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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО

Вітаємо зі святом 8 Березня!
Підведення підсумків Регіо-

нальної угоди за 2011 рік.
«Будущее принадлежит меди-

цине предупредительной?»

ñòîð. 1-3 ñòîð. 6-7 ñòîð. 8-10 ñòîð. 14-16

Хід реформування столичної
галузі охорони здоров’я.
Київський медичний парнас

Турнір з футзалу «Меморіал
В. Баженкова».
Змагання за програмою бага-

тоборства «Спалах».
Змагання з настільного тені-

су та волейболу

Київському Центру хірургії
захворювань печінки, жовчних
шляхів та підшлункової залози
ім. В. С. Земскова – 30 років.
Вітаємо з ювілеєм.
Поздоровлення з днем наро-

дження

ДУ «Урядовий контактний
центр».
Кафедрі неврології № 2 На-

ціональної медичної академії
післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика – 50 років

ñòîð. 4-5

Медичне обладнання май-
бутнього.
Клінічний санаторій «Жов-

тень».
Що нового в порядку випла-

ти надбавки за вислугу років?

ñòîð. 11-13

Р аїса Богатирьова народила-
ся в місті Бакал Челябін-

ської області Росії.
Свою політичну кар’єру аку-

шер-гінеколог Богатирьова роз-
почала у 1990 році, коли була
обрана народним депутатом
України.

1990–1994 рр. – народний
депутат України.

1994–2000 рр. – заступник,
перший заступник, міністр охо-
рони здоров’я України.

1997–2003 рр. – секретар на-
глядової ради Національного
фонду соціального захисту ма-

терів і дітей «Україна – дітям».
У 2000 році – науковий кон-

сультант Президента України
Леоніда Кучми.

2000–2006 рр. – народний
депутат України. Березень 2001 –
Богатирьова входить до групи
«Регіони України». У Верховній
Раді IV скликання вона була
обрана керівником фракції «Ре-
гіони України», стала головою
підкомітету з питань законодав-
чого забезпечення медичної
допомоги, здійснення медичної
діяльності, медичної освіти і
науки.
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14 лютого 2012 р. Президент підписав указ про відставку
з поста голови МОЗ Олександра Аніщенка.

Наступними указами він звільнив з посади секретаря РНБО
Раїсу Богатирьову і призначив її на посаду віце-прем’єр-
міністра України – міністра охорони здоров’я.

«Призначити Богатирьову Раїсу Василівну віце-прем’єр-
міністром України – міністром охорони здоров’я України», –
сказано в Указі № 89/2012.

Як повідомлялося, сьогодні Президент України Віктор Яну-
кович звільнив першого віце-прем’єр-міністра Андрія Клюєва
з посади першого віце-прем’єра.

П резидент України Віктор
Янукович зазначив, що

перебуваючи на посаді секрета-
ря РНБО України, Раїса Богати-
рьова зарекомендувала себе як
відповідальний професіонал.

«Я переконався в тому, що
Раїса Василівна здатна викону-
вати великі обсяги роботи на
високому професійному рівні з
великою відповідальністю пе-
ред державою», – сказав Віктор
Янукович.

2006–2007 рр. – народний де-
путат Верховної Ради V скликан-
ня. Почесний президент тендер-
ної палати. Заступник глави
фракції Януковича, потім знову
очолює фракцію Партії регіонів.

24 грудня 2007 р. – прези-
дент Віктор Ющенко призначає
Раїсу Богатирьову на посаду сек-
ретаря Ради національної безпе-
ки та оборони України (РНБО).

Після обрання Президентом
Віктора Януковича Богатирьова
зберегла за собою цю посаду.
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Усвоєму виступі Ю. М. Кулик по-
інформував профактив столиці про

основні напрями роботи Федерації, ке-
рівництва та Президії Федерації проф-
спілок України, спрямовані на удоскона-
лення соціального діалогу і закріплення
позитивних тенденцій у співпраці із вла-
дою. Він повідомив, що вдалося суттєво
поліпшити діалог як із владою, так і з
роботодавцями, особливо з питань під-
готовки Генеральної угоди на новий тер-
мін, прийняття нового Трудового
кодексу.

Голова ФПУ, зокрема, розповів про
зустріч с Президентом України Віктором
Януковичем, яка відбулася 10 лютого. Як
повідомив Юрій Кулик, Глава держави
підтримав ініціативу ФПУ щодо покра-
щення діалогу влади та профспілок. «Ми
мали можливість обговорити проблеми,
які сьогодні цікавлять і профспілки, і
державу, – сказав голова ФПУ. – Я ще
раз переконався, як і під час зустрічі з
Прем’єр-міністром України Миколою
Азаровим, що зараз головне – відновити
і посилити чесний і продуктивний діа-
лог профспілок і влади». За словами
Юрія Кулика, під час зустрічі обговорю-
валися питання підвищення заробітної
плати, зайнятості населення, відновлення
роботи підприємств. «І звичайно, це були
питання розвитку громадянського су-
спільства. А в контексті розвитку грома-
дянського суспільства – питання підви-
щення ролі профспілок», – наголосив він.

Юрій Кулик також зазначив, що
профспілкам потрібно працювати «не

під крилом влади, не бути кишенькови-
ми», а бути справжніми партнерами вла-
ди, які можуть  і повинні захищати пра-
ва і інтереси людей праці. «І влада, і ро-
ботодавці будуть рахуватися тільки з
профспілками сильними, організаційно
міцними, – наголосив він. – А тут нам є
ще над чим працювати, в першу чергу,
підвищувати авторитет первинних
профорганізацій, які стоять найближ-
че до людей». На переконання Голови
ФПУ, для вирішення зазначених питань
необхідно налагодити як у центрі, так і

в регіонах постійний
діалог влади, робото-
давців та профспілко-
вих організацій у здій-
сненні економічних і
соціальних реформ
для значного піднесен-
ня рівня добробуту
громадян України.

Торкнувшись пи-
тання Трудового ко-
дексу, Юрій Кулик за-
значив, що його роз-
робка тягнеться вже 10
років. Зараз робочі
групи працюють над

зближенням позицій Уряду, профспілок і
роботодавців по принципових питаннях.

Юрій Кулик оприлюднив позицію
ФПУ щодо вдосконалення соціальної
складової Державного бюджету України
на 2012 рік, легалізації зайнятості та за-
робітної плати, погашення заборгова-
ності з виплати зарплати, посилення без-
пеки праці трудящих, ефективного по-
єднання державного і громадського кон-
тролю за додержанням трудового зако-
нодавства, подолання бідності тощо. Він
розповів про участь ФПУ в прийнятті
урядових рішень, про хід судових про-
цесів стосовно майнового комплексу
профспілок тощо. Юрій Кулик запевнив,
що за останній час у вирішенні цих важ-
ливих питань відбулися позитивні зміни.
Проте, на його переконання, профспіл-
кам тут ще необхідно чимало зробити
для стабілізації та поліпшення ситуації.

У зустрічі взяв участь і виступив го-
лова Київської міської державної адміні-
страції Олександр Попов. Він, зокрема,

розповів про співпрацю
міської влади з профспілками.
Звертаючись до профспілко-
вого загалу, О. Попов зазна-
чив: «Ми в минулому році
підписали угоду. Брали на
себе зобов’язання соціально
захищати людей. Можемо
зараз сказати: майже всі свої
завдання виконали. Це сто-
сується і підвищення зарпла-
ти і надбавок, надання жит-
ла, соціальної допомоги».

Олександр Попов визнав,
що до якогось часу столична
влада не була готова до со-
ціального діалогу з проф-
спілками. «Але коли сьогодні вже є ком-
плексна програма стратегічного роз-
витку Києва, коли пішли пропозиції про
інвестиції на 101 млрд гривень, ми мо-
жемо планувати і здійснювати великі
соціальні програми на підтримку наших
людей».

Покращення якості життя та підви-
щення добробуту киян – такі головні зав-
дання озвучив голова КМДА. Реалізація
цих пріоритетів, за його словами, вима-
гає інноваційного прискорення еконо-
мічного розвитку столиці. І водночас ро-
сту трудових доходів киян як важливої
умови загальних позитивних змін.

«Тільки на основі економічного зро-
стання і підвищення доходів людей мож-
на забезпечити належне наповнення
міського бюджету. Воно необхідне для

досягнення стратегічних соціальних та
інших гуманітарних цілей: від соціаль-
ного захисту малозабезпечених до мо-
дернізації комунальної інфраструктури
і збереження та розвитку історико-куль-
турної і природної унікальності Києва.
І ми з цими завданнями впораємося ра-
зом», – наголосив голова КМДА.

З іншого боку, за словами Олександ-
ра Попова, міська влада робитиме все,

У рамках відзначення Дня соціальної справедливості 14 лютого відбулася
зустріч голови ФПУ Юрія КУЛИКА із профспілковим активом столиці.

Під час відвертої розмови було порушено низку питань щодо розвитку
соціального діалогу між державною владою та профспілками у процесі реалі-
зації реформ в економічній та соціальній сферах.

Вів засідання голова Київської міської ради профспілок В. П. Мельник.
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щоб стимулювати столичний бізнес до
соціально відповідальної поведінки. І не
тільки стимулюватиме, а вимагатиме,
щоб він ставав більш соціально відпові-
дальним.

«Свідоме активне тристороннє
партнерство найманих працівників,
бізнесу і влади має стати нормою сто-
личного життя», – підсумував Олек-
сандр Попов.

Голова КМДА закликав представ-
ників трудових колективів міста актив-
ніше долучатися до реалізації Стратегії
розвитку Києва. Зокрема, надавати свої
пропозиції щодо поліпшення транспор-
тної інфраструктури, соціального забез-
печення, формування столичного стан-
дарту здоров’я.

Голова столичної держадміністрації
заявив, що зараз Київ – лідер із соціаль-
но-економічних показників в Україні.
Але, на його думку, тут треба рівнятися
на кращі європейські столиці.

Юрій Кулик та Олександр Попов від-
повіли на запитання профспілкових
активістів щодо актуальних проблем
профспілкового життя та розвитку сто-
лиці України.

Медіа-центр ФПУ
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Н айбільш актуальні питан-
ня соціально-економічно-

го розвитку, підвищення добро-
буту й безпеки громадян, регу-
лювання трудових відносин, по-
силення взаємодії профспілок і
влади в процесі масштабних
реформ обговорювалися на
зустрічі Прем’єр-міністра Ук-
раїни Миколи Азарова з пред-
ставниками всеукраїнських
профспілок, яка відбулася
27 січня у ФПУ. Хід обговорен-
ня зумовила тема  зустрічі:
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«Про посилення соціального
діалогу між органами держав-
ної влади та профспілками у
процесі реалізації реформ в
економічній та соціальній
сфері».

Захід відбувся на продов-
ження робочої зустрічі Миколи
Азарова з головою Федерації
профспілок України Юрієм Ку-
ликом, під час якої було досяг-
нуто домовленостей щодо по-
дальших кроків у розвитку
соціального партнерства.

З а передову інноваційну
педагогічну діяльність по

модернізації освіти в Україні
Національний медичний уні-
верситет ім. О. О. Богомольця
був нагороджений Золотою ме-
даллю у номінації «Інтеграція
післядипломної освіти у євро-
пейський та світовий освітній
простір», Почесним дипломом
«Лідер сучасної освіти» і впер-
ше спеціальним призом «Осві-
тянський Оскар» від організа-
торів заходу за багаторічну спів-
працю на виставці «Сучасна
освіта в Україні».

Український медичний ліцей
НМУ ім. О. О. Богомольця також
отримав Золоту медаль у номінації
«Пошук і підтримка обдарова-
них дітей і молоді» та Почесний
диплом «Лідер сучасної освіти».
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15–17 лютого в Національ-

ному центрі «Український дім»
відбулася ХV Ювілейна міжна-
родна виставка навчальних
закладів «Сучасна освіта в Ук-
раїні–2012».

П рочитав заголовок настоящих за-
меток, читатель вправе спросить, по-

чему в высказывании нашего земляка, вы-
дающегося хирурга Николая Пирогова,
вместо утвердительной точки в конце ав-
тор поставил вопросительный знак? Ответ
однозначен: да потому, что уверенность
мудрого провидца, увы, еще не нашла у нас
своего практического подтверждения.
А ведь давняя и бесспорная истина заклю-
чается в том, что болезни человека легче
предупредить, чем лечить. Положение дел
в здравоохранении вызывает серьезную
обеспокоенность. Это касается и санитар-
но-эпидемиологической службы, на ко-
торую возложены основные функции пре-
дупредительной медицины. Пятнадцатый
(за период с 1990 года) министр здраво-
охранения Украины (ныне уже бывший)
И. Емец успел вовсе ликвидировать профи-
лактический департамент – преемник тра-
диционно деятельного санитарно-противо-
эпидемического управления. И это на фоне
всеобщего неблагополучия с состоянием
общественного здоровья, распростра-
нением инфекционных заболеваний, ту-
беркулеза, СПИДа, продолжающимися
вспышками ранее неизвестных болезней и
массовых проявлений нарушения здоровья
в разных регионах страны. Была лик-
видирована не только указанная выше
структура министерства, занимающаяся

вопросами гигиенического и эпидемиоло-
гического благополучия: по существу про-
исходит процесс выведения санитарно-
эпидемиологической службы и ее спе-
циалистов из структуры здравоохранения,
ограничение ее деятельности лишь чисто
надзорными (контролирующими) функци-
ями. Столь явное размежевание в структу-
ре нашего здравоохранения профилакти-
ческих и лечебных задач не только не
оправдано, но и чревато серьезными нега-
тивными последствиями. Приоритетом в
отечественном здравоохранении должен
оставаться накопленный и полностью
оправдавший себя принцип единства
лечебной и профилактической медицины,
органичный действенный синтез в разра-
ботке мер, сочетающих обеспечение пре-
дупреждения болезней с их эффективной
терапией. Очевидно, что отход от указан-
ного выше принципа, забвение опыта,
накопленного в минувшие десятилетия по
совместному действенному сотрудни-
честву клиницистов, гигиенистов, эпиде-
миологов, приведет к тому, что никакое ре-
формирование здравоохранения не даст
желаемого результата. Справедливости
ради следует отметить, что на недавно со-
стоявшемся расширенном совещании,
посвященном деятельности санитарно-
эпидемиологической службы, нынешнее
руководство Минздрава и Академии меди-
цинских наук заявили о решимости изме-
нить такую пагубную тенденцию.

Профилактика и терапия –
близнецы-сестры

В предшествующих публикациях автор
настоящих заметок, имея опыт научных
разработок в области профилактической
медицины, насчитывающий полвека, как и
его коллеги по совместным исследовани-
ям ранее уже аргументировали эффек-
тивность усилий, предпринимаемых путем
объединения участников гигиенических
разработок не столько по специальностям,
сколько по общим приоритетным пробле-
мам. Именно такой принцип научных раз-

работок настоятельно рекомендовал в свое
время первый президент Академии наук
Украины Владимир Вернадский.

Результат в предупреждении забо-
леваний достигается в итоге комплексных
исследований. Именно в них, как в гигие-
нической, так и в теоретической и клиниче-
ской науках, а также на практике должен
реализовываться и совершенствоваться
опыт единой социальной медицины с до-
минирующей идеей профилактики. В Ук-
раине это доказано в многолетних разра-
ботках для практической санитарно-
эпидемиологической службы научно обо-
снованных мер предупреждения ряда
инфекционных и неинфекционных заболе-
ваний, профессиональных болезней, так
называемых болезней цивилизации, в том
числе химического генеза, производствен-
но и экологически обусловленных забо-
леваний.

В итоге этих разработок были пред-
ложены оздоровительные, санитарно-тех-
нические, гигиенические и лечебно-про-
филактические мероприятия, установлены
предельно допустимые уровни содержания
во внешней среде химических, биологиче-
ских, физических факторов, радионукли-
дов, летучих компонентов полимерных
композиций, потенциально токсичных ве-
ществ, содержащихся в препаратах быто-
вой химии и других источниках, загрязня-
ющих среду обитания человека. Установ-
ленные гигиенические нормативы, сани-
тарные стандарты, правила, требования
нашли отражение в санитарном законода-
тельстве и продолжают включаться в него
по мере разработки новых регламентаций.
Поэтому, повторяю, нельзя сводить мно-
гостороннюю деятельность санитарно-
эпидемиологической службы, воплощаю-
щую в жизнь идеи и практику профилак-
тической медицины, к исключительно кон-
тролирующей функции, квалифицируемой
как текущий и предварительный санитар-
ный надзор. Разумеется, недооценивать их
социальную значимость было бы неоправ-
данным и непоправимо ошибочным. Меж-
ду тем, в последнее время в отношении
санитарно-эпидемиологической службы
появились немотивированные суждения и
призывы, которые нельзя расценивать ина-
че, как плод некомпетентности. Недоуме-
ние вызывают некоторые высказывания в
СМИ о том, что санслужбу вообще следу-

ет упразднить. По-видимому, авторам та-
ких суждений не известна критическая
ситуация, сложившаяся сегодня в отноше-
нии условий труда на предприятиях, где
ликвидированы медико-санитарные части
и здравпункты, упразднены цеховые
ординаторы, к гигиенической оценке
производственной среды и наличия в ней
профессиональных вредностей не допус-
каются врачи санитарно-эпидемиоло-
гических станций. При этом все чаще на
нынешних предприятиях, как и на агропро-
мышленных объектах, отмечается превы-
шение допустимых гигиенических нор-
мативов, нарушение правил и требований
санитарного законодательства. А знакомы
ли те, кто призывает к ликвидации сани-
тарной службы, с данными, свидетельству-
ющими о разительном снижении профи-
лактических мероприятий в нашем
промышленном производстве? На многих
производствах, в том числе и новых, все
больше регистрируется случаев производ-
ственно обусловленных нарушений здоро-
вья, отравления вредными промышленны-
ми веществами, случаев производственных
травм. И на этом фоне нам предлагают от-
казаться от промышленно-санитарного
надзора! Несомненно, одним из приорите-
тов, который должен объединить пред-
ставителей профилактической и лечебной
медицины, является проблема обеспечения
экологического благополучия. Если меди-
кам и биологам, а заодно с ними и социоло-
гам, удастся совместно определить, а глав-
ное, реализовать наиболее актуальные раз-
работки по защите общественного здоровья
и охране среды обитания человека, то это и
будет столь необходимым сегодня проры-
вом в современной науке и практике.

Примечательно следующее обстоя-
тельство. Не так давно Ватикан в лице папы
Бенедикта XVI выдвинул инициативу рас-
ширить установленный духовными отцами
список смертных грехов. До этого в нем зна-
чились гордыня, зависть, чревоугодие, по-
хоть, алчность, праздность, гнев. К указан-
ному перечню семи грехов сейчас предло-
жено добавить еще пять, среди которых
загрязнение окружающей среды (остальные
четыре – аборты, манипуляция человече-
скими генами, наркоторговля, педофилия).
Как видите, загрязнение среды обитания
отнесено к категории тяжких грехов.
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Исаак Трахтенберг,
член-корреспондент Национальной академии наук Украины,

академик Национальной академии медицинских наук Украины

Çàê³í÷åííÿ íà 13-³é ñòîð.
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Київська міська профспілка працівників охо-
рони здоров’я, реагуючи на ситуацію, що скла-
лася навколо запропонованої Держсанслужбою
України структури санітарно-епідеміологічної
служби м. Києва у складі одного головного та
трьох міжрайонних управлінь, направила лист на
адресу Міністра охорони здоров’я України та
ініціювала робочу нараду – зустріч Головного
державного санітарного лікаря України з пра-
цівниками СЕС міста, яка, на жаль, не дала від-
повіді на всі запитання, що виникають у ході

К иївська міська профспілка
працівників охорони здо-

ров’я об’єднує 381 профспілко-
ву організацію у закладах різно-
го підпорядкування, серед яких:
державні установи – національ-
ні інститути, підпорядковані
Академії медичних наук Украї-
ни, організації Міністерства
охорони здоров’я України, На-
ціональний медичний універси-
тет ім. О. О. Богомольця, Націо-
нальна медична академія після-
дипломної освіти ім. П. Л. Шу-
пика, організації, підпорядко-
вані Державному управлінню
справами, лікувально-профілак-
тичні установи та медичні ко-
леджі, підпорядковані Головно-
му управлінню охорони здоро-
в’я, заклади санітарно-епіде-
міологічної служби, підприєм-
ства промислової групи, і нара-
ховує 90 тисяч членів.

Сьогодні на адресу проф-
спілки надходять численні звер-
нення від працівників санітар-
но-епідеміологічної служби
м. Києва стосовно запропонова-
ної Держсанслужбою України
структури Держсанслужби
м. Києва у складі одного голов-
ного та трьох міжрайонних
управлінь (взагалі зміна струк-

тури служби за попередніми
розрахунками призведе до
звільнення 25 тисяч працівників
СЕС по Україні).

Ініційована профспілкою
робоча нарада – зустріч Голов-
ного державного санітарного
лікаря України з працівниками
СЕС міста не дала відповіді на
всі запитання, які виникають в
ході реорганізації.

На жаль, запланована реор-
ганізація СЕС в такому форматі
не принесе бажаної користі,
адже вважаємо, що система
Державної санітарно-епідеміо-
логічної служби України, викла-
дена в Законі України «Про за-
безпечення санітарного та епі-
демічного благополуччя насе-
лення» є оптимальною і потре-
бує лише вдосконалення відпо-
відно до вимог часу.

На даний час не відпрацьо-
вано чіткого механізму прове-
дення зазначеної реорганізації,
оскільки відсутній будь-який
розпорядчий документ (наказ
чи розпорядження МОЗ Украї-
ни), який би регламентував її
проведення, визначав відпові-
дальних осіб, встановлював
строки, окреслював досягнення
поставленої мети тощо.

К иївська міська профспілка
працівників охорони здо-

ров’я, реагуючи на ситуацію,
що склалася навколо запропо-
нованої Держсанслужбою Ук-
раїни структури санітарно-епі-
деміологічної служби м. Києва
у складі одного головного та
трьох міжрайонних управлінь,
направила лист на адресу пер-
шого заступника міністра охо-
рони здоров’я України Моісеєн-
ко Р. О. та ініціювала робочу
нараду – зустріч Головного дер-
жавного санітарного лікаря
України з працівниками СЕС
міста, яка, на жаль, не дала від-
повіді на всі запитання, що ви-
никають в ході реорганізації.

На думку медичної спільно-
ти міста, запланована реоргані-
зація СЕС у пропонованому
вигляді не принесе бажаної ко-
ристі, а зміна структури пору-
шить норми чинного законодав-
ства, адже сьогодні система
Державної санітарно-епідеміо-
логічної служби України чітко
визначена Законом України
«Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя
населення», є оптимальною і
потребує лише вдосконалення
відповідно до вимог часу. Крім
того, у пропонованому варіанті
перетворення структури СЕС
вбачається пряме порушення
норм статті 49 Конституції Ук-
раїни, якою заборонено скоро-
чення мережі державних і кому-
нальних закладів охорони здо-
ров’я, якими є і заклади СЕС.

На даний час не відпрацьо-
вано чіткого механізму прове-
дення зазначеної реорганізації,
оскільки відсутній будь-який
розпорядчий документ (наказ

чи розпорядження МОЗ Украї-
ни), який би регламентував її
проведення, визначав відпові-
дальних осіб, встановлював
строки, окреслював досягнення
поставленої мети тощо.

Відповідно до норм Закону
України «Про профспілки та га-
рантії їх діяльності» та пунктів
4.2.5-4.2.6 Галузевої угоди між
Міністерством охорони здоро-
в’я України та ЦК профспілки
працівників охорони здоров’я
України на 2007–2011 рр. (чин-
на), профспілка не була попе-
реджена за три місяці про за-
плановану реорганізацію, не
було проведено жодних узго-
джувальних консультацій та
процедур щодо скорочення чи-
сельності працівників закладів
СЕС. Відповідно, не могло бути
виконано і норм законодавства
України про працю, і персо-
нально попереджено праців-
ників про вивільнення за два
місяці.

 Своїм листом на адресу го-
лови Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здо-
ров’я повідомляємо, що повні-
стю відсутній адаптаційний
механізм для працівників, які
підлягають скороченню, а це су-
перечить чинному законодав-
ству України та наказам МОЗ
України.

Зважаючи на вищевикладе-
не, вважаємо за неможливе про-
водити реорганізацію санітар-
но-епідеміологічної служби
міста Києва у пропонованому
Держсанслужбою України ви-
гляді.

З повагою,
Голова Ради

Л. В. Канаровська

У рядова телефонна «гаряча лінія»
(Державна установа «Урядовий

контактний центр») – телефонний центр
спілкування Уряду з громадянами, що
дає їм змогу оперативно отримувати
інформацію від органів виконавчої вла-
ди. Усі дзвінки приймаються оператора-
ми Центру та передаються відповідним
органам виконавчої влади, які розгляда-
ють звернення та надають відповіді
заявникам.

Номер телефону урядової
«гарячої лінії»: 0-800-507-309

(дзвінки зі стаціонарних телефонів у
межах України безкоштовні)

Урядова «гаряча лінія» працює крім
святкових днів та неділі
за наступним графіком:

понеділок – п’ятниця з 8 до 21 години,
субота – з 8 до 19 години

З метою удосконалення роботи зі
зверненнями громадян, підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб-під-
приємців, органів місцевого самовряду-
вання Кабінет Міністрів України схвалив
Концепцію створення Національної си-

стеми опрацювання звернень до органів
виконавчої влади.

В рамках цієї системи на базі держав-
ної установи «Урядовий контактний
центр» будуть об’єднані нині діючі те-
лефонні «гарячі лінії», довідкові теле-
фонні служби органів виконавчої влади
та центри, що створюються в Авто-
номній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі.

Діяльність Національної системи
опрацювання звернень до органів вико-
навчої влади буде також забезпечувати-
ся веб-сайтом Урядового контактного
центру, що створюється згідно з розпо-
рядженням Уряду.

Звертаємо увагу підприємців, що на
базі Урядового контактного центру з ме-
тою оперативного розгляду скарг на про-
типравні дії посадових осіб органів ви-
конавчої влади запроваджено спеціаль-
ну «гарячу лінію» – «Діалог з малим біз-
несом».

Постійна www-адреса статті:
www.kmu.gov.ua/control/publish/

article?art_id= 244209261
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Голові Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я
Бахтеєвій Т. Д.

Вельмишановна Тетяно Дмитрівно!

Міністру охорони здоров’я України
Аніщенку О. В.

Шановний Олександре Володимировичу!

Сьогодні не відпрацьовано
адаптаційного механізму для
працівників, що підлягають ско-
роченню, а це суперечить чин-
ному законодавству України та
наказам МОЗ України.

Враховуючи специфіку осві-
ти фахівців санітарно-профі-
лактичного профілю, які не змо-
жуть влаштуватися на роботу в
ЛПЗ міста, вважаємо, що ме-
ханізм перекваліфікації вивіль-
нених працівників необхідно
терміново розробити та затвер-
дити наказом МОЗ України.

Десять головних державних
санітарних лікарів районів
м. Києва у своєму листі на ад-
ресу профспілки висловлюють
недоцільність створення струк-
тури у такому вигляді, пропону-
ють своє бачення із зазначено-
го питання і просять Київську
міську профспілку працівників
охорони здоров’я втрутитися у
вирішення зазначених питань.

Просимо Вас віднайти час та
зустрітися з головними держав-
ними санітарними лікарями
районів м. Києва та Київської
міської профспілки працівників
охорони здоров’я з метою недо-
пущення соціального вибуху в
трудових колективах.

Сподіваємось, як завжди, на
Вашу підтримку та розуміння.

З повагою,
Голова Ради

Л. В. Канаровська

реорганізації.
7 лютого 2012 р. в МОЗ України під голо-

вуванням міністра охорони здоров’я України
Аніщенка О. В. відбулася узгоджувальна нара-
да з питання реформування Держсанслужби
України.

Київська міська профспілка працівників охо-
рони здоров’я направила лист на адресу голови
Комітету Верховної ради України з питань охо-
рони здоров’я, в якому виклала свою позицію
стосовно запропонованої реформи СЕС.

К иївська міська рада профспілок
оголошує конкурс-огляд художньої

самодіяльності та дитячої творчості
«ЗОРЕПАД НАДІЙ–2012» серед дітей
членів профспілок м. Києва з метою по-
пуляризації дитячої творчості та худож-
ньої самодіяльності.

Конкурс відбудеться в три етапи: І –
відбірковий в міській профспілці до 1
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квітня – надання заявок на участь (тел.
288-14-29), ІІ та ІІІ проводиться Київ-
ською міською радою профспілок.

Заключний концерт відбудеться
27 квітня.

Конкурс проводиться вдруге, 2011
року в концерті брали участь і діти
медичних працівників; вони отримали
дипломи та подарунки.
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8 лютого 2011 р.
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У березні 2012 р. випов-
нюється 50 років кафедрі

неврології № 2 Національної
медичної академії післядиплом-
ної освіти ім. П. Л. Шупика.

Її було засновано 16 березня
1962 р. як кафедру нервових
хвороб № 2 у Київському дер-
жавному інституті удосконален-
ня лікарів (КДІУЛ). Створення
кафедри обумовлювалося зро-
стаючою потребою у підготовці
кваліфікованих спеціалістів
лікарів-неврологів. Викладаць-
кий склад кафедри був сформо-
ваний з числа співробітників
кафедри нервових хвороб № 1
КДІУЛ, якою завідував відомий
невролог – професор Панчен-
ко Д. І.

Першою клінічною базою
кафедри з 1962 по 1964 р. було
неврологічне відділення Київ-
ської міської клінічної лікарні
№ 24 на вулиці Артема. З 1964
до 1983 р. кафедра базувалась у
неврологічному відділенні клі-
нічної лікарні № 22, тепер це
лікарня №18 на бульварі Шев-
ченка, 17.

З 1983 р. до сьогодні базою
кафедри є неврологічне відді-
лення Київської міської клініч-
ної лікарні № 12 на вулиці Під-
висоцького 4а.

З дня заснування кафедри до
1982 р. її завідувачем і органі-
затором був учень професора
Д. І. Панченка професор Пер-
філов Петро Опанасович (1915–
1982). Він плідно займався не
тільки організаційними питан-
нями забезпечення всіх видів
роботи кафедри, але й громад-
ською діяльністю, був деканом
терапевтичного факультету.
Професор Перфілов П. О. був
учасником двох війн: фінської
(1939) та Великої Вітчизняної
(1941–1945). Перу професора
Перфілова П. О. належить
більш як 80 наукових праць, у
тому числі три монографії.

З часу заснування на кафедрі
працювали досвідчені педагоги,
висококваліфіковані лікарі: про-
фесор, д.м.н. Аліферова Вікто-
рія Федорівна; доцент, к.м.н.
Журенко Аза Миколаївна; до-
цент, к.м.н. Лущин Юлій Кос-
тянтинович; асистент, к.мед.н.
Тордія Георгій Дмитрович;
доцент, к.м.н. Малий Володи-
мир Дмитрович; доцент, к.м.н.
Коваль Анатолій Захарович.

Після смерті професора
П. О. Перфілова протягом 1982–
1983 рр. кафедрою завідувала
професор Аліферова В. Ф., а з
1983 р. до 2006 р. кафедру очо-
лював професор, д.м.н. Руден-
ко Анатолій Юхимович – заслу-
жений лікар України, заслуже-
ний діяч науки і техніки, лауреат

Державної премії України. Про-
тягом багатьох років він був го-
ловним редактором відомого
медичного журналу «Лікарська
справа. Врачебное дело».

На сьогодні кафедрою заві-
дує д.м.н., професор Ткаченко
Олена Василівна, яка працює на
кафедрі з 1986 р., успішно про-
водить навчальну та навчально-
методичну роботу, очолювала
робочу групу зі створення про-
грами для лікарів-інтернів за
спеціальністю «неврологія», з
оновлення програми передате-
стаційного циклу та тестових
питань для комп’ютерної про-
грами іспиту з неврології.

У своєму науковому дороб-
ку Олена Василівна має більш
ніж 180 наукових праць, зокре-
ма 8 монографій та навчальних
посібників, патенти на 2 вина-
ходи. Професор Ткаченко О. В.
є заступником голови спеціалі-
зованої вченої ради із захисту
докторських та кандидатських
дисертацій зі спеціальності
«нервові хвороби», головою
проблемної комісії з неврології
у НМАПО ім. П. Л. Шупика; ке-
рує напрямком роботи кафедри
як опорної з післядипломного
навчання зі спеціальності «не-
врологія», а також входить в
редакційні колегії журналів
«Внутрішня медицина» та
«Український неврологічний
журнал».

Поряд із цим Олена Василі-
вна постійно займається клініч-
ною лікувально-консультатив-
ною роботою: це і обходи у ба-
зовій клініці, і клінічні розбори
складних проблемних діагнос-
тичних випадків, і консультації
найбільш складних випадків за
направленнями та зверненнями
медичних закладів України.
Вже більш ніж 15 років вона має
вищу кваліфікаційну лікарську
категорію з неврології.

На сьогодні на кафедрі пра-
цюють висококваліфіковані
викладачі і лікарі – доценти:
к.м.н., заслужений лікар Украї-
ни, учасник бойових дій Корже-
невський Леонід Вікентійович;
к.м.н. Новикова Ольга Володи-
мирівна; к.м.н. Оржешковський
Василь Володимирович; к.м.н.
Стецюк Роман Анатолійович;
к.м.н. Цьоха Інна Олегівна; аси-
стенти: к.м.н. Башкирова Л. М.;
к.м.н. Колотуша В. Г.; асистент
Кононець О. М. Велику допомо-
гу в технічній організації на-
вчального, навчально-методич-
ного та наукового процесів на
кафедрі надає Шуляк Л. Г.

Основним завданням кафед-
ри завжди була і є підготовка

лікарів-неврологів. Доброю
традицією викладацького скла-
ду кафедри з дня її заснування
є самовідданість, сумлінність та
вірність лікарсько-педагогічно-
му обов’язку. Сподіваємось, це
знаходить відгук в серцях ліка-
рів, які навчались на кафедрі.
«Географія» місць, звідки при-
їздили на навчання лікарі-слу-
хачі за 50 років існування
кафедри, включає не тільки Ук-
раїну, а й весь колишній СРСР:
Чукотка, Камчатка, Сахалін,
Карелія, Білорусь, Узбекистан,
Таджикистан, Грузія, Азербай-
джан тощо. На кафедрі прово-
дяться передатестаційні цикли
з неврології; підготовлені ви-
кладачами цикли тематичного
удосконалення: «Актуальні пи-
тання неврології»; «Ураження
нервової системи при патології
внутрішніх органів»; «Сучасні
підходи до діагностики та ліку-
вання запальних захворювань
нервової системи»; «Невро-
логічні аспекти епілептології»;
інтернатура з неврології та цик-
ли неврології для лікарів-
інтернів загальної практики-
сімейної медицини. На кафедрі
на високому науково-педагогіч-
ному рівні проводять лекції, се-
мінарські та практичні заняття.
Велика увага приділяється ово-
лодінню практичними навичка-
ми. Лікарі мають змогу брати
участь в обходах доцентів та
завідувача кафедри професора
О. В.Ткаченко. На кафедрі регу-
лярно проходять клінічні конфе-
ренції з розбору складних ви-
падків гострих та хронічних
захворювань нервової системи.
За час існування на кафедрі
пройшли навчання понад 8000
лікарів-неврологів та близько
500 лікарів-інтернів за спеціаль-
ностями «неврологія» та «сі-
мейна медицина». Найкращі з
лікарів-неврологів та лікарів-
інтернів рекомендовані та про-
йшли підготовку в клінічній
ординатурі, через яку підготов-
лено більш ніж 60 висококвалі-
фікованих лікарів. Майже 20
аспірантів успішно навчались
та займались науковою діяльні-
стю на кафедрі.

Співробітники кафедри
плідно займаються науково-
дослідницькою роботою з різ-
них аспектів неврології. Серед
основних наукових напрямків
роботи кафедри є дослідження
та аналіз адаптаційно-компен-
саторних можливостей органі-
зму при неврологічній пато-
логії, патоморфоз церебровас-
кулярних захворювань, уражень
периферичного відділу нерво-

вої системи, запальних захво-
рювань нервової системи, епі-
лепсії, уражень нервової систе-
ми при захворюваннях внут-
рішніх органів.

За час існування кафедри її
співробітники опублікували
більш ніж 900 наукових праць,
зокрема 16 монографій та 6 на-
вчальних посібників, отримали
15 свідоцтв на винаходи та де-
клараційні патенти.

Викладачі кафедри надавали
і надають висококваліфіковану
лікувально-консультативну до-
помогу населенню України. За
роки роботи співробітниками
кафедри надано консультативну
лікувально-діагностичну допо-
могу більш ніж 150 000 паці-
єнтів. На сьогодні кафедра здій-
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снює висококваліфіковану ліку-
вально-консультативну допомо-
гу, як хворим базової клінічної
лікарні № 12 м. Києва, так і па-
цієнтам за направленнями ме-
дичних закладів м. Києва, обла-
стей України та Автономної
Республіки Крим; щомісячно
кафедра чергує по республі-
канській службі екстреної ме-
дичної допомоги тощо.

Співробітники кафедри, як
колектив однодумців, з новими
творчими планами зустрічають
ювілей.
Член профбюро терапевтич-

ного факультету НМАПО
ім. П. Л. Шупика, заслужений

лікар України, доцент
Корженевський Л.В.

О б’єднання первинних
профспілкових органі-

зацій Оболонського району та
колектив стоматологічної по-
ліклініки вітає з ювілеєм відпо-
відального, сумлінного голову
профкому Олексієнко Людмилу
Станіславівну.

Бажаємо міцного здоров’я,
успіхів, наснаги, достатку та
доброго настрою. Хай усе хоро-
ше, зроблене з душею та натх-
ненням, повертається до Вас
сторицею! Нехай кожна мить
життя радує своєю неповтор-
ністю!

Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.

Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди
Додасть наснаги і нових ідей.

Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.

Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!
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Н а нараді були присутні –
начальник РУОЗ Дар-

ницької РДА Грицишин Л. М.,
головні лікарі та голови проф-
комів лікувально-профілактич-
них закладів Дарницького
району, голови ОППО УОЗ ра-
йонів столиці.

У своїй доповіді начальник
РУОЗ Дарницької РДА Грици-
шин Л. М. доповіла присутнім
про хід втілення реформ у
районній медицині, а саме ре-
організацію поліклінік у Цент-
ри первинної медико-санітарної
допомоги та Клініко-діагнос-
тичні центри, та відповіла на
цілу низку запитань, які цікави-
ли присутніх – головних лікарів
та профспілковий актив.

Слід зазначити велику цін-
ність таких спільних нарад, які

дають можливість спільно в
рамках соціального діалогу між
владою та профспілкою реагу-
вати на всі можливі непорозу-
міння, що виникають в ході
впровадження реформ у пілот-
них районах столиці.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль

17 лютого 2012 р. в актовій залі ЦРП Дарницького району
відбулася розширена нарада – круглий стіл РУОЗ Дарницької
РДА та Київської міської профспілки працівників охорони здо-
ров’я на тему «Хід реформування галузі охорони здоров’я
Дарницького району».

У засіданні брали участь:
Мохорєв Віталій Андрі-

йович – начальник Головного
управління охорони здоров’я;

Карабаєв Данієль Таїро-
вич – начальник Управління
охорони здоров’я Дніпровської
районної державної адмініст-
рації;

Канаровська Лариса В’я-
чеславівна – голова Ради Київ-
ської міської профспілки пра-
цівників охорони здоров’я;

головні лікарі установ охо-
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6 лютого відбулося засідання круглого столу «Хід рефор-
мування сфери охорони здоров’я у Дніпровському районі.
Досвід проведення організаційних заходів. Соціально-еко-
номічний захист медичних працівників на першому етапі
реформування» за участю Головного управління охорони здо-
ров’я, Київської міської профспілки працівників охорони здо-
ров’я, Управління охорони здоров’я Дніпровської РДА.

рони здоров’я Дніпровського
району;

голови Об’єднань первин-
них профспілкових організацій
установ охорони здоров’я ра-
йонів;

голови первинних проф-
спілкових організацій установ
охорони здоров’я Дніпровсько-
го району.

Д. Т. Карабаєв ознайомив
учасників круглого столу з ос-
новними заходами, що відбува-
ються в рамках реформування

охорони здоров’я в Дніпров-
ському районі.

В. А. Мохорєв розказав про
перспективи, що чекають галузь
у наступному році. А саме: на
наступний рік закуплено 63
автомобілі швидкої медичної
допомоги, в бюджеті на 2012 р.
передбачено 47 млн гривень на
модернізацію та технічне об-
ладнання лікувально-профілак-
тичних закладів, підпорядкова-
них ГУОЗ, з метою поліпшення
роботи служби швидкої та не-
відкладної допомоги збільшено
фінансування на медикаменти
на один виклик з 6 грн. до
36 грн.

Метою проведення заходу
було – визначити спільну пози-
цію, з’ясувати питання соціаль-
ного захисту медичних праців-
ників під час реформування.
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У часницею пілотного проек-
ту реформування галузі

охорони здоров’я є і очолювана
мною поліклініка – госпрозра-
хункова стоматологічна поліклі-
ніка № 1 м. Києва, що базуєть-
ся на комунальній власності.

Ми вже десять років пра-
цюємо на госпрозрахунку, тоб-
то без бюджетних коштів. Наша
клініка працює з касовим апа-
ратом і за утвердженим у КМДА
прейскурантом. Крім того, ми
сплачуємо всі відповідні подат-
ки і є рентабельним медичним
підприємством.

Варто зазначити, що упро-
довж трьох років поліклініка
надає декретованій групі – інва-
лідам, учасникам війни, пен-
сіонерам, дітям – десятивідсот-
кову знижку.

На мою думку, сьогодні це
найоптимальніша форма робо-
ти. Ми щодня чуємо, що бю-
джетних коштів бракує. Тому
потрібно заробляти самим. Дав-
но точаться дискусії про стра-
хову медицину, але, як кажуть,
«віз і нині там». Але всім відо-
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мо, що медицина не може існу-
вати лише на внески громадян.
У всіх країнах, навіть найрозви-
нутіших, на страхову медицину
існують дотації – чи то дер-
жавні, чи то промислові. У
нашій країні цього поки немає.

Слід зазначити, що у Києві
нещодавно з’явилися лікарняні
каси. А це вже перший крок до
розвитку страхової медицини.

Зараз модно говорити, що
головний лікар повинен бути
гарним менеджером. Я з цим не
зовсім погоджуюся. Головний
лікар повинен бути професіона-
лом передусім у своїй основній
роботі. Зараз, на жаль, це зуст-
річається рідко. Молода коман-
да на чолі з молодим менедже-
ром часто не знає суті вироб-
ництва. Знати основні принци-
пи менеджменту – ще не озна-
чає бути гарним керівником у
медичній галузі. Взяти хоча б
Амосова. Він був і чудовим
хірургом, і чудовим керівником.
Те саме можна сказати і про
Шалімова, і про багатьох інших
лікарів.

Зараз стоматологію дифе-
ренціювали – один лікує, дру-
гий протезує, третій – відпові-
дає за наркоз. Коли я навчався,
то нас учили робити все. Ми
вміли надавати навіть гінеколо-
гічну та отоларингологічну до-
помогу, що особливо актуально
для лікарів, які працюють у се-
лах. На жаль, медицина у селах
сьогодні зовсім занепала.

В нашій клініці добре
підібрана команда, я керуюся
старим, добре відомим прави-
лом: «Кадри вирішують усе».
Саме тому наші працівники
щороку відвідують курси підви-
щення кваліфікації. А головний
наш принцип – працівник пови-
нен бути спеціалістом. Мушу
констатувати, що рівень сучас-
них медиків значно нижчий, ніж
30-40 років тому. Раніше була
серйозніша медична школа. Але
ми даємо шанс молодим – хто
хоче, той навчиться своїй
справі. Можу з упевненістю ска-
зати, що в нашій клініці зали-
шаються працювати тільки про-
фесіонали.

За матеріалами інтерв’ю
І. Кравчука (ж. «Гетьман»)

• Â³òàºìî • Â³òàºìî •

З акінчила Рязанський медич-
ний університет ім. І. Пав-

лова. У 2001 р. там же – інтер-
натуру з офтальмології. З 5 кур-
су і під час інтернатури в уні-
верситеті працювала медсест-
рою в інфекційній лікарні м.
Рязані.

У 2002 р. працювала в
КМКЛ № 1 м. Києва лікарем-
офтальмологом і в м. Борисполі,
з 2003 р. працює в поліклініці
№ 1 лікарем-офтальмологом, з
2004 р. – зав. офтальмологічно-
го кабінету, з 2011 – заст. голо-
ви профкому поліклініки № 1.

За час роботи зарекоменду-
вала себе як відповідальний і
добросовісний лікар, сумлінно
ставиться до своїх обов’яків, во-
лодіє теоретичними і практич-
ними навичками. Користується
в колективі й серед пацієнтів
повагою й авторитетом.

Ë³êàð-îôòàëüìîëîã,Ë³êàð-îôòàëüìîëîã,Ë³êàð-îôòàëüìîëîã,Ë³êàð-îôòàëüìîëîã,Ë³êàð-îôòàëüìîëîã,
çàâ³äóâà÷ îôòàëüìîëîã³÷íîãî êàá³íåòóçàâ³äóâà÷ îôòàëüìîëîã³÷íîãî êàá³íåòóçàâ³äóâà÷ îôòàëüìîëîã³÷íîãî êàá³íåòóçàâ³äóâà÷ îôòàëüìîëîã³÷íîãî êàá³íåòóçàâ³äóâà÷ îôòàëüìîëîã³÷íîãî êàá³íåòó
ïîë³êë³í³êè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíóïîë³êë³í³êè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíóïîë³êë³í³êè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíóïîë³êë³í³êè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíóïîë³êë³í³êè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
ÆÎËÍÅÐÓÊ ÆÎËÍÅÐÓÊ ÆÎËÍÅÐÓÊ ÆÎËÍÅÐÓÊ ÆÎËÍÅÐÓÊ Íàòàëÿ ªâãåí³âíàÍàòàëÿ ªâãåí³âíàÍàòàëÿ ªâãåí³âíàÍàòàëÿ ªâãåí³âíàÍàòàëÿ ªâãåí³âíà
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П рацівники коледжу люб-
лять свій навчальний за-

клад і роблять все можливе, щоб
він виглядав охайно і привабли-
во. На першому поверсі колед-
жу – зимовий сад, багато квітів
у всіх кабінетах і лабораторіях.

Через три роки коледж свят-
куватиме свій перший півсто-
літній ювілей. Для історії це
зовсім невеликий відрізок часу,
але педколективом проведено
таку грандіозну роботу, вимір
якої можна зробити лише через
вдячність 21 449 випускників,
що їм коледж дав путівку в жит-
тя. Колектив коледжу склада-
ють 110 викладачів, серед яких
4 кандидати медичних наук,
34 викладачі-методисти, 2 стар-
ших викладачі, 32 – мають вищу
категорію.

Отже, ці дані говорять самі
за себе: в коледжі працюють
викладачі високого ґатунку, які
дають студентам міцні знання.
Тому випускників коледжу охо-
че приймають на роботу всі
лікувально-профілактичні за-
клади м. Києва, області і всієї
України.

Уже 17 років колектив очо-
лює заслужений лікар України,
відмінник освіти України, кава-
лер ордена «Знак пошани», ака-
демік, дійсний член Міжнарод-

ної академії розвитку людини
В. П. В’юницький, який постій-
но дбає про рейтинг навчально-
го закладу, поповнення і модер-
нізацію навчальних кабінетів і
лабораторій, добробут усіх
членів колективу, дотримання
правил внутрішнього розпоряд-
ку в коледжі.

Студенти навчаються у 47
навчальних кабінетах і лабора-
торіях, де є все необхідне облад-
нання для отримання і закріп-
лення практичних умінь і нави-
чок по догляду за хворими для
майбутніх фахівців.

Кабінети доклінічної прак-
тики: сестринської справи
(зав. кабінету Авраменко Л. А.),
реанімації, хірургії (зав. каб. Со-
ломко Т. М.), терапії (зав. каб.
Мірза А. М.), педіатрії (зав. каб.
Таран В. В.), зуботехнічні лабо-
раторії максимально наближені
до умов лікарняних закладів і
поліклінік.

Практику студенти прохо-
дять у 7 ЛПЗ м. Києва, де є доб-
ре обладнані навчальні кімнати.
Відгукнулися студенти на за-
клик ГУОЗ м. Києва про волон-
терство в хоспісах і досить ак-
тивно допомагають доглядати
тяжкохворих у хоспісі при
Київській міській клінічній
лікарні № 2.

У постійних турботах про
успішність, відвідування занять
студентів, їхній добробут і від-
починок – завідувачі відділень
Юрків Т. С., Коваленко Н. В.,
Гавриленко Н. В.

Цікаво проходять святкові
заходи, на яких виступає ан-
самбль «Берегиня» і хор «Лю-
бисток», що в 1995 р. здобув
звання народного. Організатор
і керівник хору – заслужений
працівник культури України,
відмінник освіти України
Скрипка М. В. Він закоханий у
музику, у пісню, у свою про-
фесію, у мистецтво. Це справж-
ній пропагандист українського
пісенного мистецтва, вихова-
тель студентської молоді.

Центром національно-пат-
ріотичного виховання у коледжі
є музей народознавства. Музею
16 років. За цей час його гостя-
ми були: внук І. Франка Роланд
Тарасович, син Василя Стуса –
Дмитро, письменник Юрій
Мушкетик і актриса Лариса
Хоролець, академік Возіанов і
численні делегації з багатьох
країн світу. В музеї є речі, які,
певне, не побачиш навіть у відо-
мих етнографічних музеях:
рідкісні вишиванки, яким біль-
ше 300 років, простирадла,

килими, речі хатнього вжитку.
Господиня музею – методист ко-
леджу, викладач української
літератури С. С. Донець.

Флагманом пропаганди но-
вих надбань видавничої справи
є бібліотека коледжу, яка нара-
ховує 66 478 примірників на-
вчальної та довідкової літерату-
ри. Лише за І семестр 2011/12
навчального року поповнення

Êè¿âñüêèéÊè¿âñüêèéÊè¿âñüêèéÊè¿âñüêèéÊè¿âñüêèé ìåäè÷íèéìåäè÷íèéìåäè÷íèéìåäè÷íèéìåäè÷íèé ïàðíàñïàðíàñïàðíàñïàðíàñïàðíàñ
На лівому березі Дніпра, неподалік тих місць, де у води

Славутича впадає зачарована красуня Десна, розташувався
Деснянський район. Серед визначних будівель, що прикраша-
ють своєю оригінальністю вулиці і площі району, помітне місце
займає київський медичний парнас: лікарня швидкої медичної
допомоги, центр серця, психоневрологічний диспансер і Київ-
ський міський медичний коледж. Завітайте на вулицю Брати-
славську, 5 і ви побачите корпус навчального закладу, що влітку
потопає в зелені дерев й розмаїтті квітів.

Директор, лікар-хірург
В’юницький В. П.

Заступник директора
Рибачук О. О.

Голова ЦМК, викладач
педіатрії Таран В. В.

Голова ЦМК, викладач сестрин-
ської справи Авраменко Л.  А.

бібліотечного фонду склало
1991 примірник. Число корис-
тувачів літературою – 2632 осо-
би. В новому році до читально-
го залу, який одномоментно
може вмістити більше сотні
відвідувачів, надійшли нові
професійні журнали та періо-
дичні видання, всього 29 назв.

Може позаздрити кожний
гість, відвідавши фізкультурно-
спортивний комплекс коледжу,
де в досить широкому асорти-
менті спортінвентар, окремий
зал для занять студентів з ослаб-
леним здоров’ям, дошки Євмі-
нова для поліпшення здоров’я,
фітнес-зал, секції за інтересами.
Неодноразово студенти коле-
джу займали призові місця у
змаганнях з футболу, волейбо-
лу, легкої атлетики, з настільно-
го тенісу, шашок і шахів.

Керівник викладачів фізви-
ховання Співак В. М. – людина
творча, енергійна, серцем і ду-
шею віддана своїй справі – ро-
бить усе можливе для поліп-
шення здоров’я студентської
молоді.

Виховна робота в коледжі –
це продуманий і скоординова-
ний комплекс заходів, який по-
ряд з фаховою підготовкою пе-

Голова ЦМК, викладач терапії
Харланчук Г. М.

Зав. відділення, викладач
латинської мови Юрків Т. С.

Викладач акушерства
Богданова Л.Ф.

Викладач хімії
Кондратьєва Т. С.

Викладачі зуботехнічного циклу Комаренко М. М., Гадайчук А. П.

Методист коледжу, викладач
української літератури

Донець С. С.

редбачає національно-патріо-
тичне, морально-правове, есте-
тичне та фізичне виховання.

Цілеспрямована виховна ро-
бота сприяє вихованню май-
бутніх фахівців на національ-
них традиціях. Виховну роботу
в коледжі уже більше 20 років
очолює відмінник освіти Украї-
ни В. М. Король.

Вчаться в коледжі студенти
з близького і далекого зарубіж-
жя. 350 випускників успішно
працюють у лікувальних закла-
дах і стоматологічних поліклі-
ніках 12 країн світу.

С. Донець

Хоровий колектив «Любисток» та художній керівник Скрипка М. В.
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В турнірі брали участь 12
команд. Відповідно до

Угоди про співпрацю з КМФСТ
«Спартак» Київська міська
профспілка працівників охоро-
ни здоров’я делегувала на тур-
нір три команди – команду Київ-
ської міської клінічної лікарні
№ 6 (головний лікар – заслуже-
ний лікар України, д.м.н. Кри-
жевський В. В., голова профко-
му – Мар’ян Є. П., капітан ко-
манди – лікар-анестезіолог
Строкоус В. В.), команду проф-
кому студентів Національного
медичного університету ім. О. О.
Богомольця (ректор – академік
НАМН України, віце-президент
НАМН України, д.м.н., профе-
сор Москаленко В. Ф., голова
профкому студентів – Шульжик
І. І., капітан команди – Білокон-
ський Д. В.), команду підстанції
№ 2 Київської міської станції
швидкої медичної допомоги (го-
ловний лікар – Вершигора А. В.,
голова профкому – Каплюк Л. Б.,
завідувач підстанції – Піхур В. А.,
капітан команди – Шевченко
В. М.).

Команди були розбиті на чо-
тири підгрупи та грали по кру-
говій системи, перші та другі
номери груп виходили до
чвертьфіналу, далі півфінал,
матч за третє місце та фінал.

Чвертьфінали:
ГУЖЗ – УДЦР 2:0
КМКЛ № 6 – Зірка 4:0
НМУ – МФК «Стрес» 1:2
«Надзвичайні новини» ICTV –
КМ станція швидкої
медичної допомоги 4:6
Півфінал
ГУЖЗ – КМКЛ № 6 2:2

по пен. 3:1

МФК «Стрес» –
КМ станція швидкої
медичної допомоги 2:1
Гра за 3 місце

КМКЛ № 6 –
КМ станція швидкої
медичної допомоги 5:2
Фінал

ГУЖЗ – МФК «Стрес» 3:1

Отже, переможцем турніру
стала команда Головного управ-
ління житлового забезпечення
(була нагороджена перехідним
кубком), друге місце посіла ко-
манда МФК «Стрес», третє –
команда Київської міської клі-
нічної лікарні № 6.

Команди, що зайняли 1–3
місця, були нагороджені відпо-
відними кубками, вимпелами та
медалями.

Команда Київської міської
станції швидкої медичної допо-
моги за зайняте 4 місце була на-
городжена дипломом «За волю
до перемоги».

Капітан команди Київської
міської станції швидкої медичної
допомоги лікар другої підстанції
Віталій Шевченко став кращим
бомбардиром турніру забивши у
ворота суперників 7 м’ячів.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль

ÌÅÄÈÊÈÌÅÄÈÊÈÌÅÄÈÊÈÌÅÄÈÊÈÌÅÄÈÊÈ ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ Ì²ÑÜÊÈÕÌ²ÑÜÊÈÕÌ²ÑÜÊÈÕÌ²ÑÜÊÈÕÌ²ÑÜÊÈÕ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÇÌÀÃÀÍÍßÕÇÌÀÃÀÍÍßÕÇÌÀÃÀÍÍßÕÇÌÀÃÀÍÍßÕÇÌÀÃÀÍÍßÕ

ÒÓÐÍ²ÐÒÓÐÍ²ÐÒÓÐÍ²ÐÒÓÐÍ²ÐÒÓÐÍ²Ð ÇÇÇÇÇ ÔÓÒÇÀËÓÔÓÒÇÀËÓÔÓÒÇÀËÓÔÓÒÇÀËÓÔÓÒÇÀËÓ «««««ÌÅÌÎÐ²ÀËÌÅÌÎÐ²ÀËÌÅÌÎÐ²ÀËÌÅÌÎÐ²ÀËÌÅÌÎÐ²ÀË Â.Â.Â.Â.Â. ÁÀÆÅÍÊÎÂÀÁÀÆÅÍÊÎÂÀÁÀÆÅÍÊÎÂÀÁÀÆÅÍÊÎÂÀÁÀÆÅÍÊÎÂÀ»»»»»

28–29 січня 2012 року Київське міське фізкультурно-
спортивне товариство «Спартак» у спортивному залі Націо-
нального університету фізичного виховання та спорту Украї-
ни провело традиційний Всеукраїнський турнір з футзалу па-
м’яті заслуженого тренера України, заслуженого працівника
фізичної культури України, голови ЦР ФСТ «Спартак» 1999–
2007 рр. Володимира Євгеновича Баженкова.
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З магання проводились з ініціативи
адміністрації Київського медичного

коледжу ім. П. І. Гаврося (директор –
Підмогильна Л. Г.) та за підтримки Київ-
ської міської державної адміністрації, Го-
ловного управління охорони здоров’я,
Київської міської профспілки праців-
ників охорони здоров’я (надала фінан-
сову допомогу) та медичної клініки «Бо-
рис» – бригада спортивного профілю

клініки обслуговувала змагання.
У змаганнях брали участь представ-

ники 25 міських навчальних закладів,
серед яких чотири медичних.

Програма змагань передбачала стриб-
ки у довжину з місця, згинання та роз-
гинання тулуба, човниковий біг 4×9 для
дівчат та юнаків, а також підтягування на
перекладині для юнаків і згинання та роз-
гинання рук в упорі лежачи для дівчат.
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22 лютого 2012 року у спортивній залі Київського медичного коледжу

ім. П. І. Гаврося (директор – Підмогильна Л. Г.) відбулися змагання за програ-
мою загальнофізичного багатоборства «Спалах» серед команд ВНЗ 1-2 рівнів
акредитації м. Києва.

Після закінчення усіх видів програ-
ми головний суддя змагань – заступник
директора з виховної роботи
Київського медичного коледжу
ім. П. І. Гаврося Осьмак С. Ф.
підвів підсумки змагань.

В результаті у дівчат в осо-
бистому заліку третє місце
виборола Могиль Юлія з ко-
манди Коледжу інформацій-
них технологій та землевпо-
рядкування НАУ, перше та
друге місце з однаковою
кількістю залікових балів по-
ділили Ніколаєнко Маргари-
та з команди Державного ви-
щого навчального закладу «Київський
індустріальний коледж» та Корчаловсь-
ка Яна з команди Київського медичного
коледжу ім. П. І. Гаврося.

Серед юнаків третє місце виборов
Одарич Ілля з команди Коледжу інфор-
маційних технологій та землевпорядку-

В ід Київської міської проф-
спілки працівників охоро-

ни здоров’я у змаганнях брала
участь команда Національного
медичного університету ім. О. О.
Богомольця (тренер-представ-
ник – старший викладач кафед-
ри фізичної культури та здоро-
в’я Задорожний Микола Семе-
нович).

В результаті спортсмени ко-
манди НМУ ім. О. О. Богомоль-
ця зайняли такі місця: Черни-
шов Дмитро – друге місце у зма-
ганнях з гирьового спорту в ка-
тегорії до 70 кг; Малець Іван –
друге місце у змаганнях з гирьо-
вого спорту в категорії до 80 кг;
Ігнатенко Олександр – третє

місце у змаганнях з гирьового
спорту в категорії до 80 кг; Зи-
менко Сергій – друге місце у

змаганнях з армрестлінгу в ка-
тегорії понад 90 кг.

Саме такі високі результати
дали змогу команді Національ-
ного медичного університету
ім. О. О. Богомольця здобути
друге місце в загальнокоманд-
ному заліку; третьою в загаль-
нокомандному заліку була ко-
манда  спортивного  клубу
«Сокіл», перемогу в загально-
командному заліку здобула ко-
манда Київської міської проф-
спілки житлово-комунального
господарства.

Усі переможці та призери
змагань були нагороджені дип-
ломами і медалями, команда-
переможець отримала кубок.

Київська міська профспілка
працівників охорони здоров’я
висловлює подяку ректорові
Національного медичного уні-
верситету ім. О. О. Богомольця,
віце-президенту НАМН Украї-
ни, академіку НАМН України,
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23 лютого 2012 року в залі важкої атлетики Національно-
го університету фізичного виховання та спорту (м. Київ, вул.
Фізкультурна, 1) відбулися змагання Київського міського ФСТ
«Спартак» з гирьового спорту та армрестлінгу, присвячені Дню
захисника Вітчизни.

вання НАУ, друге та перше
місце вибороли студенти
Київського медичного колед-
жу ім. П. І. Гаврося Страшен-
ко Володимир та Бухало
Андрій відповідно.

У загальнокомандному за-
ліку третє місце виборола
команда Коледжу інформацій-
них технологій та землевпо-
рядкування НАУ, друге місце –
команда Державного вищого
навчального закладу «Київ-
ський індустріальний коледж»,

перше місце – команда Київського медич-
ного коледжу ім. П. І. Гаврося.

Переможці та призери в особистих та
командних змаганнях були нагороджені
кубками, медалями та цінними пода-
рунками.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль

д.м.н., професору
Москаленку Віта-
лію Федоровичу
за розвиток в ус-
танові фізичної
культури і спорту,
завідувачу кафед-
ри фізичного ви-
ховання та здоро-
в’я, доценту ка-
федри Гусєву Та-
расу Петровичу,
заслуженому тре-
неру України, за-
служеному діячу
фізичної культури
та спорту, канди-
дату  педагогіч-
них наук, доценту
кафедри фізичної культури та
здоров’я Щербині Юрію Воло-
димировичу, старшому викла-
дачеві кафедри фізичної куль-
тури та здоров’я Задорожному

Миколі Семеновичу – за підго-
товку команди до змагань.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль
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У змаганнях брали участь коман-
ди таких установ: Національного

медичного університету ім. О. О. Бого-
мольця (ректор – академік НАМН Украї-
ни, віце-президент НАМН України,
д.м.н., професор Москаленко В. Ф., го-
лова профкому – Шульжик І. І. представ-
ники-викладачі кафедри фізичного вихо-

вання та здоров’я – Антонюк О. В., теніс,
Гичак К. В., волейбол); КП «Фармація»
(генеральний директор – Гудзенко О. П.,
голова профкому та представник коман-
ди – Іванкевич С. І.); Київської міської

клінічної лікарні швидкої медичної до-
помоги (головний лікар – Ткаченко О. А.,
голова профкому – Панчак Г. С., пред-
ставник команди – лікар-офтальмолог
Ваколюк Д. І.); Київської міської станції
швидкої медичної допомоги (головний
лікар – Вершигора А. В., голова проф-
кому та представник команди – Каплюк
Л. Б.); Київського міського медичного ко-
леджу (директор – В’юницький В. П.,
голова профкому – Накалюжний О. І.,
представник команди – викладач фізви-
ховання Кузьменко Л. В.); Київського
медичного коледжу ім. П. І. Гаврося (ди-
ректор – Підмогильна
Л. Г., голова профкому –
Бондарчук О. М., пред-
ставники команди –
викладачі фізвихован-
ня Комісарова В. В. та
Комісаров О. В.); ДО
«Київмедавтотранс
(директор – Грищенко
М. В., голова профко-
му – Ніколаєв В. В.).

За результатами
змагань з настільного
тенісу у чоловіків пер-
ше місце зайняв сту-

дент НМУ ім. О. О. Богомольця Резні-
ченко Дмитро, друге місце виборов заві-
дувач аптеки № 107 КП «Фармація» Си-
доренко Олександр Тихонович, третє –
студент Київського міського медичного
коледжу Шорін Вадим.

У жінок перше та друге місце вибо-
роли студентки НМУ ім. О. О. Богомоль-

ця Олексійовець Ірина та Андрейчук
Юлія відповідно, третє місце зайняла
студентка Київського міського медично-
го коледжу Грабовська Рената.

У загальнокомандному заліку перше
місце зайняла команда
НМУ ім. О. О. Бого-
мольця, друге місце –
команда Київського
міського медичного ко-
леджу, третє місце – ко-
манда КП «Фармація».

У змаганнях з во-
лейболу перше місце
виборола каманда
Національного медич-
ного університету
ім. О. О. Богомольця,
друге місце зайняла ко-
манда Київського ме-

дичного коледжу ім. П. І. Гаврося, третє
місце виборола команда Київського
міського медичного коледжу.

Переможці та призери змагань були
нагороджені грамотами Київської
міської профспілки працівників охоро-
ни здоров’я.

Київська міська профспілка праців-
ників охорони здоров’я висловлює по-
дяку ректорові Національного медично-
го університету ім. О. О. Богомольця,
академіку НАМН України, віце-прези-
денту НАМН України, д.м.н., професо-
ру Москаленку Віталію Федоровичу за
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Відповідно до постанови президії Ради профспілки «Про проведення
спортивних змагань серед працівників закладів охорони здоров’я столиці» у
спортивному залі Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я 7 лютого 2012 року
провела особисто-командні змагання з настільного тенісу, а 24 лютого – зма-
гання з волейболу серед чоловічих команд.

розвиток фізичної культури і спорту та
надання спортивної зали для проведен-
ня змагань спартакіади медпрацівників,
завідувачу кафедри фізичного вихован-
ня та здоров’я, доценту кафедри Гусєву
Тарасові Петровичу та викладачам ка-
федри фізичного виховання та здоров’я

Задорожному Миколі Семеновичу,
Антонюку Олександру Васильовичу та
Гичаку Костянтину Володимировичу за
допомогу в організації змагань.

Зав. відділу з соціально-
економічних питань

В. П. Коваль
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М асив мікроскопічних го-
лок може ввести ліки в

тіло людини безболісним мето-
дом. Він також кращий від таб-
летки – не подразнює шлунко-
во-кишковий тракт. Мало того,
американські вчені зробили гол-
ки зникаючими і експери-
ментально довели, що ви-
користання такого спосо-
бу введення вакцини
підвищує ефективність
щеплення.

Нинішня розробка яв-
ляє собою квадратну пла-
стинку, на якій розташо-
вана сотня мікроголок
довжиною близько 650
мікрометрів. Міні-шпри-
ци проникають у верхні
шари шкіри і там посту-
пово розсмоктуються.

Залишається лише во-
дорозчинна підкладка,

Ще одна пере-
вага пластинки пе-
ред звичайними
вакцинами – сухий
стан ослабленого
вірусу. У процесі
створення мікро-
голок дослідники
змішують вініл-
піролідоновий мо-
номер з вакциною
висушеної сублі-
мації. Далі суміш
розміщується в за-
готовки для мікро-
голок і при кім-
натній темпера-
турі полімеризу-
ється за допомо-
гою ультрафіолету
(мономер перетво-
рюється на безпеч-
ний для організму
полівінілпіролід).
Таку «суху» вак-
цину набагато легше поширю-
вати і зберігати.

У масовому виробництві
мікроголки коштуватимуть не
дорожче від звичайних шпри-
ців, та й утилізувати водороз-

яку можна зняти і вики-
нути. Найдивовижніше в
розробці те, що препарат
знаходиться безпосеред-
ньо у складі матеріалу
голки, а не на її поверхні.

Вчені перевірили ро-
боту масиву мікроголок в
такому експерименті. Ла-
бораторних мишей роз-
ділили на три групи:
одній вакцину ввели за
допомогою традиційного
шприца внутрішньомязо-
во, другій – з використан-
ням тої самої пластини,

третьої – до шкіри притиснули
порожній масив мікроголок. Че-
рез 30 днів гризунів заразили
вірусом грипу. Обидві щеплені
групи залишилися здоровими, у
контрольній же миші підхопи-
ли інфекцію й загинули. Через
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На цій мікрофотографії голки, що са-
морозсмоктуються, для наочності під-
фарбовані рожевою фарбою (фото Sean
Sullivan, Georgia Tech)

Прототип нинішнього пристрою і
його «відбиток» на шкірі. 50 мікроголок
довжиною 620 мікрометрів і діаметром
160 мкм (біля основи) вводять діючу речо-
вину під шкіру, де вона просочується до
капілярів і, зрештою, потрапляє в основ-
ний кровотік (фото PNAS).

Послідовність фотографій демонструє, як
масив мікроголок (на верхньому фото) зникає
у шкірі свині прямо на очах: друга фотографія
зроблена через хвилину після того, як пластинку
з голками притиснули до шкіри, третя – через
5 хвилин (фото Emory University). 

Мікроголки порівняно зі звичайним шприцом;
збільшена мікрофотографія однії з мікроголок
(фото PNAS).

Масив з 36 голок на кінчику пальця. Що мо-
же бути простіше – навіть для людини, яка ніко-
ли не стикається з необхідністю зробити укол
(фото Jeong-Woo Lee).

чинні підкладки простіше пла-
стикових шприців і металевих
голок.

Зав. відділу охорони праці
К. О. Крилач

три місяці після вакцинації біо-
логи знову піддали гризунів
випробуванню вірусом грипу.
З’ясувалося, що та група, якій
вакцину вводили через шкіру,
швидше впоралася з інфекцією
грипу.

Серед безперечних плюсів
новинки можна назвати, по-пер-
ше, відсутність сильного болю
від уколу (адже проколи шкіри
менші), по-друге, те, що для ви-
користання пристрою немає не-
обхідності проходити медичну
підготовку, а по-третє, у краї-
нах, що розвиваються, новинка
могла б вирішити ще одну про-
блему – повторного викорис-
тання шприців.

Мікроголки, що самороз-
смоктуються, не дають можли-
вості  повторного  застосу -
вання.

З аступникові директора ДУ
«Інститут травматології та ортопедії

НАМН України», керівнику клініки за-
хворювань суглобів у дорослих, докто-
ру медичних наук, професору Гераси-

менку Сергієві Івановичу 11 березня
2012 р. виповнюється 60 років від дня
народження та 37 років лікарської, нау-
кової та громадської діяльності.

Після закінчення, з відзнакою, у 1975 р.
Київського медичного інституту ім. О. О.
Богомольця Сергія Івановича було на-
правлено на роботу в Київський НДІ
ортопедії, де він у 1982 р. захистив кан-
дидатську, а у 1997 р. – докторську ди-
сертацію «Комплексне ортопедичне лі-
кування хворих на ревматоїдний артрит
з ураженням нижніх кінцівок». У 2003 р.
С. І. Герасименку було присвоєно нау-
кове звання професора.

У період з червня 1983 р. по квітень
1994 р. С. І. Герасименко працював у
Міністерстві охорони здоров’я України
інспектором-лікарем, начальником
відділу, заступником начальника Голов-
ного управління навчальних закладів,
кадрів та науки, продовжуючи працюва-
ти за сумісництвом в Інституті травмато-
логії та ортопедії, а з 1989 р. по 1995 р. –
асистентом кафедри травматології та
ортопедії Національного медичного уні-
верситету ім. О. О. Богомольця.

У квітні 1994 р. С. І. Герасименка
було призначено заступником директо-
ра з науково-лікувальної роботи, а в
червні 1999 р. він очолив за конкурсом
клініку захворювань суглобів у дорослих
ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України».

Сергій Іванович – автор понад 250 на-
укових праць, у тому числі 7-ми моно-
графій, 4-х довідників, 15-ти винаходів
та патентів, 5-ти методичних рекомен-
дацій. Його наукові роботи охоплюють
питання сучасної артрології та ревмоор-
топедії, проблеми деформівного артро-
зу, ревматоїдного артриту, анкілозивно-
го спондиліту, ендопротезування та ха-
рактеризуються глибоким задумом твор-
чих досліджень, оригінальним підходом
до вирішення проблем, практичною на-
правленістю.

Сергій Іванович проводить активну
роботу з підготовки наукових кадрів.
Під його керівництвом захищено 5 кан-
дидатських та одну докторську дисер-
тації, завершується виконання ще 3-х
докторських та 3-х кандидатських ди-
сертацій.

Він є членом президії правління Ук-
раїнської асоціації травматологів-орто-
педів, членом президії правління Това-
риства ревматологів України, членом
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Всесвітньої організації травматологів-
ортопедів, Американської академії орто-
педів-хірургів, Міжнародної спілки арт-
роскопістів, хірургії коліна та ортопедів
спортивної медицини, членом редакцій-
ної колегії журналів «Вісник ортопедії,
травматології і протезування» та «Боль.
Суставы. Спина».

С. І. Герасименко з 2007 по 2011 рр.
був головним позаштатним спеціалістом
МОЗ України зі спеціальності «ортопе-
дія та травматологія».

С. І. Герасименко нагороджений Гра-
мотою Верховної Ради Української РСР
за активну участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, Грамо-
тою Кабінету Міністрів України, значком
«Отличнику здравоохранения СССР».
У 1998 р. Указом Президента України
йому було присвоєно почесне звання
«Заслужений лікар України».

Свій ювілей Сергій Іванович зустрі-
чає у розквіті творчих сил. Він захопле-
ний новими науковими ідеями, творчи-
ми задумами та планами.

Вітаємо ювіляра і бажаємо йому здо-
ров’я наснаги, та творчих успіхів у нау-
ковій, практичній і громадській діяль-
ності, щастя в особистому житті.

Президія Правління Української
асоціації травматологів-ортопедів,
колектив ДУ «Інститут травмато-
логії та ортопедії НАМН України»
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• Столичний клінічний сана-
торій «Жовтень» Закритого ак-
ціонерного товариства ліку-
вально-оздоровчих закладів
профспілок України «Укрпроф-
оздоровниця» – провідний ре-
абілітаційний заклад санатор-
ної системи України. Розташо-
вана здравниця у чарівному ку-
точку  Києва ,  мальовничій
Кончі-Заспі, серед віковічного
лісового масиву на березі при-

родної  затоки
Дніпра.

• Споконвічно,
ще з дореволюцій-
них часів, на цих
землях були воло-
діння Києво-Пе-
черської лаври, та
й зараз тут розта-
шовані кращі дер-
жавні, урядові ус-
танови відпочин-
ку. Від санаторію
до центру Києва
подорожуємо по чудовій трасі
за 25 хвилин.

• Природними лікувальними
факторами санаторію є клімато-
терапія – м’який клімат, чисте
повітря, насичене киснем і за-

пахом хвої, захищеність від
вітру, відносно рівний добовий
розподіл температури, вплив
Дніпра та наявність лікувально-
оздоровчого пляжу з човновою
станцією на березі затоки спри-
яють проведенню кліматоте-
рапії.

• Питні мінеральні води
«Збручанська» типу «Нафтуся»
та «Шаянська», що транспорту-
ються і зберігаються за науко-
вою технологією.

• Озекиритолікування, грязе-
лікування (пелоїди Сакського
озера).

• Все це надає можливість
сказати, що природними ліку-
вальними факторами санаторію
є кліматотерапія, бальнеотера-
пія та грязелікування.

• До послуг відпочиваль-
ників – організація екскурсій по
Києву, виступи кращих митців
у кіноконцертній залі санато-
рію, бібліотека з книжковим
фондом понад 20 тис. при-
мірників; послуги телефонного
зв’язку, союздруку; літній танц-

майданчик, магазини та від-
мінний кафе-бар; стоянка авто-
мобілів з охороною, дві ліку-
вальні сауни з басейнами.

• Всі номери з усіма кому-
нальними вигодами (ванна

кімната) та балконом. Поліп-
шені номери, 1-місні номери,
2-кімнатний «напівлюкс», 2- та
3-кімнатні номери «люкс» за-
безпечені сучасними телевізо-
рами та холодильниками.

• Харчування є одним із ос-
новних факторів у комплексі
лікувальних заходів, які засто-
совуються в санаторії. Харчу-
вання хворих організовано в
одну зміну в обідніх залах пер-
шого і другого поверхів. Від-
працьовано дієтичне харчуван-
ня по системі індивідуальних
попередніх замовлень та ресто-
ранний варіант харчування.

О. Владимиров, головний
лікар, заслужений лікар
України, д.м.н., професор

КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ЖОВТЕНЬ»
Потужна лікувальна база з досвідченими кваліфікованими

медпрацівниками.
Реабілітаційне відновлювальне лікування хворих після інфар-

кту та операцій на серці; після інсульту та з неврологічними
захворюваннями, з травмами та захворюваннями опорно-рухо-
вого апарату; після операцій та з хронічними захворюваннями
шлунково-кишкового тракту; оздоровлення для вагітних та
санаторно-курортне лікування захворювань органів кровообігу
та дихання.

Сімейний відпочинок та тури вихідного дня.
Проведення семінарів, тренінгів та конференцій.

Ми раді вітати Вас в нашому санаторії!
Ваше здоров’я – це наша турбота!!!
Тел. 259-15-70, 259-20-92, 259-20-64

Факс 259-20-37
e-mail: etimchenko@bigmir.net
сайт: http://www.zhovten.com

Адреса: 03084, м. Київ, Конча-Заспа, Столичне шосе 27 км.
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Щ о ж змінилось після
внесення змін до цього

нормативно-правового акта, на
що націлені ці зміни та які пра-
ва і обов’язки встановлюють
для працівників галузі охорони
здоров’я?

Перше, що необхідно зазна-
чити, що змінилась сама назва
Порядку. Так, у новій редакції
він має назву Порядок виплати
надбавки за вислугу років ме-
дичним та фармацевтичним
працівникам державних та ко-
мунальних закладів охорони
здоров’я (далі – Порядок).

Згідно з попередньою редак-
цією пунктом 1 Порядку визна-
чалось, що він поширював свою
дію лише на лікарів і фахівців з
базовою та неповною вищою
медичною освітою, тобто ме-
дичних працівників, та не пе-
редбачав права на виплату на-
дбавки за вислугу років фарма-
цевтичним працівникам.

Внаслідок змін, що були вне-
сені, дія Порядку стала поши-
рюватись не лише на медичних,
але й на фармацевтичних пра-
цівників, які отримали право на
встановлення надбавки за ви-
слугу років.

У новій редакції пунктом 3
Порядку визначено, що надбав-
ка за вислугу років виплачуєть-
ся керівникам закладів охорони
здоров’я, їх заступникам з чис-

ÙîÙîÙîÙîÙî íîâîãîíîâîãîíîâîãîíîâîãîíîâîãî âââââ ïîðÿäêóïîðÿäêóïîðÿäêóïîðÿäêóïîðÿäêó âèïëàòèâèïëàòèâèïëàòèâèïëàòèâèïëàòè
íàäáàâêèíàäáàâêèíàäáàâêèíàäáàâêèíàäáàâêè çàçàçàçàçà âèñëóãóâèñëóãóâèñëóãóâèñëóãóâèñëóãó ðîê³â?ðîê³â?ðîê³â?ðîê³â?ðîê³â?

18 січня ц. р. Кабінет Міністрів України прийняв постано-
ву № 23 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2009 р. № 1418». Як відомо, саме остан-
ньою було затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу
років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою ме-
дичною освітою державних та комунальних закладів охорони
здоров’я.

ла лікарів, заступникам голов-
ного лікаря з медсестринства,
керівникам структурних підроз-
ділів з числа лікарів, головним
медичним сестрам, лікарям усіх
спеціальностей, професіоналам
з вищою немедичною освітою,
що допущені до медичної діяль-
ності в закладах охорони здоро-
в’я, керівникам фармацевтич-
них (аптечних) закладів, їх за-
ступникам, керівникам струк-
турних підрозділів з числа про-
візорів і фармацевтів, провізо-
рам усіх спеціальностей, фахі-
вцям з базовою вищою та не-
повною вищою медичною і
фармацевтичною освітою усіх
спеціальностей та помічникам
ентомолога.

І якщо дія Порядку не зміни-
лася щодо медичних праців-
ників, то перелік фармацевтич-
них працівників та закладів, в
яких вони працюють, потребує
деталізації.

Так, перелік фармацевтич-
них (аптечних) закладів визна-
чено нормами наказу Міністер-
ства охорони здоров’я України
від 28 жовтня 2002 року № 385
«Про затвердження переліків
закладів охорони здоров’я, лі-
карських, провізорських посад
та посад молодших спеціалістів
з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров’я»
(далі – Наказ № 385).

Пунктом 3 переліку закладів
до фармацевтичних (аптечних)
закладів віднесено:
– аптеки;
– аптечні бази (склади);
– бази (склади) медичної тех-

ніки;
– бази спеціального медично-

го постачання (центральна,
республіканська, обласна);

– контрольно-аналітичні лабо-
раторії;

– лабораторії з аналізу якості
лікарських засобів;

– магазини (медичної техніки,
медичної оптики).
Крім того, Наказ № 385 ви-

значає і переліки провізорських
посад та посад молодших спе-
ціалістів з фармацевтичною
освітою (фармацевтів) у закла-
дах охорони здоров’я. До них
відносяться:

1. Керівники фармацевтич-
них (аптечних) закладів та їх
заступники:

– завідувач;
– директор;
– начальник;
– заступники з числа про-

візорів (завідувача, директора,
начальника);

2. Керівники структурних
підрозділів:

– завідувач;
– начальник;
– завідувач  аптечного

пункту;
– заступники з числа про-

візорів (завідувача, директора,
начальника)

3. Провізори-спеціалісти:
– старший провізор;
– провізор;
– провізор-косметолог;
– провізор-аналітик;
– провізор клінічний.
4. Молодші спеціалісти:
– фармацевт;
– лаборант.
Зазначеним категоріям пра-

цівників надбавка за вислугу
років встановлюється у розмі-
рах, що і медичним праців-
никам:

Стаж Розмір щомісячної
роботи надбавки до посадо-

вого окладу, %
Понад 3 роки 10
Понад 10 років 20
Понад 20 років 30
Наступною важливою нове-

лою Порядку стало доповнення
його пункту 4 новим абзацом 8.
Згідно із правилами, що ви-
значені цим абзацом, до стажу
роботи, що дає право на вста-
новлення надбавки за вислугу
років, відтепер зараховується і
час військової служби, служби
в органах і підрозділах цивіль-
ного захисту, служби у Держ-
спецзв’язку, служби у підроз-
ділах Держспецтрансслужби,
служби осіб рядового і началь-
ницького складу на зазначених
у пункті 3 цього Порядку поса-
дах у Збройних Силах, інших
військових формуваннях та пра-
воохоронних органах України і
колишнього СРСР, що у старій
редакції нормативного акта пе-
редбачено не було.

Таким чином, внесені зміни
привели Порядок до вимог
статті другої Закону України
«Про військовий обов’язок і
військову службу» від 25 берез-
ня 1992 р. № 2232-ХІІ, згідно  з
нормами якої час проходження
військової служби зараховуєть-
ся громадянам України до їх
страхового стажу, стажу робо-
ти, стажу роботи за спеціальні-
стю, а також до стажу держав-
ної служби.

Крім того, зазначена новела
допомогла досягти соціальної
справедливості, адже досить ве-
лика кількість медичних праці-
вників несла службу на медич-
них посадах у лавах Збройних
Сил, фактично виконувала обо-
в’язки медичних та фармацев-
тичних працівників, однак не
мала права на зарахування та-
ких періодів роботи до стажу,
що дає право на встановлення
надбавки за вислугу років.

Також наступною новелою
редакції Порядку надано право
на отримання надбавки за ви-
слугу років і працівникам, що
працюють на посадах поміч-
ників ентомологів.

Зважаючи на те, що зазначе-
на постанова, а, відповідно, і
Порядок набули чинності 25
січня 2012 року, а пунктом 9
самого Порядку визначено, що
встановлення надбавки за ви-
слугу років або зміна її розміру
проводиться з початку місяця,
що настає за місяцем роботи, в
якому виникло таке право. то з
лютого місяця ц. р. всім праців-
никам, яким надане таке право,
повинно бути встановлено над-
бавку за вислугу років виходя-
чи з наявного стажу роботи.

Зав. відділу
з правових питань

С. Кубанський

К сожалению, в последние годы все
чаще возникает реальная опасность эколо-
гически обусловленных нарушений здоро-
вья, поражений от промышленных токси-
кантов, сельскохозяйственных ядохимика-
тов, бытовых химических веществ, син-
тетических материалов, радионуклидов,
электромагнитных полей, других физиче-
ских факторов, экзогенных биологических
воздействий. Отсюда крайняя необходи-
мость комплексных исследований учены-
ми-медиками и экологами закономерно-
стей влияния на человека и среду его оби-
тания сочетанных воздействий разнообраз-
ных факторов, оценки адекватности совре-
менных методов, показателей и тестов,
позволяющих оценивать эти комбини-
рованные воздействия. Если нам удастся
воплотить в Украине комплексную разра-
ботку указанных выше проблем, включая
как фундаментальные, так и прикладные
их аспекты, то мы сможем предложить
обществу надежные меры разрешения не-
благоприятной экологической ситуации и
преодолеть кризис, обусловленный все на-
растающим техногенным прессом на че-
ловека и окружающую среду.
Санитарный врач или врач-гигиенист?

Однажды в одном из институтов усо-
вершенствования врачей провели анкет-
ный опрос врачей-гигиенистов. Вопросов
было много, но любопытен ответ на один

из них. Около 70 процентов санитарных
врачей считают, что термин «санитарный»
не отражает существа современной про-
фессиональной деятельности врача-про-
филактика, тем более по ассоциации с та-
кими сложившимися в повседневной прак-
тике понятиями, как санитарная очистка,
санитарная обработка, санитарный день,
санитарное дежурство, санитарный пост и
прочими подобными определениями; не-
вольно низводит его деятельность до эле-
ментарного контроля за чистотой улиц,
дворов, приусадебных участков, служеб-
ных помещений. Так сказать, если и вра-
чи, то второго сорта. Такое отношение к
профессии врача-гигиениста встречается,
чего греха таить, и во властных структу-
рах и, увы, даже в среде самих работников
здравоохранения. Чем это объяснить?
Повсеместно считают чуть ли не крамолой
привлекать врача-гигиениста непосред-
ственно к медицинским обследованиям
населения. Между тем, это не только пра-
вомерно, но должно всячески поощрять-
ся. Почему, например, принято, что врач
по гигиене труда лишь организует проведе-
ние предварительных и периодических
медицинских осмотров, но впоследствии
сам не принимает непосредственного уча-
стия в них? А разве не целесообразно, что-
бы он сочетал свою основную профилакти-
ческую деятельность, скажем, на промыш-
ленном предприятии, с лечебной работой
в здравпункте или амбулатории, осуществ-
ляющих ежедневно прием и оказание

помощи работающим? Думается, было бы
полезным сочетание повседневного гиги-
енического обследования промышленных
объектов с периодической работой в проф-
патологическом отделении или клинике. А
врачи по гигиене детей и подростков? Раз-
ве не важно для них непосредственное уча-
стие в медицинских осмотрах школьников
или рабочих-подростков? Подобные при-
меры можно было бы продолжать. Поче-
му же мы, столь часто напоминая студен-
там – будущим врачам-профилактикам –
слова Ф. Эрисмана из его вступительной
лекции о том, что будущий специалист, не
знакомый с классическими признаками
болезни, не может понять, «...каким обра-
зом человеческий организм будет реагиро-
вать на то или иное враждебное влияние
извне», впоследствии столь ревностно обе-
регаем их от непосредственного соприко-
сновения с лечебной практикой? Думается,
что и усвоение на практике врачами-гиги-
енистами опыта и тенденций лечебной
медицины – дело весьма нужное. Вспомним
высказывание отечественного терапевта В.
Манассеина: «...могут и должны быть люди,
специально посвятившие свою жизнь
разработке различных вопросов гигиены, но
людей исключительно гигиенистов или ис-
ключительно терапевтов не должно быть».

Итак, задачи нынешней профилакти-
ческой медицины стали еще более ответ-
ственными и многообразными. Надзорная
функция санитарно-эпидемиологической
службы хотя и является одной из важней-

ших, но отнюдь не единственной. Успех
профилактики во многом определяется
фундаментальными и прикладными разра-
ботками, которые проводятся гигиениста-
ми, токсикологами, радиологами, эпидеми-
ологами, инфекционистами, профпатоло-
гами, а также специалистами в области
социальной медицины, общей и медицин-
ской экологии. При этом и сами исследо-
вания, и апробация результатов и рекомен-
даций на практике требуют расширения
контактов с представителями медико-
биологических наук и клиницистами. Все
это – свидетельство органичной связи и
взаимодействия профилактической  и
лечебной медицины. Определяя основные
направления дальнейших исследований по
проблемам экологической безопасности в
Украине, следует исходить из рекомен-
даций Программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП), Международной организа-
ции труда (МОТ), Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), а также положе-
ний Дубайской декларации 2006 года. По-
следний документ имеет особую актуаль-
ность, так как проблема негативных воз-
действий химических факторов на здоро-
вье – традиционное для гигиенистов Ук-
раины направление в разработке эффектив-
ных профилактических и оздоровительных
мер. Ученые и врачи-практики призваны
действовать воедино – на благо обществен-
ного здоровья.

(«Зеркало недели», № 28, 12.08.2011)

Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 3-³é ñòîð.

Áóäóùåå ïðèíàäëåæèò ...
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за масовість та запальний танець –
аптека № 99

за найкращу кумедну розповідь –
аптека № 69

за колоритне вбрання –
транспортний відділ

за найкращі пухкі вареники – аптека № 110

за  смачні налисники –
аптека № 16 і 49

за створення веселого настрою – аптека № 74
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Інтерв’ю 5-му каналу те-
лебачення переможців кон-
курсу на найкращі вареники

У березні 2012 р. виповню-
ється 30 років київському

Центру хірургії захворювань
печінки, жовчних шляхів та під-
шлункової залози ім. В. С. Зем-
скова, який з 1989 р. почав
функціонувати на базі міської
клінічної лікарні № 10, а був
заснований у 1982 р. ГУОЗ

м. Києва з ініціативи професо-
ра, лауреата Державної премії
СРСР, всесвітньо відомого
блискучого хірурга, видатного
вченого, яскравого педагога Во-
лодимира Сергійовича Земско-
ва (1939–2002 рр.), керівника
Центру до останнього дня сво-

го життя. На сьогодні міський
Центр хірургії захворювань пе-
чінки, жовчних шляхів та під-
шлункової залози є однією з
провідних лікувально-хірургіч-
них установ в м. Києві, широко
відомий в Україні та за кордо-
ном.

На теперішній час Центр,
який працює у структурі КМКЛ
№ 10, є сучасною багатопро-
фільною клінікою, де прово-
диться обстеження та лікуван-
ня хворих найбільш складного
гепатобіліопанкреатодуоде-
нального профілю, відбуваєть-
ся навчання майбутніх лікарів,
науковців найвищого рівня, роз-
робляються та впроваджуються
в клінічну практику новітні до-
сягнення вітчизняної медичної
науки. Центр є клінічною базою
кафедри загальної хірургії № 1
НМУ ім. О. О. Богомольця (за-
відувач кафедри – професор
О. І. Дронов). Багато вихованців
Центру завдяки отриманому
досвіду є провідними фахівця-
ми в різних галузях хірургії, які
плідно працюють в різних регі-
онах України, Російської Фе-
дерації, Австрії, Німеччини,
Франції, США, Австралії, Гру-
зії, країнах Латинської Амери-
ки тощо. На базі Центру за 30
років захищено 12 докторських
та 42 кандидатських дисертації.

В Центрі застосовуються найсу-
часніші методи та досягнення
медичної науки: інноваційні
хірургічні технології (у тому
числі лапароскопічні, рентген-
ендохірургічні, ендолімфатичні,
УЗД – контрольовані малоінва-
зивні, кріохірургічні та інші аб-
ляційні втручання, методи елек-
трозварювальної хірургії),
методи еферентної терапії та
гравітаційної хірургії (гемо-,
плазмосорбція, плазмоферез,
ультрафільтрація, ультрафіоле-
тове опромінення та озонуван-
ня крові, асцитосорбція, ентеро-
та імуносорбція), цитостатична
та таргентна терапія хворим із
злоякісними новоутвореннями
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Професор В. С.Земсков –
фундатор та перший керівник
Центру з 1982 по 2002 рр.

органів гепатобіліопанкреато-
дуоденальної зони, комплексна
терапія постпанкреаторезекцій-
ного синдрому та хронічних ди-
фузних уражень печінки.

Хірургічна служба Центру
працює у цілодобовому режимі
щодня, надає невідкладну спе-
ціалізовану допомогу при будь-
якій гострій патології органів
черевної порожнини, гнійних та
судинних захворюваннях. В
Центрі проводяться планові хі-
рургічні втручання (78% від
усіх операцій) з приводу добро-
якісних та злоякісних уражень
органів гепатобіліопанкреато-
дуоденальної зони, пухлинних
утворень органів черевної по-
рожнини та заочеревинного
простору, виконується широкий
спектр реконструктивно-від-
новних операцій на жовчних
шляхах, підшлунковій залозі,

черевній стінці, кишківнику
тощо.

За 30 років функціонування
Центру виконано більш ніж 60
тис. операцій.

Лікарі Центру постійно пра-
цюють над удосконаленням
власної кваліфікації, проходять
навчання у провідних установах
України та зарубіжжя, беруть
участь в українських та міжна-
родних наукових форумах. Ад-
міністрація лікарні та її коллек-
тив постійно піклуються про
поліпшення матеріально-тех-
нічної бази Центру за сприяння
ГУОЗ та МЗ м. Києва.

У Центрі проводиться актив-
на науково-практична робота за
різними напрямками хірургіч-
ної галузі, що є можливим зав-
дяки тісній співпраці колекти-
ву Центру та кафедри загальної
хірургії № 1 НМУ ім. О. О. Бо-
гомольця.
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Науково-методичний керівник
Центру хірургії захворювань печін-
ки, підшлункової залози та жовчних
шляхів, завідувач кафедри загальної
хірургії, професор, лауреат Держ-
премії України д.м.н. О. І. Дронов

Заступник головного лікаря
з хірургії, онкохірург, доцент ,
к.м.н., хірург вищої категорії
О. В. Кравченко

Керівник Центру хірургії захво-
рювань печінки, підшлункової за-
лози та жовчних шляхів Л. О.
Любенко
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Народився А. П. Радзіхов-
ський 20 лютого 1942 р. в

м. Тальне Черкаської області. У
1970 р. закінчив навчання у
КМІ. Протягом 1974–1989 рр.
пройшов шлях від молодшого
наукового співробітника до за-
відувача відділу Київського НДІ
клінічної та експериментальної
хірургії, а з 1989 р. обіймає
посаду завідувача  кафедри
НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Наукові дослідження Анато-
лія Павловича стосуються
хірургічної гастроентерології,
лімфології, патології імунітету,
екології. Розробив методики
ряду оригінальних операцій на
печінці, жовчних шляхах та
підшлунковій залозі, створив
хірургічну школу. Під його ке-
рівництвом захищено 4 док-
торських і 8 кандидатських ди-
сертацій. Є автором понад 350
наукових праць, зокрема 39 мо-
нографій і навчальних посіб-
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ників, 2 атласів, 50 авторських
свідоцтв та патентів («Хирургия
печени» (1985); «Свищи подже-
лудочной железы» (1987);
«Лимфагенная детокскикация»
(1989); «Острый панкреатит и
его осложнения» (1990); «Хи-
рургия поджелудочной железы»
(1998), «Рак підшлункової зало-
зи та періампулярної зони»
(2001); «Релапаратония» (2001);
«Атлас операций на печени,
желчевыводных путях, подже-
лудочной железе и кишечнике»

(1979); «Атлас операций на
органах пищеварения» (2003,
І т., 2005, II т.); «Человечество
против человека» (2002); «Сча-
стье жить» (2002); «Общая па-
тология человека» (2006)). Крім
того, він є автором понад 350
живописних і графічних творів,
оформив і проілюстрував 26
наукових видань, мав 20 персо-
нальних вернісажів.

У 1986 р. нагороджений
Державною премією України, а
пізніше орденами «За заслуги»
III ступеня (1998), святого кня-
зя Володимира III ступеня
(1999), II ступеня (2000), І сту-
пеня (2002), Архістратига Ми-
хаїла (2002), Христа Спасителя
(2002), Мальтійським орденом

Госпітальєрів (2003), Покрови
(2004), «За заслуги» II ступеня
(2005), орденом «Дружба»
(2006). Має грамоти Верховної
Ради України (2005), Кабінету
Міністрів України (2002), Хор-
ватії (2004). Є відмінником охо-
рони здоров’я (1984), відмінни-
ком освіти (2004). З 1992 р. –
академік АНУ, з 1995 р. – Інже-
нерної академії України та Між-
народної кадрової академії, а з
1988 р. є членом Президії Ук-
раїнського фонду культури. До
того ж Анатолій Павлович –
член Генеральної колегії Між-
народного антикримінального і
антитерористичного комітету та
президент Товариства «Украї-
на–Хорватія» (з 1994 р.)..
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Л ікар-терапевт загально-
лікарняного персоналу

КМКЛ № 3 Омельченко Вален-
тина Василівна, 1936 р. наро-
дження, закінчила Київський
ордена Трудового червоного
прапора медичний інститут у
1967 р.

Свою трудову діяльність по-
чала у 1956 р. на посаді лабо-
ранта кафедри хірургії дитячо-
го віку КМІ, з 1958 р. працюва-
ла на посаді медсестри хірургіч-
ного відділення Міської клініч-
ної лікарні Сталінського райо-
ну м. Києва, з 1967 р. – на по-
саді лікаря-терапевта другої
Печерської районної лікарні
м. Києва, з 1969 р. – дільничним
лікарем-терапевтом  першої
лікарні Шевченківського райо-
ну м. Києва, з 1974 р. – завіду-
вач третього поліклінічного від-
ділення лікарні № 2 м. Києва.
З 1975 р. переведена на посаду
заступника головного лікаря
лікарні № 2 поліклінічного від-
ділу, з 1981 р. працювала на-
чальником медичного відділен-
ня санаторію МВС УРСР «Хутір
Вільний», з 1992 р. по теперіш-
ній час – на посаді лікаря-тера-
певта загальнолікарняного
персоналу Київської міської
лікарні № 3.

Своєю відданістю справі та
працьовитістю Валентина Ва-
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силівна заслужила любов та
повагу співробітників, довіру
хворих.

Колектив Київської міської
клінічної лікарні № 3 зичить
Вам, шановна Валентино Васи-
лівно, здоров’я та активного
довголіття, благополуччя, удачі,
щастя та добра, шани близьких
та колег.

Хай усе хороше, зроблене з
душею та натхненням, повер-
тається до Вас сторицею. Нехай
кожна мить радує своєю непов-
торністю.

З повагою,
колектив КМКЛ № 3

Л ікар-акушер-гінеколог за-
гальнолікарняного персо-

налу Київської міської клінічної
лікарні № 3 Бойко Лідія Васи-
лівна, 1935 р. народження, за-
кінчила Івано-Франківський ме-
дичний інститут у 1964 р.

Свою трудову діяльність по-
чала в 1954 р. на посаді акушер-
ки Надвірнянської районної
лікарні, з 1955 р. – на посаді за-
відувача фельдшерсько-аку-
шерського пункту, з 1964 р. –
лікар-гінеколог Коломийського
пологового будинку; з 1977 р.
працювала завідувачем обсер-
ваційного відділення, з 1983 р. –
на посаді лікаря-акушера-гіне-
колога жіночої консультації
КМКЛ № 3, з 1987 р. – завіду-
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посаді лікаря-акушера-гінеко-
лога загальнолікарняного пер-
соналу КМКЛ № 3.

З давніх-давен люди, які ря-
тують від хвороб і гоять рани,
користуються любов’ю та пова-
гою. Неодноразово Лідія Васи-
лівна чула щирі слова безмеж-
ної вдячності за чуйне серце, за
врятоване життя.

Користуючись нагодою, ко-
лектив Київської міської
клінічної лікарні № 3 зичить
Вам зберегти Вашу людську
винятковість та потенціал про-
фесіонала високого ґатунку, а
також бажаємо родинного за-
тишку, тепла і міцного здоров’я.

З повагою,
колектив КМКЛ № 3

М ашинiст iз прання та ре-
монту спецодягу Київ-

ської міської клінічної лікарні
№ 3 Ліщенко Ніна Григорівна,
1942 р. народження, освіта се-
редня.

Свою трудову діяльність по-
чала в 1960 р. мотальщицею
комбінату «Хімволокно», де
пропрацювала 8 років, у 1969–
1980 рр. працювала у дитячому
закладі № 505 прачкою, у 1980–
1981 рр. – прачкою в Київсько-
му міському психоневроло-
гічному диспансері, у 1982–
1992 рр. – на Київській фабриці-
пральні, з 2 листопада 1992 р.
по теперішній час працює гла-
дильницею у відділенні пральні

Київської міської клінічної лі-
карні № 3.

Ліщенко Н. Г. є фахівцем
своєї справи з великим досвідом
роботи, усі доручення виконує
своєчасно з почуттям відпові-
дальності.

Колектив КМКЛ № 3 вдяч-
ний Вам, Ніно Григорівно, за
доброту, щирість, відданість
своїй роботі.

Нехай Ваш трудовий шлях і
надалі супроводжує вдячність,
повага та розуміння близьких та
колег. Бажаємо Вам здоров’я
міцного, щастя людського й
добра від людей.

З повагою,
колектив КМКЛ № 3
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вач гінекологічного відділення,
з 1993 р. по теперішній час – на
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Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:

². Äåãðèê, Â. Êîâàëü,
Î. Êîæàí, Ê. Êðèëà÷,
Ñ. Êóáàíñüêèé

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ë. Â. Êàíàðîâñüêà Â³ääðóêîâàíî:

«ÑòèëüSV»

Лютий
Коваленко В. М. – Академік НАМНУ, д.м.н., професор, директор Інституту кар-

діології ім. М. Д. Стражеско НАМНУ
Іпатова Л. О. – Заступник голови Київської міської організації Товариства

Червоного Хреста України
Григоренко Н. Б. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Дніпровського району
Фещенко Ю. І. – Академік НАМНУ, д.м.н., професор, директор Інституту

фтизіатрії і пульмонології НАМНУ
Харченко Т. Д. – Головний лікар Інституту медицини праці НАМНУ
Носовець Л. А. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Печерського району
Шмалун Н. В. – Голова Голосіївської районної організації Товариства Черво-

ного Хреста м. Києва
Мельниченко О. І. – Голова профкому Українського науково-практичного центру

ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів
і тканин

Найєр М. Ю. – Головний лікар госпіталю «Печерський»
Гульчій М. В. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 16
Юн Є. О. – Головний лікар Санітарно-епідеміологічної служби Печер-

ського району
Шлапак А. В. – Депутат Київради, голова постійної комісії з гуманітарних

питань
Никоненко А. В. – Голова первинної профспілкової організації Медичного об’єд-

нання для вчених НАМНУ
Олексієнко Л. С. – Голова профкому стоматологічної поліклініки Оболонського

району
Січкар В. І. – Головний лікар Центральної районної дитячої поліклініки

Шевченківського району
Поляченко Ю. В. – Д.м.н., директор Інституту хірургії та трансплантології

ім. О. О. Шалімова НАМНУ

Ємець І. М. – Д.м.н., директор Наукового центру дитячої кардіохірургії та
кардіології

Безруков В. В. – Академік НАМНУ, д.м.н., професор, директор Інституту
геронтології НАМНУ

Міхньов В. А. – Д.м.н., професор, головний учений секретар НАМНУ
Туманова Л. Є. – Д.м.н., голова профкому Інституту педіатрії, акушерства та

гінекології НАМНУ
Васильєва Ж. І. – Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 7
Ткачов М. Ф. – Головний лікар Київської міської курортної бальнеологічної

лікарні ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»
Райда М. М. – Голова Дніпровської районної організації Товариства Черво-

ного Хреста м. Києва
Таболов К. П. – Головний лікар Шкірно-венерологічного диспансеру № 2
Тронько М. Д. – Академік НАМНУ, чл.-кор. НАНУ, д.м.н., професор, дирек-

тор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Ко-
місаренка

Березень
Фещенко І. І. – Голова профкому Міністерства охорони здоров’я України
Малолітній Л. М. – Голова профкому Олександрівської клінічної лікарні
Лубенець Б. К. – Голова профкому Інституту урології  НАМНУ
Ковалевська М. В. – Голова профкому Київської міської студентської поліклініки
Романенко К. А. – Головний бухгалтер ОППО УОЗ Святошинського району
Цибенко В. М. – Директор Київського міського відділення ФСС з ТВП,

заступник голови Київської міської ради профспілок
Дехтярьов Ю. П. – Директор Українського центру спортивної медицини

М алолітній Лев Микола-
йович народився 13 бе-

резня 1952 року в ст. Фосфо-
ритна Кайського р-ну Удмурт-
ської АР.

Має вищу освіту, закінчив
Київський медичний інститут
ім. О. О. Богомольця в 1975 р.
Загальний стаж роботи 36 років,
з них 29 працює в Олександрів-
ській клінічній лікарні м. Киє-
ва, пройшов шлях від лікаря-
анестезіолога до завідувача від-
ділення урологічної реанімації,
має вищу кваліфікаційну кате-
горію за фахом, заслужений
лікар України.

Малолітній Л. М. відгукнув-
ся на заклик працювати в Афга-
ністані. У 1986–1988рр. з мак-
симальною напругою та відда-
чею моральних та фізичних сил
працював у шпиталі, рятував
життя тисячам поранених та
хворих. Його самовіддану пра-

цю було оцінено подяками та
грамотами. Після виконання
інтернаціонального обов’язку в
Афганістані знову повернувся
до лікарні. Відданістю улюб-
леній справі, високою профе-
сійною майстерністю, принци-
повістю, зваженістю та діловим
характером, доброзичливим
ставленням до співробітників
Лев Михайлович заслужив ав-
торитет та повагу у колективі.
Був обраний головою проф-
спілкової організації лікарні,
яку очолює вже 17 років.

Він завжди намагається
уважно вислухати і допомогти
всім співробітникам, які до ньо-
го звертаються, бере активну
участь у соціальному захисті
працівників та культурно-масо-
вих заходах, допомагає ветера-
нам Великої Вітчизняної війни.

За багаторічну сумлінну
працю нагороджений Почесни-
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У свій день наро-
дження прийміть

щирі вітання від колек-
тиву нашої поліклініки!
Професійність, вміння
згуртувати людей і зро-
бити їх своїми однодум-
цями – основи Вашого
авторитету. Ви молодий
душею ,  енергійний  і
цілеспрямований!

Бажаємо Вам здоро-
в’я, щастя і всілякого
благополуччя! Нових
Вам добрих справ і до-
сягнень, втілення всіх за-
думів у Вашій нелегкій
праці.

Колектив
поліклініки

ми грамотами Міської проф-
спілки працівників охорони здо-
ров’я, Подякою та Почесною
грамотою київського міського
голови.

У день славного ювілею зи-
чимо Льву Миколайовичу
міцного здоров’я та активного
довголіття, удачі, щастя і добра,
любові рідних і близьких, ра-
дості та благополуччя, а також
подальших успіхів у благо-
родній праці лікаря.

Колектив лікарні

Шановний Володимире Петровичу!


