стані. Наказом по установах
призначені особи, відповідальні
за стан та контроль за виконанням нормативно-правових актів
з охорони праці.
Інструкції з охорони праці
розроблені і затверджені наказом керівника установи. Працівники інструктуються своєчасно.
Журнали реєстрації вступного
інструктажу та інструктажів на
робочих місцях ведуться за
встановленою формою. В закладі здійснюється триступеневий
оперативний контроль за станом охорони праці. Пільги і
компенсації за шкідливі умови
праці надаються згідно із законодавством.
Медичні працівники проходять обов’язкові медогляди у
відповідності із Законом України від 24.02.1994 року «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення», постановою Кабінету міністрів України від 23.05.2001
року № 559 і наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 21.05.2007 року № 246.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
планує до 1 жовтня 2011 року
вивчити показники роботи всіх
існуючих в столиці амбулаторій
загальної практики – сімейної
медицини та на засіданні Президії ради визначити кращих у
різних номінаціях.

Провідний спеціаліст
відділу охорони праці

К. О. Крилач
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ-ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×ÍÀ
ÑËÓÆÁÀ ì . ÊÈªÂÀ
Державна санітарно-епідеміологічна служба вже понад
80 років є ефективною складовою галузі охорони здоров’я,
яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері профілактичної медицини, стоїть на сторожі здоров’я і працездатності людей, захищає їх від небезпечних інфекційних
захворювань.

Н

адійний захист санітарного та епідемічного благополуччя в Україні, спрямований
на збереження здоров’я нації та
безпеки середовища проживання, значною мірою залежить від
вашої фахової компетентності,
відданості своїй справі, спроможності кваліфіковано реагувати в надзвичайних ситуаціях.
Санітарно-епідеміологічна
служба м. Києва є структурним
підрозділом державної й включає в себе Київську міську санепідстанцію, 10 районних і
міську дезінфекційну станцію.
У закладах держсанепідслужби міста працюють понад 1,5 тисячі фахівців, з них 425 лікарів,
476 – молодших спеціалістів з
медичною освітою та 106 – з вищою немедичною освітою.
Зусилля фахівців санепідзакладів міста спрямовані на:
– забезпечення стабільної
епідемічної та санітарно-гігієнічної ситуації, недопущення
занесення на територію міста
особливо небезпечних, зокрема
карантинних інфекцій тощо;
– контроль за забезпеченням м. Києва доброякісною питною водою й попередження виникнення епідемічних захворювань через використання населенням водопровідної води та
води з альтернативних джерел
водопостачання (локальні водопроводи, бювети, громадські колодязі тощо). За останні 20-25
років випадків інфекційних захворювань населення м. Києва,
пов’язаних із використанням
населенням водопровідної води
і води з альтернативних джерел
водопостачання, не зареєстровано;

– попередження хімічного
забруднення атмосферного повітря м. Києва. Визначено, що
основним джерелом його забруднення є автотранспорт. Дослідження повітря в системі моніторингу за повітряним середовищем міста, проведені разом
з Інститутом гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва
АМН України, дали змогу обґрунтувати гігієнічні вимоги до
планувальних обмежень для
різних категорій міських вулиць
залежно від інтенсивності
транспортного потоку та особливостей забудови примагістральних територій і оцінити
ризик підвищення захворюваності на підприємствах і об’єктах автомобільно-шляхової мережі, визначити шляхи щодо
поліпшення стану атмосферного повітря м. Києва. Проведена
робота знайшла втілення в рішеннях місцевої влади з даного питання, в тому числі у програмі «Екологія транспорту»
(довкілля), Плані дій із гігієни
довкілля м. Києва та інших
управлінських рішеннях і документах;
– забезпечення безпеки населення при користуванні внутрішніми водоймами й зонами
рекреацій біля них у м. Києві.
Напрацьована держсанепідслужбою система заходів щодо
благоустрою, безпечного утримання міських водойм і зон
рекреації забезпечила безпеку їх
використання населенням
м. Києва;
– організація та здійснення
моніторингу за фізичним впливом об’єктів акустично-електромагнітного забруднення до-

вкілля, що впливають на здоров’я й умови життєдіяльності
населення міста.
Київ одним із перших у державі прийняв програми запобігання і профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІД.
Перед нами постають
складні завдання, обумовлені
тим, що в столиці України значними темпами ведеться житлове громадське будівництво, надходять значні інвестиції, відбуваються активні міграційні процеси. Все це значною мірою
впливає на стан навколишнього середовища, умови проживання і здоров’я людей, визначає структуру, характер, завдання і напрями діяльності міської
санепідслужби.
За останні роки санепідзаклади міста зміцнили матеріально-технічну базу, збагатилися
новим сучасним обладнанням.
Наприклад, склад бактеріологічних препаратів епідеміологічного відділу Київської міської санепідстанції визнано
експертами ВООЗ, ЮНІСЕФ як
найкращий в Україні. На базі
Київської міської санепідстанції
діють обладнані за сучасними
вимогами лабораторії: радіологічна, вірусологічна, особливо
небезпечних інфекцій і СНІД.
Вірусологічна лабораторія
є опорною базою Українського
центру грипу, здійснює лабораторні дослідження, які надходять із дозорних та госпітальних баз м. Києва. Дана
лабораторія є лідером у своєчасному виділенні вірусів грипу
в м. Києві.
На сьогодні основними завданнями державної санепідслужби міста є:
– подальше зміцнення матеріально-технічної та лабораторної бази в рамках підготовки
до чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012»;

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
ÏÐÅÇÈÄ²ß ÐÀÄÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
м. Київ

від 17 серпня 2011 року

Ïðî ïðîâåäåííÿ îãëÿäó-êîíêóðñó
íà êðàùèé çàêëàä ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ì. Êèºâà

В

рамках Галузевої угоди, укладеної
на 2010–2012 роки, на виконання
наказів Міністерства охорони здоров’я
України від 23.07.2001 року № 303 «Про
організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики сімейної медицини» та від 22.05.2006 року № 308
«Про затвердження табеля оснащення
фельдшерсько-акушерських пунктів,
лікарських амбулаторій (у т.ч. амбулаторій загальної практики – сімейної медицини) та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги ЛПЗ», Розпо-
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рядження Київської міської державної
адміністрації від 11.03.2011 року № 340
«Про розміщення амбулаторій лікарів
сімейної медицини в м. Києві» Київська
міська профспілка працівників охорони
здоров’я спільно з Головним управлінням оголошує огляд-конкурс на кращу
постановку роботи з медично-господарської діяльності в закладах сімейної медицини м. Києва з метою визначення кращих закладів сімейної медицини столиці.
Президія ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я

– удосконалення організаційних форм управління державною санітарно-епідеміологічною службою міста;
– профілактика неінфекційних захворювань, пов’язаних зі споживанням продуктів
харчування та питної води;
– підвищення яко сті та
ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами соціального
призначення, об’єктами підвищеного епідемічного ризику,
об’єктами підвищеної небезпеки, попередження групових спалахів інфекційних захворювань,
харчових отруєнь;
– посилення держсанепіднагляду за дотриманням гігієнічних нормативів імпортної
продукції, наявністю документального підтвердження безпеки при її ввезенні, реалізації,
використанні тощо.
Державна санепідслужба
міста Києва, працюючи у складних соціально-економічних
умовах, які є в державі і в місті
зокрема, з року в рік забезпечує
стабільне санепідблагополуччя,
завдяки взаєморозумінню та
налагодженій спільній роботі
органів влади, всіх зацікавлених
служб, відомств і населення та
з честю виконує покладені на
неї обов’язки.

Щирі, сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня
працівників державної санітарно-епідеміологічної служби!
Нехай Ваш професійний
досвід, компетентність, цілеспрямованість і наполегливість
у досягненні мети будуть надійними порадниками та запорукою успіхів!
Бажаю Вам міцного здоров‘я, творчої енергії, наснаги,
оптимізму, розквіту творчих задумів та успішної їх реалізації
для збереження санітарного та
епідемічного благополуччя населення міста Києва!

Головний державний
санітарний лікар
м. Києва

Я. М. Ортинський

«ÅÑÊÓËÀÏ-ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË 2011»
15–17 вересня поточного року в м. Рівне відбудеться
V Всеукраїнський конкурс професійної майстерності.
В конкурсі беруть участь медичні сестри з усіх регіонів
України.
Наша профспілка направляє для участі у конкурсі
переможців міського конкурсу, який відбувся у травні
в Дніпровському районі – це медична сестра-анестезист
відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської
міської дитячої клінічної лікарні № 2 Юлія Литвиненко
та представниця Національної академії медичних наук
України медична сестра-анестезист операційного відділення Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова
Ірина Ісаєва.

Бажаємо успіхів нашим дівчатам!

ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити організаційний комітет конкурсу.
2. Організаційному комітету з виїздом на місце ознайомитись з медичногосподарською діяльністю закладів сімейної медицини столиці та скласти
відповідні таблиці показників та обладнання.
3. Підсумки конкурсу (в тому числі
розмір грошової винагороди переможцям у номінаціях, призерам та номінантам) підвести на засіданні Президії ради профспілки.
4. Організаційну роботу з виконання даної Постанови покласти на завідувача відділу з соціально-економічних
питань Коваля В. П. та провідного спеціаліста відділу охорони праці Крилач К. О.
5. Контроль за виконанням даної
постанови покласти на голову Київської
міської профспілки працівників охорони здоров’я Канаровську Л. В.
Голова Ради

Л. В. Канаровська
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÏÐÎ ÑÒÀÍ ÂÈÏËÀÒÈ ÇÀÐÏËÀÒÈ
Â ÓÑÒÀÍÎÂÀÕ ÃÓÎÇ
В результаті відновлення соціального діалогу між столичною владою та профспілками 27.08.2010 року виконавчий орган
Київської міської ради – Київська міська державна адміністрація та Київська міська рада профспілок уклали Регіональну угоду на 2010–2011 роки.

Д

одаток 2 Регіональної угоди передбачає зобов’язання міської влади з оплати праці
працівників закладів охорони
здоров’я, а саме це стосується
виплати надбавок та доплат за
складність і напруженість у
роботі у розмірі 50% від посадового окладу, надання матеріальної допомоги до Дня медичного працівника у розмірі посадового окладу.
За інформацією з лікувально-профілактичних установ
столиці стимулююча надбавка у
розмірі 50% не виплачується.
Працівники закладів охорони
здоров’я столиці отримують
надбавки за складність у роботі,
розмір яких коливається (у всіх
установах по-різному, але максимальний розмір досягає 20%
від посадового окладу).
Матеріальна допомога до
Дня медпрацівника в розмірі
посадового окладу виплачена у
поліклінічній службі у повному
обсязі. У стаціонарах зазначена
виплата здійснювалась не в усіх
установах та не у повному обсязі. У більшості установ зазначена виплата здійснювалась як
преміювання (по 300-500 грн.).
Додаткових коштів установи не
отримали, а виплати здійснювались за рахунок фонду оплати
праці четвертого кварталу.

•

Рішенням Київради від
14.07.2011 року з міського бюджету виділено 59,4 млн грн. на
виплату матеріальної допомоги
до Дня медпрацівника та премій
працівникам закладів охорони
здоров’я.
Видатки на заробітну плату
медиків у поточному році складають 1340,7 млн грн. і порівняно з минулим роком зросли на
113,6 млн гривень. Забезпечується своєчасна та в повному
обсязі виплата заробітної плати
в Головному управлінні охорони здоров’я та в усіх підпорядкованих йому установах.
Заборгованість з виплати заробітної плати станом на
01.08.2011 відсутня.
Рішенням сесії Київської
міської ради від 30.12.2010
№ 573/5385 «Про бюджет міста
Києва на 2011 рік» (з урахуванням змін, внесених рішеннями
сесії Київради від 24.02.2011
№ 55/5442 та від 28.04.2011) у
бюджеті м. Києва на 2011 рік в
обсязі видатків на заробітну
плату (з нарахуваннями) передбачено кошти на стимулювання
праці працівників закладів охорони здоров’я в сумі 180,5 млн
грн., і це, за даними ГУОЗ, дасть
можливість встановити надбавки за складність і напруженість
у роботі працівникам закладів

Êîìåíòàð

Ðàõóºìî ñòðàõîâèé ñòàæ äëÿ
îïëàòè ë³êàðíÿíîãî ëèñòêà

Чи включається до страхового стажу для оплати лікарняного період
отримання допомоги по безробіттю?
Так, включається. Згідно із Законом
від 08.07.10 p. № 2464-VI (далі – Закон
№ 2464) страховий стаж – це період
(строк), протягом якого особа підлягала
загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності і за
який щомісяця сплачувалися (цією особою або її роботодавцем) страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 7 3акону від 18.01.01 p. № 2240-ІІІ (далі – Закон № 2240).
Період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім
пенсій усіх видів (за винятком пенсії по
інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачені страхові внески (ч. 2 ст. 7 Закону № 2240).
Чи включається до страхового стажу для оплати лікарняного період перебування у відпустці для догляду за
дитиною до 3 років?
Ні, з 01.01.11 р. не включається –
навіть якщо в період такої відпустки
співробітниця отримувала допомогу по
догляду за дитиною до трьох років, яка
виплачується органами праці та соцзахисту населення, оскільки ця допомога
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охорони здоров’я до посадового
окладу в середньому на 14,3%.
У першому кварталі поточного року працівники закладів
охорони здоров’я не отримували стимулюючих надбавок, що
позначилось на рівні середньої
зарплати, яка складала у 2010
році – 2162 грн., а у січні та
лютому 2011 року – 2000 грн.
Щоправда, міська влада шляхом
прийняття Київрадою вищеперерахованих рішень віднаходила додаткові кошти, і рівень середньої зарплати у травні склав
– 2342 грн., а у червні (з урахуванням виплат до Дня медпрацівника) – 2924 грн.
Крім того, за рахунок дотації
з державного бюджету виділено
додатково 22,3 млн грн. на підвищення оплати праці медичних
працівників з 1 липня поточного року у відповідності до прийнятої Урядом Постанови від 11
травня 2011 року № 524.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
разом з Головним управлінням
охорони здоров’я зібрала інформацію з лікувально-профілактичних установ столиці стосовно розміру середньої заробітної
плати за спеціальностями станом на 1.08.2011 року, яка коливається по стаціонарах у лікарів
від 2044 до 3054 грн., у медсестер від 1477 до 2200 грн., по
поліклінічній службі – у лікарів
від 2038 до 3095 грн., у медсестер від 1745 до 2310 грн.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ
ÌÅÄÈ×ÍÈÉ
ÊÎËÅÄÆ

К

иївський міський медичний коледж відкрито в
1965 році, нині – це державний
навчальний заклад, акредитований Міністерством освіти та
науки України, має ліцензії на
право надавати освітні послуги:
навчати медичних сестер та зубних техніків, бакалаврів-медсестер. У коледжі працює 112 кваліфікованих викладачів та 67
чол. допоміжного персоналу.
Серед медичних коледжів України КМКЛ має одну з найкращих матеріальних баз за
спеціальностями «сестринська

справа» і «стоматологія ортопедична». Новий корпус коледжу
дає можливість розмістити 48
кабінетів-лабораторій, актовий
зал на 640 місць, 2 спортивних
зали, їдальню, 3 комп’ютерних
класи, бібліотеку (64 тисячі
книг). Коледж має 24 навчальні
кімнати в лікувально-профілактичних закладах м. Києва. Сьогодні в коледжі здобуває освіту
1122 студенти, в цьому році на
перший курс вступило 386 студентів.
Голова ППО

О. І. Накалюжний

В. П. Коваль

•

не належить до виплат загальнообов’язкового державного соціального страхування. Період відпустки для догляду
за дитиною до трьох років включався до
страхового стажу згідно зі ст. 7 Закону
№ 2240 у редакції, яка діяла до 01.01.11 р.
Оскільки страховий стаж впливає на
розмір оплати лікарняного (60 %, 80 %
або 100 % зарплати), то роботодавцю для
визначення страхового стажу працівниць, які мають дітей, необхідно буде
звертатися до Пенсійного фонду, який
надасть точні дані про стаж із Реєстру
застрахованих осіб (п. б ст. 20 Закону
№ 2464). Це пов’язане з тим, що ваша
співробітниця могла перебувати у відпустці для догляду за дитиною до трьох
років, коли працювала на іншому
підприємстві.

Äèòÿ÷³ ïóò³âêè çà ðàõóíîê
ñîöñòðàõó: êîìó ìîæíà
âèäàâàòè, ÿê îôîðìèòè?
До комісії із соціального страхування підприємства звернулася співробітниця із проханням надати путівку для її
внучки до дитячої оздоровчої установи
із частковою оплатою через ФСС з ТВП.
Чи можна їй видати таку путівку?
Ні, надати таку путівку для внучки
співробітниці не можна.
Сьогодні діє Порядок фінансування
оздоровлення дітей застрахованих осіб
у дитячих установах оздоровлення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.09 р. № 17. У п. 3.3

цього Порядку сказано, що подати заяву
до комісії із соціального страхування
підприємства з проханням надати дитині
соцстрахівську путівку може застрахована особа – батько, мати, усиновитель
або опікун.
Чи необхідно оформляти протокол
засідання комісії із соціального страхування для надання дитячої путівки
із частковою оплатою за рахунок
коштів ФСС з ТВП?
Так, протокол складати необхідно.
Нагадаємо, що комісія із соціального
страхування в обов’язковому порядку
повинна бути створена на будь-якому
підприємстві, що використовує найману
працю (п. 1.1 Положення, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від
23.06.08 р. № 25). Перед видачею путівки потрібно, щоб:
• працівник подав до комісії заяву про
надання путівки;
• комісія розглянула питання про надання путівки до дитячої установи оздоровлення. За результатами засідання
комісії складається протокол.
Зверніть увагу: протоколи, накладні,
копії квитанцій, журнал обліку путівок,
зворотні талони повинні зберігатися у
фінансовому підрозділі підприємства.
Начальник відділу кадрів

О. ПОЛОНСЬКА

Ùîäî çàðàõóâàííÿ ñòðàõîâîãî
ñòàæó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿
<...> Відповідно до Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (далі – Закон № 2464) плат-

никами єдиного внеску для осіб, які
відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, є підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю,
які виплачують допомогу відповідно до
законодавства.
Згідно із статтями 7 та 8 Закону
№ 2464 сума єдиного внеску, що сплачується зазначеною категорією платників з сум допомоги, спрямовується на
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування.
Незважаючи на те, що за осіб, які
отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, страхові внески сплачуються органами праці та соціального захисту населення і не сплачуються самими особами
(підпункт 4 пункту 1 статті 7 Закону
№ 2464), період відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку зараховується до страхового стажу
для призначення пенсії.
Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у період відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку не сплачуються, отже, зазначений період з 01.01.11 р. не зараховується до страхового стажу для оплати листка непрацездатності.
Директор Департаменту соціального страхування та партнерства

О. ПОСТОЮК
(«Баланс»,
№ 63 (1101), 8 серпня 2011 р.)
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ідповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 123 «Про
деякі заходи щодо підвищення
престижності праці медичних
працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз»
НАКАЗУЄМО:
1. Унести до Умов оплати
праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства
охорони здоров’я України від
05.10.2005 № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 17.10.2005 за № 1209/
11489 (далі – Умови), такі зміни:
1.1. У розділі 4:
таблицю пункту 4.1.1 глави
4.1 доповнити новими позиціями 12 та 13 такого змісту: (див.
табл.)
1.2. У таблиці додатка 3 до
Умов:
позицію 4.1 викласти в такій
редакції:
«4.1. Спеціалізовані заклади
охорони здоров’я та структурні
підрозділи закладів охорони
здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну
допомогу хворим1 на активну
форму туберкульозу»;
після позиції 4.2 доповнити
новими позиціями 5 та 5.1 такого змісту:
«5. Заклади, підрозділи та
посади, робота у яких дає пра-

во на підвищення посадових
окладів (тарифних ставок) на 60
відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
5.1. Спеціалізовані заклади
охорони здоров’я та структурні
підрозділи закладів охорони
здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають
лікувально-профілактичну допомогу1 хворим на заразну форму туберкульозу
Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посад, професіонали
з вищою немедичною освітою,
що допущені до медичної діяльності у структурних підрозділах
протитуберкульозних закладів
із високим ступенем ризику
інфікування та захворювання на
туберкульоз2
1.3. Додаток 3 до Умов доповнити примітками такого
змісту:
«Примітки:
1. Перелік спеціалізованих
закладів охорони здоров’я та
структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які
здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувальнопрофілактичну допомогу хворим на туберкульоз, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 16.07.2009
№ 514, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
09.09.2009 за № 842/16858.
2. Перелік структурних підрозділів протитуберкульозних

закладів із високим ступенем
ризику інфікування та захворювання на туберкульоз визначається пунктом 3.4 Стандарту
інфекційного контролю за туберкульозом в лікувальнопрофілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих
12. Спеціалізовані заклади охорони здоров’я та
структурні підрозділи закладів охорони здоров’я, які
здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу1 хворим на заразну
форму туберкульозу

13. Спеціалізовані заклади охорони здоров’я та
структурні підрозділи закладів охорони здоров’я, які
здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу1 хворим на активну
форму туберкульозу

на туберкульоз, затвердженого
наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 18.08.2010
№ 684, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
10.09.2010 за № 803/18098».
1.4. Позицію 5 таблиці додатка 3 до Умов вважати позицією 6.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 01.07.2011.
Віце-прем’єр-міністр
України, Міністр соціальної
політики України
С. Тігіпко
Міністр охорони
здоров’я України
О. Аніщенко

Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та неповною вищою
медичною освітою незалежно
від найменування посад, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до
медичної діяльності у структурних підрозділах протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз2
Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно
від найменування посад, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до
медичної діяльності

ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України
С. Рибак
Заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови ФПУ
С. М. Кондрюк
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
О. Мірошниченко
Голова ЦК профспілки
працівників соціальної
сфери України
В. І. Тьоткін
Голова ППОЗ України
В. М. Коваль

60
відсотків

До 2 років (включно)
безперервної роботи –
10 відсотків; від 2 до 4
років – 20 відсотків; від
4 до 6 років – 30
відсотків; від 6 до 8
років – 40 відсотків; від
8 до 10 років – 50
відсотків; понад 10
років – 60 відсотків посадового окладу

40
відсотків

До 3 років (включно)
безперервної роботи –
10 відсотків; від 3 до 6
років – 20 відсотків; від
6 до 9 років – 30 відсотків; понад 9 років –
40 відсотків посадового окладу

пункт 4.1.1 глави 4.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Примітки:
1. Перелік спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим
на туберкульоз, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.2009 № 514, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2009 за № 842/16858.
2. Перелік структурних підрозділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз визначається пунктом 3.4 розділу III Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 18.08.2010 № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за № 803/18098».

Ïëàí ðîçïîä³ëó ïóò³âîê íà ðåàá³ë³òàö³þ äëÿ ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâ ì. Êèºâà ïî îòðèìóâà÷àõ íà III–IV êâàðòàë 2011 ðîêó
Äîäàòîê äî íàêàçó ÔÑÑ ç ÒÂÏ â³ä 14.07.2011 ¹ 01-îç
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ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ ÏÐÅÇÈÄ²¯ ÐÀÄÈ
Ïðî ï³äñóìêè îçäîðîâëåííÿ ä³òåé âë³òêó 2011 ðîêó
Проаналізувавши підсумки оздоровлення дітей медичних працівників влітку
2011 року, Президія Ради Київської міської профспілки працівників охорони
здоров’я ПОСТАНОВИЛА:
1. Звіт про оздоровлення дітей затвердити (звіт додається);
2. За підсумками проведення оздоровчої компанії поточного року Президія Ради відзначає найактивніших
організаторів літнього відпочинку дітей
та нагородити почесними грамотами:
– Ладнич В. П. – голову ОППО УОЗ
Дарницького р-ну;
– Черникову Г. Л. – голову ОППО
УОЗ Деснянського р-ну.;
– Симонову Н. А. – голову ОППО
УОЗ Дніпровського р-ну;
– Драчова В. Т. – голову ОППО УОЗ
Оболонського р-ну;
– Гончаревську Л. М. – голову
ОППО УОЗ Святошинського р-ну;
– Тичинську Т. П. – голову ОППО
УОЗ Шевченківського р-ну;
– Лапко В. Г. – заст. голови ППО
співробітників Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця;
– Неграш П. С. – заст. голови ППО
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад.
А. П. Ромоданова АМН України»;
– Починок Н. Т. – голову ППО Національного інституту раку;
– Туманову Л. Є. – голову ППО ДУ
Інституту педіатрії, акушерства і гінекології;

– Зайцеву А. Л. – голову ППО ДУ
«УНЦРМ АМН України»;
– Губську Л. В. – голову ППО
КМПНЛ № 1;
– Мусієнко Н. Д. – голову ППО
КМК онкоцентру;
– Панчака Г. С. – голову ППО
КМЛШМД;
– Каплюк Л. Б. – голову ППО
КМСШМД;
– Семененко Л. Б – голову ППО
НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії;
– Корнійчук Н. П. – голову ППО
НДСЛ «ОХМАТДИТ»;
– Іванкевич С. І. – голову ППО КП
«Фармація»;
– Никоненко А. В. – голову лікарні
для вчених НАУН;
– Ніколаєва В. В. – голову ППО
«Київмедавтотранс».
В ході оздоровчої кампанії влітку 2011
року Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я та первинні профспілкові організації звертали особливу
увагу на оздоровлення дітей з малозабезпечених сімей працівників галузі.

Н

ності (ФСС з ТВП) «Про затвердження
Порядку часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих
закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності» та змін, внесених
до постанови правління ФСС з ТВП
«Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих
оздоровчих закладах на 2011 рік» від
04.03.2011 року № 17, Міська галузева
профспілка здійснювала роботу з організації оздоровлення дітей влітку 2011
року, уклавши договори на придбання на
пільгових умовах путівок у дитячі санаторії Криму та Київщини з Київським
міським дитячим медичним санаторнокурортним об’єднанням (генеральний
директор Сакали М. В.) санаторіями ДОЗ
«Лучезарний» (Крим, м. Євпаторія), ДОЗ
«Лісова поляна» (Київська область), а також з дитячим оздоровчо-лікувальним
комплексом «Сузір’я Таврії» в м. Скадовськ Херсонської області (Генеральний директор Вішенцева Т. В.).
За рахунок коштів ФСС з ТВП (голова правління В. М. Цибенко) проведено

а виконання Закону України «Про
оздоровлення дітей та відпочинок
дітей», Галузевої та Регіональної угод,
постанови Президії Київської міської
ради профспілок № 13 від 31.05.2011 р.
«Про організацію оздоровлення дітей та
підлітків влітку 2011 року» та постанови Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездат-

8

Голова ради

Л. В. Канаровська
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№ зміст
1 Загальна кількість дітей шкільного віку в установі

показник
15674

Загальна кількість дітей, охоплених оздоровчими заходами
в оздоровчих закладах всіх типів за організаційною,
фінансовою участю профспілок
(в тому числі діти, які оздоровлювалися з батьками)

1967

3

Оздоровлено дітей за межами власного регіону

892

4

Путівки, надані КМППОЗ

684

• Пільгові путівки (КМРП)

61

• Путівки оздоровчих закладів, що знаходяться
на балансі підприємств (НМУ, КМКЛ № 4)

25

• інші

305

Кількість дітей соціально-незахищених категорій,
охоплених оздоровчими заходами

396

2

5
6

Кількість коштів залучених на організацію оздоровлення дітей: 2602,2
(повна вартість путівки + вартість дороги) × кількість путівок

7

(тис. грн.)

У тому числі:
• З бюджету ФСС з ТВП (684 × к-ть путівок)

493,0

• З бюджету Ради профспілки працівників охорони здоров’я
(«Сузір’я Таврії» – 500 × кількість путівок)

213,1

• З бюджету ППО

467,1

• З державного бюджету (пільгові КМРП)

168,3

• Від спонсорів та благодійних структур

152,8

• Від батьків

1107,9

здешевлення дитячих путівок на 684 грн.
за кожну у весь літній період у дитячих
оздоровчих закладах Криму і закладах,
розташованих на території Києва та
Київської приміської зони, а також здешевлення дитячих путівок у ДОЛК «Сузір’я Таврії» в м. Скадовськ Херсонської
області на 500 грн. за кожну путівку на
весь літній період за рахунок коштів
Київської ради профспілки працівників
охорони здоров’я.
Київською радою профспілки працівників охорони здоров’я здійснювалися
заходи щодо організації відправлення та
доставки дітей в оздоровчі заклади (бронювання та придбання квитків, замовлення автотранспорту). Забезпечувалося
супроводження дітей під час перевезення досвідченими медичними та педагогічними працівниками. З повною відповідальністю поставилися до організації
супроводження та доставки дітей до
місць відпочинку, формування списків,
проведення батьківських зборів первинні профспілкові організації.
Київською міською радою профспілок
(голова Мельник В.П.) було оздоровлено
з наданням пільгових путівок 61 дитину
з багатодітних та малозабезпечених сімей

в дитячих оздоровницях Криму ДС
«Дружба» (м. Євпаторія»), «Кристал»
(м. Алушта), «Дружний» (м. Ірпінь, Київської області).
Значним масовим видом оздоровлення було оздоровлення дітей разом з батьками на базах відпочинку: «Вікторія»
(КМКЛ № 4, головний лікар Сидоренко
В. В., голова профкому Курко Л. В.)
Одеської області, СОТ «Медик» (НМУ,
ректор Москаленко М. А., голова профкому Лук’янець М. М., с. П’ятихатки
Київської області).
Питання організації та проведення
оздоровлення і відпочинку дітей постійно розглядалися на засіданнях Президії
Ради профспілки, апаратних нарадах та
нарадах голів первинних профспілкових
організацій, а також висвітлювалися у
профспілковій газеті «Медик столиці».
Серед позитивних відгуків щодо проведення оздоровчої кампанії висловлювалася вдячність на адресу ДОЛК «Сузір’я Таврії» за добре поставлену організаційну та виховну роботу.
Зав. фінансового відділу

Кожан О. Я.
Заст. зав. фінансового відділу

Чернишенко Ю. М.

¹ 9 (96), âåðåñåíü, 2011 ð³ê
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К

орпорація «Fujitsu» розробила апарат, що отримав назву «Безконтактна система біометричної ідентифікації»,
який дає змогу проводити аналіз крові
за допомогою піднесення датчика до вен,
розміщених на долонях рук.
Неінвазивний аналізатор формули
крові «АМП»(Nonivasive Hemogram
Analyzer AMP) дозволяє без забору крові
протягом 180-720 секунд отримати 117
параметрів життєдіяльності організму
людини.

Вимірювання проводяться за допомогою 5 високочутливих датчиків-мікропроцесорів SinHauer, що прикріплюються до тіла людини. Кожний параметр розраховується виходячи з показань 5 датчиків, які, зчитуючи інформацію відразу з 5 основних магістральних судин і
зіставляючи дані, дозволяють АМП розраховувати точну формулу крові і ще 100
показників внутрішнього гомеостазу.
Похибка при проведенні аналізу в
порівнянні з клінічною лабораторією
вкрай мала і становить в середньому
2…8% (за результатами клінічних випробувань – 2000 порівняльних тестів).
Попередній автодіагноз призначений до-

•

Þâ³ëå¿

•

• Ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ ìàéáóòíüîãî •

помогти лікарю і привертає увагу до тих
чи інших відхилень. Система легко визначає і враховує сукупність різних патологій і вміє правильно розрізняти їх.
Для роботи апарату не потрібно
хімічних реагентів, картриджів або будьяких інших витратних матеріалів. Їх просто немає. Завдяки цьому аналіз крові
можна робити без лабораторних умов.
Виготовлений зі спеціального пластика для медичних приладів, новий
«АМП» не боїться рідин і пилу, може
оброблятися дезінфікуючими засобами,
тим самим ідеально підходить для експлуатації в умовах стерильної кімнати і
палат інтенсивної терапії.
Легка вага, моноблочна конструкція,
наявність керуючих кнопок із джойстиком і зручна ручка гарантують відсутність незручностей при експлуатації
апарату.
Аналізатор визначає такі показники, як:
– формула крові;
– електролітний обмін;
– ферментативна система;
– транспортне споживання кисню;
– згортання;
– тимчасові інтервали кардіомеханіки;
– кровоток внутрішніх органів у %
до загального кровотоку;
– транспорт і споживання вуглекислого газу СО2;
– кровоток внутрішніх органів у мл/хв.
Він дає змогу значно економити час
та людські ресурси. До того ж такий метод діагностики набагато зручніший для
пацієнтів.
Провідний спеціаліст
відділу охорони праці

К. О. Крилач
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П

рожиті Вами роки
– це складний, але
славний життєвий шлях
досвідченого лікаря-професіонала, керівника,
простої, скромної людини. Більшу частину свого життя Ви віддали нелегкій праці – зцілювати,
повертати людям здоров’я, рятувати їхнє життя.
Скільки сліз радості і
вдячності бачите Ви на
просвітлених обличчях
своїх пацієнтів та їхніх близьких!
Після закінчення Ростовського медичного інституту свою медичну кар’єру Алла Ільківна розпочала в районній
лікарні Подільського району м. Києва
дільничним терапевтом, працювала заступником головного лікаря з ЛТЕК.
З 1973 року і по теперішній час працює

К

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì
ãîëîâíîãî ³íæåíåðà
ÑÎÐÎÊ²ÍÀ
Âàëåð³ÿ Äìèòðîâè÷à

иївська міська профспілка працівників охорони здоров’я та трудовий колектив державної організації
«Київмедавтотранс» вітають з ювілеєм
головного інженера ДО «Київмедавтотранс» СОРОКІНА Валерія Дмитровича.
Бажаємо йому міцного здоров’я, благополуччя, натхнення і нових творчих
успіхів у роботі.
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на посаді завідувача
фізіотерапевтичного відділення Київської міської студентської поліклініки. Всі свої знання, високу відповідальність та
професіоналізм Алла
Ільківна віддає улюбленій справі. Вона вміло
організовує роботу, спрямовану на підвищення
ефективності медичного
обслуговування студентської молоді.
Низький Вам уклін за
сумлінну працю, турботливість, відповідальність та високий професіоналізм.
Зичимо Вам здоров’я, благополуччя та
натхнення! З повагою,
Адміністрація та профспілковий
комітет Київської міської
студентської поліклініки

ÔÀÇÀÃÐÀÔ ® – ÌÅÄÈ×ÍÅ
ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ

Р

озробник даного обладнання –
Міжнародний науково-навчальний
центр інформаційних технологій та систем НАН України (МННЦ ІТіС).
При розробці апарату ФАЗАГРАФ®
особливу увагу було приділено вирішенню таких задач, як:
– здійснювати обробку електрокардіосигналу (ЕКС) тільки від I-го стандартного відведення (ліва рука – права рука),
яка інтегрально відображає поведінку
електричного вектора серця;
– використовувати спрощену схему
знімання ЕКС на основі спеціального
сенсора;
Президент НАН України академік
– проводити ЕКГ з використанням
Б.Є.Патон (праворуч), директор МНУЦ
не тільки традиційних, але й додаткових
ІтіС професор В.І.Гриценко (в центрі)
(оригінальних) ознак, що забезпечують
та науковий керівних розробки доктор
підвищення чутливості та специфічності
технічних наук Л.С.Файнзільберг (ліворуч)
результатів діагностики;
– реалізувати алгоритми обробки – зелену (норма), жовту (задовільно),
ЕКГ на персональному комп’ютері се- червону (увага), а також супроводжуєтьредньої продуктивності.
ся голосовим повідомленням. Така інтерМожливість отримання максимуму претація даних доступна кожній людині,
інформації про функціональний стан в тому числі у побутових умовах,
найбільш простим, необтяжливим спо- оскільки вона не потребує якихось спесобом і за найкоротший час є необхід- ціальних медичних знань. У програмі
ною умовою для застосування засобу передбачено можливість керування
функціональної діагностики в медицині, фізичним навантаженням у вигляді проспорті.
би Руф’є та психоемоційним навантаПрилад ФАЗАГРАФ® відповідає цим женням у вигляді компютерних стресвимогам. Він призначений для реєстрації тестів. Ведеться статистична обробка наелектрокардіограми в одному відведенні копичених даних.
з пальців рук.
Більш детальну інформацію можлиДослідження не вимагає роздягання. во отримати, використовуючи другий
Пацієнт у будь-який час і в будь-якому спосіб відображення результатів у вимісці може самостійно провести реєст- гляді коґнітивного графічного образу.
рацію електрокардіограми. Для цього Цей спосіб дозволяє на графічних карнеобхідно лише доторкнутися пальцями рук до вбудованих в мініатюрний пристрій
електродів. Процедура дослідження та аналізу результатів займає лише 2-3
хвилини.
Проте головна його перевага – це аналіз тонких змін
форми ЕКГ, непомітних при
звичайній візуальній та автоматичній інтерпретації електрокардіосигналу. МожлиМікропроцесорний сенсор приладу ФАЗАГРАФ
вість тонкої оцінки форми
ЕКГ, особливо зубця Т, тобто реполяри- тинках (мнемосхемах) серця і відділів
зації шлуночків, забезпечується перетво- вегетативної нервової системи відобраренням електрокардіосигналу з часової зити виявлені відхилення від норми у
області у фазовий простір. Проведені вигляді жовтого або червоного забарвмасштабні дослідження дали змогу виз- лення відповідних ділянок зображення.
начити діапазон числових значень, які Наводячи «мишку» на таку ділянку, ковідповідають різним рівням функціо- ристувач отримує звуковий коментар, а
нального стану міокарда.
також підказку про можливі причини виРезультати тестів зберігаються у базі никнення відхилення.
даних та відображаються на спеціальноПровідний спеціаліст відділу
му індикаторі у вигляді градусника
охорони праці
відносно шкали, розділеної на три зони

К. О. Крилач

Інтерпретація результатів обробки
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÌÅÄÈÊÈ ÍÀ ÇÌÀÃÀ
ÍÍß
Õ
ÇÌÀÃÀÍÍß
ÍÍßÕ
ÊÌÔÑÒ «ÑÏÀÐÒÀÊ»
Òóðí³ð ç ôóòçàëó
«Ìåìîð³àë Îëåãà Ì²ÍÅÍÊÎÂÀ»
2–4 вересня 2011 року Київське міське фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»
провело традиційний Всеукраїнський турнір з футзалу пам’яті Олега Міненкова.
У турнірі брали участь 12 команд. Відповідно до Угоди про
співпрацю з КМФСТ «Спартак»
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
делегувала на турнір три колективи: команду Київської міської
клінічної лікарні № 6 (головний
лікар – заслужений лікар України, доктор медичних наук Крижевський Вадим Віталійович,
голова профкому – Мар’ян
Євген Павлович, капітан команди – лікар-анестезіолог Строкоус Віктор), команду профкому
студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (ректор – віце-президент НАМН України, член-кореспондент НАМН України,

доктор медичних наук, професор Москаленко Віталій Федорович, голова профкому студентів – Шульжик Ігор Іванович, капітан команди – Білоконський Дмитро), команду Київської міської клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги (головний лікар – заслужений лікар України Ткаченко Олександр Анатолійович, голова
профкому – Панчак Григорій
Степанович, представник команди – лікар-офтальмолог Вокалюк Дмитро Іванович, капітан команди – лікар-нейрохірург Данчук Сергій Вікторович).
Команда Київської міської
клінічної лікарні № 6 у перший
день поступилася команді Го-

ловного управління житлового
забезпечення з рахунком 0:4, у
другий день змагань зіграла
внічию 3:3 з командою ЕЛКО,
але, на жаль, не пробилася до
чвертьфіналу.
Команда профкому студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця у першій грі з рахунком
13:1 переграла команду «Київхліб», у другій грі з рахунком
1:2 студенти поступилася команді «Український державний
центр радіочастотнагляду» (минулорічного переможця турніру) і, посівши друге місце в
групі, вийшли до чвертьфіналу.
Команда Київської міської
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у першій грі
поступилася з рахунком 1:3 команді «Оптима–Фарм», у другій
поступилася команді «Київенерго» з рахунком 1:5 і не
вийшла до наступного кола
змагань.
У чвертьфіналі команда
профкому студентів Національного медичного університету
ім. О. О. Богомольця у серії
післяматчевих пенальті переграла дуже потужну команду
Головного управління житлового забезпечення і вийшла до
півфіналу (основний час – 3:3).
Волею жеребу у півфіналі
команда профкому студентів
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
знову зустрілася з командою
«Український державний центр
радіочастотнагляду» і, як і у
групі, поступилася 1:2 у наднапруженому поєдинку, який за
своїм перебігом став окрасою
турніру.
У другому півфіналі команда МФК «Стрес» переграла з
рахунком 3:0 команду «Київенерго».
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У матчі за третє місце команда профкому студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця з рахунком 8:5 переграла команду
«Київенерго», а у фіналі команда «Українського державного
центру радіочастотнагляду» переграла з рахунком 3:1 команду
МФК «Стрес» і третій рік поспіль виграла турнір та була нагороджена перехідним кубком.
Команди, що зайняли 1-3
місця, були нагороджені відповідними кубками, вимпелами та
медалями.
Капітан команди профкому
студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Дмитро Білоконський
став одним із кращих бомбардирів турніру забивши 6 м’ячів.
Поздоровляємо команду
профкому студентів Національ-

суддівства на чолі із суддею першої категорії Юрієм Кондратьєвим та роботу судді-інформатора Гільмана Бориса Айзіковича.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
висловлює подяку за розвиток
в установі фізичної культури та
спорту ректору Національного
медичного університету ім.
О. О. Богомольця, віце-президенту НАМН України, членукореспонденту НАМН України,
доктору медичних наук, професору Москаленкові Віталію Федоровичу, головному лікарю
Київської міської клінічної лікарні № 6, заслуженому лікарю
України, доктору медичних
наук Крижевському Вадимові
Віталійовичу, головному лікарю
Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допо-

ного медичного університету
ім. О. О. Богомольця із зайнятим третім місцем.
Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
відзначає високий рівень організації та проведення змагань,
якими безпосередньо опікувався заступник голови КМФСТ
«Спартак» Токаренко Іван
Олександрович, високий рівень

моги, заслуженому лікарю України Ткаченкові Олександру
Анатолійовичу та головам
профкомів Шульжику Ігорю
Івановичу, Мар’яну Євгену
Павловичу та Панчаку Григорію Степановичу.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
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ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÎËÎÃÈß ßÏÎÍÈÈ
ÐÀÑØÈÐßÅÒ
ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ ÃÐÀÍÈÖÛ
Первая трансплантация органов от донора-ребенка проведена недавно
в Японии! В СМИ страны это расценивается как важный шаг к тому дню, когда
«все необходимые для трансплантации органы будут получаться в стране».

М

ногим могут гордиться граждане
Японии в сфере организации медицинского обслуживания в своей стране. Особенно на первичном уровне, в
работе поликлиник. С 1960 г. действует
универсальная система медицинского
страхования с регулярным расширением сферы бесплатных услуг. Поликлиники и больницы оснащены новейшим оборудованием. Нельзя не отметить высокий уровень организации регулярных
медицинских осмотров, позволяющих
диагностировать на ранней стадии и эффективно лечить такие опасные заболевания, как различные виды онкологии.
Есть в стране высококлассные хирурги.
Япония десятилетия отставала от
уровня многих стран в области трансплантологии. Не вдаваясь в причины этого, можно указать, что потребовалось
более двух десятилетий дискуссий и споров, чтобы в 1997 г. в Японии был принят первый Закон о трансплантации органов.
Дискуссия, особенно после опубликования для обсуждения проекта этого
закона, велась в первую очередь в сфере
этических проблем. В итоге весь закон
был нацелен на то, чтобы не допустить
возможных злоупотреблений, особенно
в случаях использования органов лиц, у
которых диагностирована смерть мозга.
Опасения понятны, но не учитывалось, что донор с диагнозом «смерть
мозга» предоставляет возможность продлить жизнь нескольким реципиентам с
большой вероятностью на успех. Чем
короче период от изъятия органа до пересадки, тем меньше вероятность отторжений. У медперсонала есть возможность тщательно подобрать реципиентов, подготовить их. Судя по публикациям с описанием процессов трансплантации в газетах, в Японии у доноров с констатацией «смерть мозга» изымаются,
как правило, органы для пяти реципиентов – сердце, легкие, печень, почки и
даже тонкая кишка. Такое невозможно,
если донор умер от остановки сердца.
Однако в Японии, перекрывая пути
возможным злоупотреблениям, закрыли
дорогу к широкому внедрению трансплантации от лиц с диагнозом «смерть
мозга». В СМИ закон 1997 г. обозреватели и специалисты расценили как «закон о контроле над трансплантацией органов».
Хотя следует сказать, что и в использовании донорских органов лиц, смерть
которых диагностировалась как «от остановки сердца», Закон 1997 г. не работал.
Потребовалось 13 лет, чтобы на практике убедиться в этом. За эти годы в Японии было в среднем менее десятка доноров в год с диагностированием смерти мозга, на порядок меньше в сравнении с другими развитыми странами.
Главным положением закона, ограничивающим донорство, было то, что забор
органов у лиц, у которых была диагностирована смерть мозга, мог осуществляться только тогда, когда еще при жиз-
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ни донор дал письменное согласие на это
с оформлением донорской карты или
другого письменного документа.
Важно и то, что по закону категорически запрещалась трансплантация от доноров до 15 лет. Детей, которых по тем или иным причинам могла
спасти только трансплантация, родителям приходилось вывозить для операций
в другие страны. Это осуждалось медицинской общественностью в самой Японии, вызывало критику и подрывало
имидж Японии за рубежом.
Мировые стандарты приняты
В результате правительство Японии
вынесло на обсуждение законопроект,
который должен был снять ряд ограничений на использование донорских органов. В ходе обсуждения положения законопроекта уточнялись, конкретизировались, и в июле 2010 г. был принят новый Закон о трансплантации органов.
Его главное отличие от прежнего в том,
что сняты многие ограничения на использование в качестве донорских органов лиц, у которых диагностирована
смерть мозга. По новому закону для этого необходимо только согласие родственников, если донор при жизни не высказывался против.
В СМИ отмечается, что новый закон
был принят с учетом рекомендаций ВОЗ
по поводу трансплантации органов. В
распространенном в мае 2010 г. документе ВОЗ есть рекомендация, чтобы
и предоставление органов, и операции
по их пересадке «проводились в одной
стране». Сейчас в Японии это определено как главная цель.
Что касается взрослых доноров, эффект от нового закона проявился стразу.
Если за 13 лет до его принятия было
зарегистрировано всего 86 случаев
трансплантации органов при констатации «смерть мозга», то за 9 месяцев с
июля 2010 г. таких случаев было 42. Из
них в 38 случаях изъятия проведены на
основе согласия членов семей. По подсчетам газеты Jomiury, частота случаев
трансплантации органов от доноров при
констатации «смерть мозга» возросла
почти в 10 раз, в среднем с 0,55 до 5 случаев в месяц.
Эксперты считают, что новый закон
помогает развитию трансплантологии,
но нужна работа с населением, просвещение. Особенно это касается развития
трансплантации органов от донора-ребенка. Именно родители чаще всего возражают против «нарушения физической
целостности» тела ребенка перед кремацией или захоронением. Во многом поэтому первая трансплантация органов от
донора-ребенка была произведена лишь
через 9 месяцев после вступления в силу
нового закона о трансплантации.
Есть и чисто технические причины
этого. Случаи с потенциальными донорами-детьми вызвали некоторые дополнительные проблемы, особенно с
подтверждением смерти мозга. Сама по
себе эта процедура у детей сложнее.
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Кроме того, в стране недостаточно число больниц, которые могут осуществлять
изъятие органов у детей, пишет газета
Asahi.
Необходимо не только создать необходимую развитую инфраструктуру для
трансплантации органов у детей, но и
соответствующую процедуру принятия
решений о реципиентах. Почетный президент Национального центра сердечнососудистых заболеваний Соитиро Китамура считает, что поскольку «дети составляют более половины пациентов,
выезжавших для трансплантации за рубеж», то «во всех отношениях будет
весьма продуктивно, если дети-реципиенты будут иметь возможность получать
детские органы в Японии».
Эти педантичные японцы
Очень подробно в газетах был описан весь процесс первого случая изъятия органов у подростка. Сообщается,
что донором был мальчик в возрасте
10-12 лет, получивший тяжелейшую
травму головы в автотранспортном происшествии.
Описываются детали процедуры.
Утром 11 апреля консилиум из 3 врачей
констатировал смерть мозга у ребенка.
Об этом были информированы родители. От них было получено согласие на
донорство. На следующий день в соответствии с законом было сделано повторное подтверждение диагноза. Закон также требует подтверждения, что «дети
прежде не подвергались насилию в семье». Поэтому специальная комиссия
констатировала, что до инцидента «насилие к ребенку не применялось». Были
изъяты сердце, легкое, печень, поджелудочная железа и почки. По часам распи-
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сана вся процедура доставки. Благодаря
оперативности доставки органов все
операции по пересадкам, видимо, прошли без осложнений, во всяком случае,
сообщений о каких-либо сбоях не было.
Эксперты считают, что новый закон
помогает развитию трансплантологии,
но нужна работа с населением по разъяснению важности трансплантологии.
Этим должны заниматься общественные
организации, такие как Японская сеть
трансплантации органов. Но в стране
таких организаций всего 7, для сравнения, в США до 3 тыс. общественных
организаций занимаются проблемами
координации трансплантации органов.
Основным требованием к властям
выдвигается обеспечение прозрачности
всей процедуры. От этого зависит, как
будет действовать новый закон. Рано или
поздно, пишет Jomiury, но будут доноры
более младших возрастов. Это требует
более тщательных проверок при постановке диагноза о смерти мозга. Необходимо раскрывать больше детальной
информации о проверках, консилиумах,
прежде чем у донора будет диагностирована смерть мозга и чтобы быть
уверенными, что дети не стали жертвами насилия.
А первая трансплантация от донораребенка рассматривается в Японии как
важнейший шаг к дальнейшему развитию в стране трансплантологии.
Старший научный сотрудник
Центра исследований Японии
Института Дальнего Востока РАН,

Н. Тебин
(«Медицинская газета»,
№ 59, 05.08.2011)

ÒÎÒ ÅÙÅ ÀÐÎÌÀÒ...
В Танзании пройдут полевые испытания ловушки для переносящих малярию комаров, привлекающей насекомых с помощью... запаха грязных носков.
Экспериментальный метод борьбы с переносчиками малярии, предложенный
танзанийскими учеными, получил поддержку международных благотворительных организаций.

Р

еакция комаров на запах грязных
носков была изучена сотрудниками
танзанийского Института здоровья Ифакары под руководством доктора Фредроса Окуму. Исследователи пришли к
выводу, что грязные носки привлекают
кровососущих насекомых в 4 раза лучше, чем запах человеческого тела. В ифакарском институте была разработана
столь же привлекательная для комаров
синтетическая приманка с соответствующим запахом.
Приманку предполагается использовать в размещенных на улицах ловушках. Привлекая комаров, они будут защищать от них жилища людей. По мнению

разработчиков, подобная тактика дополнит такие меры борьбы с малярией, как
противомоскитные сетки и отпугивающие насекомых спреи, что позволит спасти дополнительные жизни африканцев.
Испытания инновационного устройства планируется провести в течение 2
лет на территории Танзании. Финансовую поддержку проекта осуществляет
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также
канадская благотворительная организация Grand Challenges Canada.

И. Андреева
(«Медицинская газета»,
№ 59, 05.08.2011)
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ùèðî â³òàº Âàñ, øàíîâí³ êîëåãè,

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß !
Вересень
Полкопіна Л. С. – Голова ОППО УОЗ Голосіївського району
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
Чемеркін О. С.
– Головний лікар ДУ «Інститут оториноларингології АМН
України»
Скрипка М. В.
– Художній керівник народних колективів «Джерело» та «Любисток», 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 шкірно-венерологічного диспансеру
Караулова В. М. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Солом’янського району
Костровська І. М. – Голова первинної профспілкової організації Київської міської
дитячої клінічної лікарні № 5

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ² Â²ÄÅÎÌÅÐÅÆ² ÄËß ÊË²Í²Ê.
Á²ÇÍÅÑ ÄËß Á²ÇÍÅÑÓ
У коридорах та на рецепціях українських клінік дедалі
частіше можна побачити численні монітори, які транслюють різноманітні відеоролики. Пацієнти та персонал мають
змогу переглядати не лише рекламу, але й інформаційні повідомлення та науково-популярні телепрограми. І не звернути уваги на таке «оновлення інтер’єру» практично неможливо. Навіщо ж провідні медичні установи витрачають
кошти на відеообладнання? Яку користь монітори приносять
клінікам та їхнім пацієнтам? Відповіді на ці та інші запитання насправді дуже прості.

Г

оловна причина, яка спонукає керівництво медичних
закладів звертатися до послуг
системних інтеграторів і встановлювати відеомонітори, це,
звісно ж, матеріальна зацікавленість. На перший погляд здається, що видатки на встановлення техніки значні, а перспективи прибутку неясні. Але насправді це не так. Відвідувачі
поліклінік, лікарень і аптек – це
оптимальна аудиторія з точки

зору рекламодавців. Виробники
лікарських засобів та медичних
послуг охоче розповідають про
свою продукцію цільовій аудиторії. Дуже часто пацієнти відвідують лікаря неодноразово,
отже, рекламно-інформаційні
відеомережі гарантують постійний контакт із рекламним оголошенням. І досвід медичних
закладів у країнах Західної
Європи підтверджує, що такі
мережі у клініках користують-

ся неабиякою популярністю у
рекламодавців із відповідних
сфер. А це означає, що власникам рекламно-інформаційних
відеомереж гарантовано стабільний прибуток.
Друга причина, завдяки якій
рекламно-інформаційні відеомережі або digital signage стрімко поширюються в сучасних
медичних установах, – це власне інформаційна складова. Всі
ми знаємо, як довго тягнеться
час очікування.
Черга – хай і невелика – дратує і виснажує. Саме тому
людина в черзі зазвичай намагається знайти собі хоч
якусь справу. Хтось
читає журнали,
хтось переглядає
повідомлення на
стендах. І ось тут
цікаві відеопрограми чи кінофільми із корисною та актуальною
інформацією стають у пригоді.
Ґрунтовна та наочна розповідь
про профілактичні заходи під
час епідемії грипу, коментарі
фахівців із приводу дієти для вагітних, поради лікарів щодо
лікування різних хвороб, цікаві
факти про наукові відкриття, які
згодом допоможуть подолати
чергове захворювання… І пацієнти, і їхні родичі, які допомогли прийти хворим на прийом до

лікаря, насправді вдячні за можливість отримати нову інформацію під час вимушеного очікування. Вдале поєднання інформаційної та рекламної складової підтримує зацікавлення
глядачів, а значить, і ефект від
комерційної реклами.
Digital signage в медичних
установах – це також ефективний інструмент іміджевої реклами, який допомагає пояснювати клієнтам принципи роботи, розповідати про діагностичні та лікувальні можливості,
знайомити з найкращими лікарями, повідомляти про дисконтні програми, про досягнення та нагороди, про семінари та
конференції, що проводяться на
території закладу. Фактично,
рекламно-інформаційні мережі
– це можливість звернутися до
клієнта безпосередньо. Саме за
допомогою таких мереж можна
давати відповіді на запитання,
які чує персонал клініки мало не
щогодини, або привітати пацієнта з важливою подією.
Таким чином, рекламноінформаційні мережі фактично
допомагають медичній установі
сформувати і постійно підтверджувати свою репутацію. Відвертість і щирість інформаційних повідомлень формують у
відвідувачів довіру до клініки.
А довіра – це запорука лояльності, тобто один із численних
шляхів до перетворення випадкового відвідувача на постійного клієнта.
Якщо ж керівництво медичного закладу вирішить встановити розгалужену рекламноінформаційну мережу, тобто
інсталювати монітори не лише
у приміщеннях для очікування
і коридорах, але й у маніпуляційних кабінетах, то перевагу
такого рішення оцінять і лікарі.

Звісно ж, на цих
моніторах транслюватиметься не реклама і документальні програми, а внутрішні повідомлення
для спеціалістів клініки. За допомогою
внутрішньої інформаційної мережі дирекція клініки зможе представити колегам нового співробітника, привітати зі святами, оперативно повідомити про важливі зміни у
роботі, нагадати про звітність і
транслювати безліч інших повідомлень. Встановлення моніторів сприятиме швидкому розповсюдженню важливої інформації та, зрештою, налагодженню ще тісніших зв’язків між
різними структурами медичного закладу.

Отже, інформаційні – або
рекламно-інформаційні – мережі, встановлені в медичних закладах, це окремий бізнес, який
не лише супроводжує основний, але й підтримує і розвиває
його. Артем Ковальов, директор
київської компанії OptiVision,
яка займається системною інтеграцією відео- та аудіообладнання, зазначає, що вдале використання рекламно-інформаційної мережі може підвищити
рентабельність медичного закладу на 15–20%, автоматизувати чи спростити бізнес-про-

цеси і значно підвищити лояльність пацієнтів.
Численні переваги таких
мереж, серед яких стабільний
прибуток від трансляції комерційної реклами, полегшення періоду очікування і налагодження внутрішніх комунікацій, спонукають керівництво лікарень і
поліклінік обладнувати відеомоніторами зони очікування і
коридори. Серед українських медичних
установ, що вже користуються всіма
можливими перевагами відеомереж,
Артем Ковальов
відзначає клініки
«Борис» та «Хелсі
Енд Хеппі». Однак,
на думку директора
OptiVision, максимально ефективним
таке обладнання буде лише за умови творчого підходу до використання мережі і
постійної роботи над її інформаційним наповненням.

Ганна Завражина
За консультацією та придбанням програмного забезпечення
та обладнання звертатися:
Компанія «OptiVision»
Україна, Киів 04080
вул. Турівська 31, офіс 8
тел.: +38 (044) 428 73 18
e-mail: info@optivision.com.ua
www.optivision.ua
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