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Засідання Комітету з економічних реформ КМДА.
Доповідь президента НАМНУ,
академіка А. М. Сердюка на
XXІV сесії Національної академії медичних наук України

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

²íôîðìàö³éíèé â³ñíèê
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Доповідь президента НАМНУ,
академіка А. М. Сердюка
на XXІV сесії НАМНУ (продовження)

ñòîð. 1-2

Затверджено план реформування медицини Києва.
Пам’ять серця. Академік
Є. Г. Гончарук

ñòîð. 3-4

Пам’ять серця. Академік
О. О. Шалімов.
Дитячій поліклініці № 2 –
30 років

ñòîð. 5-6

ñòîð. 7-8

ÇÀÑ²ÄÀÍÍß
ÊÎÌ²ÒÅÒÓ Ç ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÕ ÐÅÔÎÐÌ
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯
25 січня 2012 року під головуванням Олександра Попова відбулося засідання
Комітету з економічних реформ Київської міської державної адміністрації.

БЕЗКОШТОВНО

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України.
Зміни в оплаті праці працівників закладів охорони здоров’я.
Постанови Кабінету Міністрів України

ñòîð. 9-10

Бюджет столичної медицини
на 2012 рік.
Поздоровлення з днем народження.
Вітаємо з ювілеєм

ñòîð. 11-12

ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ ÂÈÏÓÑÊ ÃÀÇÅÒÈ

П

ерший номер інформаційного вісника «Медик столиці»
вийшов у вересні 2000 року. На першій сторінці звернення
редколегії «Віднині разом з газетою», минули роки, наша газета
існує, удосконалюється, розвивається. Слід зазначити, що питання, які порушувались у газеті, актуальні і зараз: «Історія хвороби
медичної галузі», «Ілюзія підвищення зарплати», «Час починати.
Реформа», «Чого чекати від бюджету...?»
Любі читачі, ми сподіваємося на Вашу підтримку, співпрацю,
саме для Вас наша газета.

Засідання проходило за участю першого заступника глави
Адміністрації Президента
України, виконавчого секретаря
Комітету з економічних реформ
Ірини Акімової.
У рамках засідання обговорювались питання:
– реформування системи охорони здоров’я;
– реформування дозвільної
системи та сфери надання
адміністративних послуг;
– розвиток внутрішнього виробництва.

Îëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ
ÏÎÏÎÂ::
«Ó Êèºâà º âñ³ øàíñè ñòàòè ëîêîìîòèâîì
åôåêòèâíèõ ðåôîðì â Óêðà¿í³»

Г

олова Київської міської
державної адміністрації
Олександр Попов разом з киянами будуватиме «місто майбутнього». Про це він заявив під
час розширеного засідання Комітету з економічних реформ
при КМДА, яке проходило за
участю першого заступника глави Адміністрації Президента
України, виконавчого секретаря
Комітету з економічних реформ
Ірини Акімової.
«Я хочу, щоб уже цього року
про Київ заговорили як про сучасне місто, яке динамічно розвивається. Я хочу, щоб Київ став
«містом майбутнього», де на першому місці – інтереси киян, ін-

телект, нові технології та швидкий економічний розвиток», –
підкреслив Олександр Попов.
За словами голови КМДА,
такий підхід неможливий без
викорінення бюрократичних та
тіньових схем, які багато років
процвітали в ешелонах київської влади. Тому Олександр
Попов оголосив про початок
адміністративної реформи в
Києві і назвав її головним завданням міської влади.
«Я оголосив війну бюрократії, яка гальмує швидкий
розвиток міста. Наслідки цього
будуть відчутні уже найближчим часом. Йдеться не тільки
про структурні зміни і скоро-
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чення адміністративного апарату. Від зміни місць сидіння посадовців і скорочення кількості
стільців результат не міняється.
Ми повинні радикально змінити всю управлінську систему.
Треба зробити так, щоб не чиновники, а передусім самі кияни ухвалювали рішення з ключових питань міського життя», –
наголосив керівник столичної
держадміністрації.
На переконання Олександра
Попова, досягти швидких змін
на краще в одному місті, навіть
якщо це столиця, можливо
лише за умови оновлення законодавчої бази. Для розвитку
потрібні значні кошти – як бю-

джетні, так і приватні. Залучити їх можна через полыпшення
бізнес-клімату, підтримку київського виробника, а також залучення місцевих та іноземних
інвесторів. КМДА підготувала
перелік законодавчих змін, актуальних для Києва та всієї України. Олександр Попов звернувся
до Ірини Акімової з проханням
підтримати ці ініціативи.
Головними бюджетними
пріоритетами на цей рік голова
КМДА назвав соціальний захист
та прискорений економічний розвиток міста. У реалізації цих завдань місто спиратиметься, серед
іншого, і на застосування прогресивного світового досвіду.
«Ми досить детально вивчили досвід інфраструктури Токіо,
Нью-Йорка, Парижа. Я зустрічався з мерами цих міст і напра-

цював багато ідей, як перетворити Київ на дійсно прогресивну та європейську столицю. Ми
спілкувалися як з потенційними
інвесторами, так і з людьми, які
розробляють нові технології.
Вони готові допомогти нам
швидко і ефективно застосувати ці технології в Києві», – сказав очільник міськадміністрації.
«Запровадження інноваційних підходів до керування містом
та запобігання і протидія корупції – це головні завдання, які я
ставлю перед собою в першу чергу», – підкреслив голова КМДА.
Звертаючись до присутніх
учасників КЕР Олександр Попов наголосив, що готовий підтримати усі раціональні ідеї, які
сприятимуть модернізації міста.
Çàê³í÷åííÿ íà 2-³é ñòîð.
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÄÎÏÎÂ²ÄÜ
ïðåçèäåíòà ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, àêàäåì³êà À. Ì. ÑÅÐÄÞÊÀ
íà XXIV ñåñ³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè

Високоповажне зібрання!
Шановні колеги!
озвольте зупинитися на
основних питаннях нашої
діяльності за час, що минув з
дня обрання нового складу Президії. За її ініціативою прийнято ряд важливих змін і доповнень до статутних документів
Академії – Статуту Академії,
Типового статуту наукової установи, Положення про обрання
дійсних членів (академіків),
членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України.
В подальшому Президія прийняла Положення про вибори
керівників наукових установ науковими радами і зміни та доповнення до Положення про наукові ради.
Всі зміни були спрямовані на
демократизацію діяльності Академії. Введено процедуру обрання директорів замість їх призначення. Вона визначає участь
колективу наукової установи у
висуненні і обранні кандидатів
на посаду директора, обрання
директорів науковими радами і
затвердження їх Президією.
Саме за такою процедурою
пройшли цього року вибори
директорів 11 наукових установ,
причому в частині з них на конкурсних засадах. Обрано нових
керівників в Науковому центрі
радіаційної медицини та Інституті урології.

Д

Çàñ³äàííÿ ÊÅÐ
Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 1-³é ñòîð.

З

а минулий рік у Києві
успішно реалізовано низку
ініціатив у рамках виконання
державної Програми економічних реформ. На цьому під час
засідання Комітету з економічних реформ Київської міської
державної адміністрації наголосила перший заступник глави
Адміністрації Президента України Ірина Акімова.
«По-перше, Київ став пілотним регіоном у реалізації медичної реформи. За час проведення експерименту, а це півроку, ми бачимо реальні результати – у пілотних Дніпровському
і Дарницькому районах помітна
чітка тенденція до поліпшення
якості медичного обслуговування мешканців. Крім того, у місті
відкрито кілька десятків амбу-
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У зв’язку з введенням процедури обрання директорів
Президія прийняла рішення про
необхідність перевірки результатів діяльності наукових установ за останні п’ять років. За
результатами перевірки було
визнано незадовільною діяльність директора ДУ «Інститут
гастроентерології» Ю. О. Філіпова і рішенням Президії запропоновано звільнити його із займаної посади. В.о. директора
призначено Юрія Мироновича
Степанова.
Перевірка, що на сьогодні
здійснена у 14 наукових установах, дозволила виявити низку
недоліків в їх діяльності, що є
типовими для багатьох з них.
А саме:
– багатотемність;
– недостатній розвиток
фундаментальних досліджень;
– недостатнє комплексування з іншими установами;
– слабка співпраця з іноземними партнерами та неефективна робота із залучення
грантів, замало публікацій у
міжнародних виданнях;
– низька ефективність
аспірантури та докторантури;
– у клініках недостатній
відсоток тематичних хворих.
– основна маса пацієнтів у
клініках – мешканці міст, мало
сільських жителів, постраждалих від аварії на ЧАЕС.
У 2012 році передбачається
здійснення перевірки 22 наукових установ і проведення виборів їх керівників.
Здійснено певні структурні
зміни. По суті, створено два
відділення – теоретичної і профілактичної медицини і клінічної медицини. Їхні функції виконують дві наукові ради, до
складу яких, відповідно до

фаху, увійшли члени академії,
котрим надано такі важливі повноваження, як обрання керівників наукових установ, академіків і членів-кореспондентів
академії.
Більш демократичною стала
процедура висунення й обрання на вакантні місця академіків
і членів-кореспондентів, відповідно до якої відбуваються теперішні вибори. Цього разу до формування вакансій було залучено
представників наукових рад.
На позавчорашніх наукових
радах заслухано виступи кандидатів на обрання на вакантні
місця, на вчорашніх засіданнях
відбулися вибори. Результати
цих виборів будуть доповідати
голови наукових рад.
Але вибори не закінчено.
Сьогодні загальні збори академії мають обрати академіків і
членів-кореспондентів серед
тих, що рекомендовані науковими радами.
Робота Президії і академії в
цілому поступово стає максимально прозорою. Медична наукова спільнота, державні органи мають бути поінформовані
щодо найбільш важливих питань, які приймаються Президією, і найвагоміших подій, що
відбуваються в академії.
Що робиться в цьому напрямку?
Організовано прес-службу,
введено посаду керівника цієї
служби. Прес-служба має широкі зв’язки із журналістами з
різних періодичних видань.
Відбулося досить багато зустрічей керівництва академії з представниками газет, журналів, радіо, телебачення. Активніше
запрацював офіційний сайт академії, на якому стало з’являтися більше інформації про поточні справи академії.

Започатковано контакти з газетами «Демократична Україна», «Дзеркало тижня», «2000».
До речі, з останньою реалізується спільний проект – кожні два
тижні на сторінках тижневика
висвітлюється діяльність академії, обговорюється одна з гострих проблем медичного характеру, аналізуються шляхи її вирішення.
Внесено корективи у порядок роботи Президії, затверджено чіткий графік її засідань –
другий і четвертий четвер місяця. Засідання проходять за участю директорів наукових установ. На жаль, через обмежені
фінансові можливості – в основному київських.
З огляду на це президія започаткувала проведення виїзних засідань. Перше відбулося
в м. Харкові. Вибір був не випадковим, адже там знаходяться дев’ять установ академії.
Протягом двох днів заслухано
доповіді про результати наукової і науково-організаційної
діяльності п’яти інститутів; доповідали їх директори і голови
комісій, які перевіряли ці установи. На засіданнях були присутні члени вчених рад.
Ми переконалися, що зустріч з науковцями Харківського куща була корисною. Вона
мала великий резонанс у керівних колах міста і області. Відбулася зустріч керівництва академії з губернатором Харківщини
М. Добкіним, його заступником
І. Шурмою. Обговорено проблеми взаємодії НАМН і
області. У лютому 2012 р. планується підписати договір про
партнерство між Харківською
облдержадміністрацією та Національною академією медичних наук.

²ðèíà ÀÊ²ÌÎÂÀ
ÀÊ²ÌÎÂÀ::
«Êè¿â – îäèí ³ç ë³äåð³â ó ðåôîðìóâàíí³
ãàëóçåé ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè»
латорій сімейної медицини. Разом з тим, Київ виступив одним
з піонерів медичної реформи не
лише з точки зору будівництва і
реконструкції медзакладів первинної ланки, але і з точки зору
підготовки медичних кадрів.
Першою серед регіонів столична влада прийняла відповідну
програму підготовки кадрів до
2018 р. і підписала угоду з
медичним університетом ім.
О. Богомольця. Також Київ один
з перших взяв участь у національному проекті з відкриття
перинатальних центрів, і, я сподіваюсь, що зовсім скоро у
столиці буде відкрито такий
центр на базі пологового будин-

ку № 7», – зауважила Ірина Акімова.
Вона зазначила, що ще одним важливим досягненням
Києва у 2011 р. став акцент на
дерегуляцію адмінпослуг.
«Завдяки ефективній підготовчій роботі, яка тривала
протягом 2011 р., сьогодні
кияни мають практичний результат – діючий дозвільний
центр. Хотілося б, щоб Київ і
надалі лишився одним із лідерів
у цьому питанні», – додала
представник Адміністрації Президента.
Разом з тим, Ірина Акімова
наголосила, що акцентом 2012 р.
має стати спрямованість на

імплементацію проектів та
ініціатив економічної реформи
як у Києві, так і у всій Україні.
«Так традиційно склалося,
що Україна рівняється на Київ,
який є не лише адміністративною столицею, а й великим виробничим, освітнім, культурним державним центром. Тож
Київський регіональний комітет
з економічних реформ повинен
і надалі ставити перед собою
важливе завдання залишатися в
лідерах соціальних та економічних позитивних перетворень.
І ці зміни повинен відчути як кожен громадянин окремо, так і
весь сегмент бізнесу в цілому», –
підсумувала Ірина Акімова.

Члени Президії висунули
ідею в найближчому майбутньому створити Північно-східне відділення нашої академії. Це
дасть можливість спрямувати в
одне русло діяльність усіх харківських академічних інститутів, а також двох університетів
медичного напрямку, посилити
співпрацю з іншими науководослідними установами міста.
В подальшому цей процес пошириться на Київський та Донецький регіони.
У 2011 р., крім сьогоднішньої, проведено 3 сесії загальних зборів. Сесія, що відбулася
30 січня – 1 лютого, була присвячена питанню внеску медичної науки у розвиток охорони
здоров’я. На сесії було обрано
новий склад Президії.
Через два тижні (14 лютого)
відбулися другі загальні збори,
які розглянули перспективи розвитку в країні регенеративної
медицини і проблеми стовбурових клітин. До речі, майже третина наших інститутів так чи
інакше причетна до цих напрацювань. Необхідність активізації досліджень на цьому найновітнішому напрямі визначена
у прийнятій постанові.
У квітні відбулися спільні з
Комітетом ВР України з питань
охорони здоров’я Загальні збори НАМН, присвячені 25 роковинам аварії на Чорнобильській
АЕС. Було обговорено не тільки
важливі питання ліквідації
віддалених медичних наслідків
аварії, а й проблеми радіаційної
безпеки у зв’язку з використанням променевої діагностики та
лікування в медицині, впливу
іонізуючого випромінювання на
промислових об’єктах «Укриття» та ін.
Ïðîäîâæåííÿ íà 3-³é ñòîð.

Вона також відзначила системний підхід до впровадження
важливих соціальних та економічних проектів столичної влади, зокрема підготовку Стратегії
розвитку Києва до 2025 р.
У свою чергу, Олександр
Попов звернувся з проханням і
надалі надавати підтримку Києву у законодавчому регулюванні
столичних ініціатив.
Для довідки
Комітет з економічних реформ (КЕР) при КМДА – консультативно-дорадчий орган,
головний майданчик, на якому
розробляються програми модернізації Києва. Сьогоднішнє
засідання КЕР має метою прискорення радикальних змін у
життєдіяльності столиці.
Фото Б. Корпусенка
(За матеріалами Офіційного порталу Київської міської
влади kmv.gov.ua)
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Потребує належної уваги
мережа наших наукових установ. Ви добре пам’ятаєте, яким
чином до академії було переведено значну кількість інститутів
із системи Міністерства охорони здоров’я. Критерій був один –
наявність бюджетного фінансування. Ті, що його мали, стали
академічними, решта залишилася в МОЗ. Тоді мова не йшла
про те, чи проводяться в них
фундаментальні дослідження,
чи є можливості для цього в
майбутньому?
Треба бути відвертими – серед наших інститутів є такі, що
не відповідають у повній мірі
високому статусу академічної
установи.
На нашу думку, потребує
оптимізації мережа інститутів.
Кожен інститут має підносити і
свій авторитет, і академії, приносити користь практиці охорони здоров’я.

теки. Один з можливих варіантів – переведення Національної медичної бібліотеки до складу академії. Зараз ведуться перемовини з її керівництвом.
Фінансовий стан
Для академії в 2011 р. Державним бюджетом було виділено 1 686 384,1 тис. грн., в тому
числі на поточні видатки –
1 026 927,1 тис. грн., капітальні
видатки – 659 457 тис. грн.
Станом на 21.12.2011 р. поточні видатки профінансовані
повністю. Капітальні видатки
профінансовані на 84%, в тому
числі на розгляді у Державному казначействі України знаходяться розподіли на загальну
суму 124 403,9 тис. грн. (або
18,7% від загального обсягу
фінансування капітальних видатків у 2011 р).
У проекті Державного бюджету на 2012 рік для нас передбачено 2 174 750,7 тис. грн.,
в тому числі поточні видатки –
1 258 655,1 тис. грн., капітальні –
916 095,6 тис. грн. В порівнянні
з 2011 р. фінансування збільшиться на 491 866,6 тис. грн.,
або на 29%.
Левову частку видатків у
2011 р. становила заробітна плата з нарахуваннями – 38,41%,
медикаменти – 15,88% та придбання обладнання – 27,24%.
Така ж тенденція зберігається і
у 2012 р.
Необхідно зазначити, що у
2011 р. на незадовільному рівні
відбувалося «освоєння» коштів,
передбачених інститутам на капітальні видатки.
За програмами по капітальному будівництву було профінансовано 11 наукових установ.
Однак лише дві з них, які очолюють академіки Ю. І. Фещенко та В. К. Гринь, виконали заплановане повністю. По інших
установах понад 20 разів проводились перерозподіли – зменшували витрати на будівництво,
натомість, щоб не втратити
кошти, збільшували закупівлі
обладнання.
Безпрецедентна ситуація
склалася в Інституті епідеміо-

черської лаври. Такого недбальства не було за всі роки
існування академії. Не розумію
ні директора, ні колектив, який
терпить таке зневажливе його
ставлення до справи.
Прошу запам’ятати, інститути не можуть здавати в оренду
приміщення іншим установам,
які дублюють діяльність нашої
установи.
Протягом листопада-грудня
2011 р. Рахункова палата України перевіряла стан формування
та використання установами
академії коштів спеціального
фонду, отриманих від оренди
нерухомого майна.
Площі приміщень наукових
установ академії складають
майже 614 тис. кв. м. Із них надаються в оренду близько
30 тис. кв. м. (4,54%), в тому
числі в оренду науковим установам НАМН, МОЗ, бюджетним організаціям – 8 000 кв. м.
Справедливості заради зазначу,
що більша частина приміщень,
які надаються в оренду, знаходяться в холах, підвалах, коридорах, на технічних поверхах.
Поки що не мають власних
приміщень 4 установи НАМН:
Інститут нефрології (орендує
1500 кв. м.), Інститут генетичної та регенеративної медици-

Кричуще питання: академія
не має наукової бібліотеки! Це
ненормально. Хочу нагадати,
що створення Академії наук
України В. І. Вернадський розпочав з наукової бібліотеки, яка
тепер носить його ім’я.
Тому одним з першочергових завдань Президії має стати
створення Академічної бібліо-

логії та інфекційних хвороб (директор – Марієвський Віктор
Федорович). З передбачених
бюджетом 50 млн. грн. на будівництво та придбання обладнання жодна копійка не використана. Зірвано всі закупівлі та виконання доручення Уряду про
майбутнє перенесення клініки
інституту з території Києво-Пе-

На жаль, Рахункова палата
при вибірковій перевірці установ практично скрізь знайшла
суттєві порушення формування,
обліку та витрачання коштів
спеціального фонду, отриманих
від оренди. Прикро, що в переважній більшості – це результат
грубих помилок бухгалтерських
та фінансових служб інститутів.

Çâ³òíà äîïîâ³äü...
Ïðîäîâæåííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

Сьогоднішня сесія є 24-ю від
дня заснування академії. Успішно пройшли вибори 5 директорів наукових установ. Наша
Академія поповнить свої лави
кращими з 59 претендентів на
вакантні місця дійсних членів та
членів-кореспондентів.
Саме тут я хочу навести дані
про склад нашої академії за віком.
Склад НАМН України
Станом на 20 грудня 2011 р.
Кіль- Середкість ній вік

Дійсні члени
(академіки)
36
Члени-кореспонденти
74
Доктори наук
557
Кандидати наук
1260

73
64,5
59,2
50,2

Кандидати на вибори
27–28 грудня 2011 р.
Рада з клінічної
медицини
Академіки
Члени-кореспонденти

6
23

68,1
60,7

Рада теоретичної
та профілактичної
медицини
Академіки
Члени-кореспонденти

6
24

70,3
58
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ни (5068 кв. м.), Інститут стоматології, м. Одеса (4143 кв. м.),
Інститут спадкової патології,
м. Львів (1409 кв. м.). І це одна
з найнагальніших проблем академії, яку слід вирішувати якнайскоріше.

Перевірки Рахункової палати не
закінчуються в
2011 р. На 2012 р.
академію включили до плану перевірок щодо капітальних видатків.
Прошу директорів
інститутів це врахувати.
Лікувальна
робота
У 2010 р. в поліклініках проконсультовано 706
тис. хворих, за 11
місяців 2011 р. –
643,5 тис. хворих.
Кількість відвідувань у поліклініках становила 1,8 млн. До клінік
та поліклінічних відділень зверталися пацієнти з усіх областей
України.
У стаціонарах за 11 міс. проліковано 144 тис. хворих.
Ліжковий фонд наших стаціонарів – 7662 ліжка, в т.ч. 1175 –
для дітей, з них 65 – для новонароджених.
Станом на 01.12.2011 р. акредитаційний сертифікат МОЗ
України мають 28 з 29-ти клінік
наукових установ. Не акредитована клініка установи «Науково-практичний центр
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
з об’єктивних причин
(документи
знаходяться
на розгляді
в акредитаційній комісії МОЗ
України).
Маючи великий науковий та
кадровий потенціал, клінічні
підрозділи установ НАМН можуть і повинні збільшити обсяги та поліпшити якість надання
медичної допомоги.
Шановне високе зібрання!
Медична наука стає не лише
підґрунтям, а й запорукою реформ в охороні здоров’я, започаткованих Президентом України.
Міцніє співпраця з МОЗ
Президія сформувала та затвердила структуру координаторів та головних спеціалістів
НАМНУ за медичним фахом
для забезпечення спадкоємності
наукової, лікувально-діагностичної та організаційно-методичної роботи наших інститутів
разом з установами МОЗ, МОН,
МВС та іншими відомствами.
Від нас залежить успішність
опрацювання соціально спрямованих наукових проектів, які
можуть стати запорукою сталого розвитку країни.
Назву лише окремі:
– виконання фундаментальних та прикладних наукових
досліджень, які містять потужну інноваційну складову і спря-

мовані на отримання конкретних результатів, котрі найближчим часом мають дати не тільки
медико-соціальний, але й економічний ефект;
– підготовка наукового кадрового потенціалу країни і висококваліфікованих фахівців,
які працюють у практичній медицині;
– виконання державних програм та національних планів заходів з вирішення найбільш
актуальних проблем сьогодення
в галузі медицини;
– розвиток біотехнологій,
формування національної медикаментозної політики, розробка
вакцин, сироваток і опрацювання технологій їх виробництва;
– розвиток трансплантології
– органної і тканинної. Створення умов зберігання тканин донорів, типування клітин, опрацювання техніки трансплантації.
– розвиток регенеративної
медицини на основі клітинних
технологій з використанням
стовбурових клітин, ендоскопічної хірургії;
– розвиток молекулярно-генетичних методів прогнозування та ранньої діагностики соціально значущих хвороб. Вирішення (хоча б часткове) проблем ВІЛ/СНІДу, вірусних захворювань, туберкульозу;
– посилення уваги до профілактики захворювань і пропагування здорового способу життя
як одного з основних векторів
реформування охорони здоров’я.
Я міг би продовжувати перелік ще багатьох новітніх інноваційних напрямків. Думаю, це
питання ми розглянемо на одному із засідань Президії на початку 2012 р.
Шановні колеги!
Закінчується рік, і наукові
установи мають готуватися до
звітів про свою діяльність. Система експертизи і приймання
звітів, яка є багатоетапною, начебто добре відпрацьована.
Водночас потрібно ще раз
уважно переглянути ті критерії,
за якими має оцінюватись
наукова діяльність інституту,
Çàê³í÷åííÿ íà 4-³é ñòîð.

3

ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
Çâ³òíà äîïîâ³äü...
Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 2-³é ñòîð.

особливу увагу звертати на
впровадження результатів наукових досліджень, їх висвітлення в авторитетних наукових виданнях, в першу чергу закордонних. Науковці академії мають посісти чільне місце в Index
citation, Індексі Гірша та інших
науково-метричних показниках.
Участь у міжнародних форумах, конгресах – важлива діяльність вчених, але за матеріалами виступів має бути опублікована повноцінна стаття в авторитетному часописі.

Шановні колеги!
Із задоволенням зупинюся
на плідній співпраці вчених нашої академії з ученими Національної академії наук України
(НАНУ).
Як відомо, НАН України є
головною науковою установою
нашої країни, а також головною
установою з експертизи фундаментальних досліджень в Україні. В НАНУ понад 170 науково-дослідних інститутів, і в багатьох з них проводяться дослідження, які тим чи іншими шляхом пов’язані з медициною.
Установи всіх трьох секцій
НАНУ мають розробки, котрі
можуть бути корисними для
практичної і фундаментальної
медицини.
Так, інститути першої секції –
фізико-технічних і математичних наук – розробили і підготували до впровадження низку
приладів і устаткування для
діагностики та лікування деяких захворювань людини; інститути третьої секції – суспіль-
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них і гуманітарних наук – корисні для нас своїми демографічними та соціальними дослідженнями, роботами з економіки та прогнозування розвитку
медичної сфери тощо.
Але найближчими до медичної науки та найважливішими
для нас є, звичайно, дослідження установ другої секції – хімічних і біологічних наук НАН
України, в першу чергу – Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології, яким керує
член Президії нашої академії
академік С. В. Комісаренко. Він
же у Президії НАНУ відповідає
за медико-біологічні дослідження в академії та за
зв’язок установ
НАНУ з установами НАМНУ.
Практично
кожний інститут
цієї секції проводить дослідження,
що мають відношення до створення сучасних ліків
або діагностичних
препаратів, або
має розробки в галузі молекулярної
медицини. Деякі з
цих досліджень
фінансувалися
цілеспрямовано в рамках конкурсів науково-технічних
проектів.
Між іншим, треба буде детальніше ознайомитися з цим
досвідом НАНУ, і, можливо,
нам також слід організувати подібні конкурси для прямого
фінансування пріоритетних
проектів. Але, продовжую, за
2005–2010 рр. близько 20 установ НАН України в рамках згаданого конкурсу проектів виконали майже 40 робіт з розробки
нових лікарських препаратів,
діагностичних засобів та обладнання медичного призначення.
Отримано ряд технологій, нових матеріалів, методів діагностики, лікувальних препаратів,
частина з яких пройшла необхідні випробування, і виготовлено експериментальні партії.
Як приклади можна назвати
створення лабораторного прототипу «електронного носа»;
контактного цифрового мамографа-термографа; методу високочастотного зварювання в

хірургії; діагностичного обладнання для ядерної медицини;
різних типів біосенсорів, біоімплантатів тощо. Розроблено
сучасні методи діагностики
передтромботичних станів,
різних інфекційних та спадкових захворювань, а також цілу
низку лікарських препаратів.
Розвиваються телемедичні технології та грід-системи для потреб медичної науки й охорони
здоров’я.
23 червня 2010 р. відбулося
спільне засідання Президій
НАНУ і НАМНУ та представників Колегії МОЗ України, на
якому обговорювалися завдання з упровадження розробок українських вчених у практичну
медицину та йшлося про шляхи співпраці між ученими академії. Створено Міжвідомчу
координаційну раду НАН України, НАМН України та МОЗ
України з питань наукових розробок у галузі медицини та фармації. Прийнято низку рішень,
спрямованих на підвищення
ефективності взаємодії вчених
двох академій та апарату МОЗ
України для отримання реальних результатів щодо створення вітчизняного устаткування і
медичних препаратів для медицини України.
21 квітня на загальних зборах НАН України мною було
зроблено доповідь про співпрацю вчених Національної академії наук та нашої академії.
17 березня 2011 р. відбулося засідання Президії нашої академії, на якому академік Комісаренко зробив доповідь «Вчені Національних академій наук
України (НАНУ та НАМНУ) –
назустріч українській медицині».
Серед основних напрямів
співробітництва установ та закладів НАН України, НАМН
України та МОЗ України можна виділити такі:
– координація досліджень
установ НАН, НАМН та МОЗ
України в галузі медичних наук,
забезпечення виконання в цих
установах фундаментальних
досліджень з питань теоретичної медицини;
– створення банку даних
спільних наукових розробок
НАН, НАМН і МОЗ України та
інших організацій в галузі медицини, створення експертних
груп з цих напрямів;
– проведення економічного
та соціологічного аналізів системи охорони здоров’я в Україні, прогнозування та рекомендації щодо шляхів її реформування;

– надання науково-методичної допомоги медичним навчальним закладам з новітніх
досягнень теоретичної медицини та біотехнології;
– сприяння проведенню
спільних конференцій, симпозіумів, з’їздів та виданню
наукових праць в галузі медицини;
– формування інноваційної
політики для забезпечення
впровадження перспективних
розробок.
З практичних заходів можна
було б назвати такі:
– створення Державної програми з сучасних біотехнологій
для медицини;
– створення Державної програми з біобезпеки;
– створення Національного
центру сучасних біотехнологій
разом з центром експериментальних тварин. Забезпечення

випуску в Україні сучасних імунобіологічних препаратів для
лікування та діагностики захворювань.
Вагомим прикладом можливої плідної співпраці може бути
проект з виділення та очищення біологічно важливих протеїнів з плазми крові людини
або з отримання цих протеїнів
рекомбінантними (за допомогою методів генної інженерії). В
першу чергу, мається на увазі
отримання вірус-безпечних
антигемофілічних факторів
зсідання крові (FVIII та FIX),
FVII – для лікування масивних
кровотеч, специфічних імуноглобулінів, альбуміну, протеїну
С тощо.
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України був лідером у СРСР і залишається ним
досі з проблем очищення протеїнів з плазми крові людини та
з вивчення молекулярних механізмів зсідання крові (тромбоутворення), володіє відповідними технологіями. Ми
впевнені у плідній співпраці
вчених обох академій з цієї
вкрай важливої для країни
проблеми.

Нам потрібно звернути
особливу увагу, я повторюсь,
але проблема того варта, на
впровадження сучасних біотехнологій, зокрема – на створення необхідних вакцин, терапевтичних антитіл, рекомбінантних
лікувальних білків та пептидів
тощо.
В 2011 р. ми провели і запланували 2012 р. разом з
НАНУ і МОЗ України на базі
павільйону «Наука» провести
виставку-огляд розробок вчених наших академій, готових до
впровадження, і запросити на
цю виставку керівництво країни, представників фармацевтичної промисловості та приладобудування.
Перед нами стоїть амбіційне, але таке життєво важливе
завдання: вивести медичну науку в Україні справді на рівень
кращих зразків світової медичної науки. І це
можливе тільки за
рахунок успішної
співпраці вчених
нашої Академії
з ученими НАН,
МОЗ, інших міністерств і відомств
України.
Запорукою
може бути лише
відповідальність
та відповідність на
кожному місці.
Шановні колеги!
Академія наближається до
свого двадцятирічного ювілею.
Час плине швидко, і ми вже зараз маємо готуватися до цієї
дати. Зокрема, пропонується
провести у квітні 2013 р. сесію
Загальних зборів академії з участю іноземних її членів, підготувати ювілейне видання «20
років Національній академії
медичних наук України», де
буде представлено кожний
інститут, нарис про видатних
діячів медичної науки.
Думаю, вже сьогодні ми повинні прийняти рішення про
створення оргкомітету, звернутися від наших загальних зборів
до Уряду і парламенту з пропозицією про відзначення цієї
дати на державному рівні.
Впевнений, нам під силу реалізувати майбутній проект,
який запропонував академік
І. М. Трахтенберг, щоб члени
академії поділилися думками
про досвід минулого і реалії сучасного (за матеріалами біографічних і мемуарних робіт). Прекрасна ідея.
Адже пам’ять – це історія.
Дякую.
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Київська міська профспілка щиро вітає з обранням та висловлює глибоку подяку і бажає подальших успіхів у найблагороднішій
та найгуманнішій справі, міцного здоров’я, наснаги, достатку та
доброго настрою. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею!
Академіками обрані:

БЕЗРУКОВ Владислав
Вікторович – 1940 р.н., доктор
медичних наук, професор, членкореспондент НАМН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, завідувач лабораторії фізіології, директор ДУ «Інститут
геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН».

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович – 1950 р.н., доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН, заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, завідувач кафедри управління охороною здоров’я, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Членами-кореспондентами обрані:
МЕДВЕДЬ Володимир Ісаакович –
1953 р.н., доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН».
НАГОРНА Антоніна Максимівна –
1940 р.н., доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу епідеміологічних
досліджень ДУ «Інститут медицини
праці НАМН».
ПОЛЬКА Надія Степанівна – 1948
р.н., доктор медичних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН».
ЛІСЯНИЙ Микола Іванович – 1946
р.н., доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу нейроімунології

Íà ñåñ³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè,
ÿêà ïðîõîäèëà 26–28 ãðóäíÿ 2011 ðîêó,
áóëè îáðàí³ ä³éñí³ ÷ëåíè (àêàäåì³êè)
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ПЕДАЧЕНКО Євгеній
Георгійович – 1949 р.н., доктор
медичних наук, професор,
член-кореспондент НАМН, заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і
техніки, керівник відділу ДУ
«Інститут нейрохірургії ім.
акад. А. П. Ромоданова НАМН».

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад.
А. П. Ромоданова НАМН».
ПАРХОМЕНКО Олександр Миколайович – 1946 р.н., доктор медичних
наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад.
М. Д. Стражеска НАМН».
КУЗНЕЦОВА Світлана Михайлівна –
1941 р.н., доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН».
за спеціальністю «нейрореабілітологія»
КОЗЯВКІН Володимир Ілліч – 1947
р.н., доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки України, Герой України,

РЕЗНІКОВ Олександр
Григорович – 1939 р.н., доктор
медичних наук, професор,
член-кореспондент НАН та
НАМН України, заслужений
діяч науки і техніки України,
завідувач відділу ендокринології репродукції та адаптації
ДУ «Інститут ендокринології та
обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН».

професор кафедри реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, генеральний директор Міжнародної клініки
відновного лікування.
за спеціальністю «офтальмологія»
ВЕСЕЛОВСЬКА Зоя Федорівна –
1950 р.н., доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лауреат
Державної премії в галузі науки і техніки України, директор Київського міського офтальмологічного центру Київської
міської клінічної лікарні № 1, завідувач
курсу офтальмології Київського медичного університету Української асоціації
народної медицини.
за спеціальністю «променева діагностика»
ДИКАН Ірина Миколаївна – 1957
р.н., доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри променевої діагностики Національної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, директор

ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН».
за спеціальністю «радіаційна медицина, радіаційна безпека»
БАЗИКА Димитрій Анатолійович –
1952 р.н., доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки, завідувач відділу клінічної імунології, генеральний директор
Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН.
за спеціальністю «соціальна
медицина»
БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна –
1953 р.н., доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки, заслужений лікар України, секретар Ради національної безпеки
і оборони України.
за спеціальністю «фармакологія»
БУХТІАРОВА Тетяна Анатоліївна –
1952 р.н., доктор медичних наук, директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН».

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ ÏËÀÍ
ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÊÈªÂÀ

З

метою якісного поліпшення та приведення медичної
галузі столиці до європейських
норм і стандартів київська влада запланувала низку заходів з

реформування медицини міста
на майбутні роки. Відповідний
план-графік проведення експерименту з реформування системи охорони здоров’я у місті
Києві на 2011–2014 рр. погодив
голова КМДА Олександр
Попов.
Також розроблено проект
Програми основних напрямків
розвитку галузі «Охорона здоров’я» Києва до 2025 р., до якої
включено Програму зміцнення
та розвитку матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів комунальної власності на 2011–2025 рр.
Зазначена Програма є складовою частиною Стратегії розвитку міста Києва до 2025 р.
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Так, зокрема, з метою створення чіткої системи забезпечення спеціалізованою акушерсько-гінекологічною допомогою дітей та підлітків міста
Києва, збереження їх репродуктивного здоров’я, підготовки до
материнства, впровадження
статевого виховання і підвищення рівня статевої культури
у підлітків на базі Київського
міського пологового будинку
№ 6 створено Центр надання
акушерської та гінекологічної
допомоги дітям та підліткам.
А з метою поліпшення ситуації у системі надання медичної
допомоги дітям та матерям передбачено створення мережі
високотехнологічних перина-

ФОМІН Петро Дмитрович
– 1939 р.н., доктор медичних
наук, професор, член-кореспондент НАМН, заслужений
діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

тальних центрів у рамках загальнонаціонального проекту «Нове
життя» – нова якість охорони материнства та дитинства».
Метою впровадження зазначеного проекту є зниження материнської захворюваності та
захворюваності малюків, їхньої
інвалідності та смертності.
Разом з тим, у Києві планується створення трьох перинатальних центрів на базі міських пологових будинків, що
дасть змогу побудувати схему
замкнутого циклу спостереження жінок, починаючи з проведення первинного огляду вагітної на I рівні, надання медичної
допомоги та, за необхідності,
у стаціонарах ІІ та ІІІ рівня.

Нагадаємо, сьогодні у столиці функціонує єдиний Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини за адресою просп. Героїв
Сталінграду, 16 в Оболонському районі. До слова, у поточному році за розпорядженням
Олександра Попова буде виконано його капітальну реконструкцію.
Також, зазначають у Головному управлінні, з метою забезпечення нормативу прибуття
бригади до місця виклику в
10-хвилинний термін, триває
робота над створенням пунктів
постійного та тимчасового базування бригад швидкої допомоги. Наразі ж у Києві визначено 16 підстанцій та 25 пунктів
постійного базування бригад
ШМД на території медичних
закладів.
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Є

вген Гнатович Гончарук
народився 7 січня 1930 р.
у селі Великий Острожок Уланівського (тепер Хмельницького) району Вінницької області у
багатодітній селянській сім’ї.
У 1938–1941 рр. мешкав у Бердичеві, де його батько працював
спочатку на цукровому заводі,
а згодом у «Заготзерні». У роки
Великої Вітчизняної війни
Євген проживає разом із матір’ю в селі, а 1944 р. знову переїздить до Бердичева, де 1948 р.
закінчує середню школу № 8.
Одержавши атестат зрілості,
вступає на санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту, який закінчив із відзнакою 1954 р. та
Вченою радою інституту був
рекомендований на наукову роботу. У цьому ж році Євген Гончарук вступив на навчання до
аспірантури кафедри загальної
гігієни рідного Медичного
інституту, де під керівництвом
завідувача кафедри, доктора
медичних наук професора
П. Баранника розпочав підготовку кандидатської дисертації.
По закінченні аспірантури
1957 р. направлений Міністерством охорони здоров’я УССР
у Тернопільський медичний
інститут, де організував кафедру гігієни і протягом року її очолював. Надалі в 1958–1961 рр.
працював асистентом цієї ж кафедри. 1961 р. на засіданні
спеціалізованої вченої ради у
Вінницькому медичному інституті ім. М. І. Пирогова, успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: «До
питання гігієнічної оцінки очищення побутових стічних вод на
площадках підземного зрошення (фільтрації)».
З 14 вересня 1961 р. уся подальша діяльність Євгена Гнатовича пов’язана з КМІ, куди
він повернувся на запрошення
ректора В. Братуся. У 1961–
1964 рр. – асистент кафедри комунальної гігієни. У 1964–
1968 рр. – доцент цієї ж кафедри. 1968 р. захистив дисертацію
на здобуття вченого ступеня
доктора медичних наук на тему:
«Гігієнічне вивчення систем
місцевої каналізації з обґрунтуванням санітарних норм їх проектування та експлуатації». У
цьому ж році його обрано завідувачем кафедри комунальної
гігієни та призначено деканом
санітарно-гігієнічного факультету, обов’язки якого виконував
протягом 11 років (1968–1979).
Професор з 1969 р.
Невтомно працював над
удосконаленням системи управління факультетом, поліпшенням ефективності роботи його
структур, досягненням студентами якісних знань та навичок
майбутньої професії. Разом із
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тим наполегливо і плідно працює науково, незабаром стає одним з провідних вчених-гігієністів не лише УРСР, а й широко
відомим вченим у галузі профілактичної медицини в Радянському Союзі та за кордоном.
1984 р. АМН СРСР обирає
Є. Гончарука до свого складу –
членом-кореспондентом. Того ж
року Є. Гончарука призначено
ректором Київського ордена
Трудового Червоного прапора
медичного інституту ім. О. О. Богомольця, який він очолював
близько 20 років (до липня
2003 p.). З 16 липня 2003 р. академік Є. Гончарук – почесний
ректор, завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини Національного медичного
університету ім. О. О. Бого-

том ім. О. О. Богомольця.
Є. Г. Гончарук організував і
успішно провів 150-річний і
160-річний ювілеї alma mater.
З перших днів ректор Є. Г. Гончарук на засіданні Вченої ради
як її голова окреслив нові мету,
завдання, програмні орієнтири
з підвищення теоретичного
рівня викладацького складу, по-

мольця. Час призначення
Є. Гончарука на посаду ректора
збігся з початком перебудови в
країні. Він очолив чотири фундаментальних факультети найстарішого медичного інституту
з численними кафедрами та
клініками, висококваліфікованим викладацьким складом і
знаменитими київськими науковими медичними школами –
терапевтичною, яку в різні
часи очолювали В. Образцов,
Ф. Яновський, М. Стражеско;
хірургічною, на чолі з М. Волковичем, О. Кримовим, І. Іщенком; гігієнічною, діяльність якої
пов’язана з відомими іменами
В. Суботіна, В. Орлова, О. Корчак-Чепурківського, В. Удовенка, О. Марзєєва, Л. Громашевського. Значний внесок у
діяльність інституту зробили
морфологи, патологи, фармакологи, дерматологи, фізіологи,
педіатри, офтальмологи, відомі
доценти і асистенти, доктори і
кандидати медичних наук.
Саме завдяки ініціативі й
активній участі Євгена Гнатовича Гончарука Київський медінститут 1992 р. реорганізовано в
Український державний медичний університет, а 1995 р., другим в Україні після Київського
державного університету ім.
Т. Г. Шевченка – стає Національним медичним університе-

повнення його молодими талановитими, високоосвіченими
співробітниками, продовжувачами традицій відповідних наукових шкіл. Він приділяв постійну увагу побуту, навчальному й матеріально-технічному
забезпеченню кафедр і підрозділів інституту, вдосконаленню наукових досліджень і
модифікації в педагогічній роботі, вихованню сучасної студентської молоді. Якщо на початку 1990-х рр. на 60-ти медико-біологічних кафедрах інституту навчалися 294 аспіранти й
клінічні ординатори, щорічно
захищали близько 40 докторських і кандидатських дисертацій,
то у дев’яностих роках в інституті почали готувати як мінімум
75 докторів і 225 кандидатів
наук для заміщення вакантних
педагогічних посад. Плідно
працювала докторантура, яка
готувала майбутніх професорів
з 24 спеціальностей.
Кафедри, на пропозицію
ректора Є. Гончарука, проводили науковий пошук у творчій
співпраці з 40 академічними і
галузевими науково-дослідними інститутами. Ректором
Є. Гончаруком у НМУ було
створено 8 нових факультетів і
15 кафедр, медичний ліцей.
В інституті працювали 7 спеціалізованих рад для атестації

науково-педагогічних кадрів,
а 1988 р. організовано спеціалізовану раду з нормальної та
патологічної фізіології і біохімії. В цьому ж році Є. Гончарука обрано академіком АМН
СРСР. В інституті вперше було
створено студентські НДІ – проблем серцево-судинної хірургії,
гігієни, епідеміології, мікробіології, координаційну раду
науково-технічної творчості
молоді. Разом з видатними
українськими вченими академіками А. Ромодановим, О. Возіановим з метою вдосконалення навчального процесу на базі
очолюваних ними кафедр і НДІ
створено навчальні й наукововиробничі комплекси. На базі
кафедр загальної гігієни та пропедевтики гігієни та комунальної гігієни і екології людини
створено науково-дослідний
гігієнічний центр, тепер це
Інститут гігієни та екології,
який очолює член-кореспондент АМН України В. Бардов,
учень Є. Гончарука.

З 1988/89 навчального року
Євген Гнатович – один з дієвих
учасників розробки концепції
реформи вищої, зокрема, вищої
медичної, освіти в Україні і
практичного впровадження
основних її положень у життя,
що знайшло своє відображення
у створених і затверджених
Міністерством охорони здоров’я і Міністерством вищої освіти та науки України навчальних
планах і програмах, освітньопрофесійних стандартах, за якими здійснюється підготовка
лікарів основних спеціальностей. Разом з навчальною частиною інституту Є. Г. Гончаруком доповнено й змінено
навчальні плани підготовки в

субординатурі лікаря загального фаху (фактично сімейного
лікаря), що дало змогу уникнути надмірної й передчасної
вузької спеціалізації. Відновлюється модуль послідовного
викладання основних клінічних
дисциплін на кафедрах пропедевтичної, факультетської й
шпитальної терапії, хірургії, педіатрії. Вперше впроваджується навчання в інтернатурі з терапії, хірургії, акушерства й
гінекології, травматології та ортопедії, педіатрії і в межах вузьких спеціальностей – урології,
отоларингології, дитячої хірургії, анестезіології, профільних
гігієнічних дисциплін. Розроблено положення про базову
с анітарно-епідеміологічну
станцію для підготовки лікарів
медико-профілактичного фаху.
Одночасно на початкових курсах впроваджується засвоєння
обчислювальної техніки, на кафедрі біологічної та медичної
фізики створено курс інформатики, у подальшому – це кафедра з сучасною обчислювальною
технікою. Навчання студентів і
інтернів здійснювалося на 42
базах, що мали 8835 ліжок, серед них 3380 – терапевтичного,
2525 – хірургічного, 2930 – акушерського профілю.
До безумовних пріоритетів у
науці академіку Є. Г. Гончаруку належить відкриття явищ, які
шляхом вирішення двох наукових проблем забезпечують:
а) запобігання виникненню епідемій кишкових інфекцій вірусного та бактеріального походження і інвазій та б) профілактику гострих і хронічних отру-

єнь серед населення, зумовлених екзогенними хімічними
речовинами.
Після аварії на Чорнобильській АЕС, сумне 25-річчя якої
український народ відзначив
26 квітня 2011 р., колектив Київського медичного інституту ім.
О. О. Богомольця, очолюваний
Є. Гончаруком, разом з медичними службами України брав
найактивнішу участь у подоланні наслідків цієї катастрофи
планетарного масштабу. Щоденно студенти-старшокурсники медичного інституту
виїздили в зону аварії, де під
керівництвом викладачів,
Çàê³í÷åííÿ íà 7-³é ñòîð.
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«Мета хірурга – постійне вдосконалення, знання та переломлення у своїй
діяльності кращих світових досягнень, створення свого, оригінального, що
визначає прогрес в медицині і хірургії на роки» (О. О. Шалімов)

Ш

АЛІМОВ Олександр Олексійович – відомий учений-хірург як
в Україні, так і за її межами, один з засновників української хірургічної школи, дійсний член Академії медичних наук
України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю хірургія, академік НАН
України (1978), доктор медичних наук
(1958), професор (1961), заслужений
діяч науки і техніки (1967), лауреат Державної премії СРСР (1985) та України
(1977), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1992), почесний директор
Інституту хірургії та трансплантології
АМН України (1992–2006).
22 липня 1982 р. Олександрові Олексійовичу присвоєно звання Героя соціалістичної праці з врученням ордена Леніна та золотої медалі «Серп і молот».
Указом Президента України 20 червня
2005 р. за видатні особисті заслуги перед Україною в розвитку охорони здоров’я, підвищення престижу вітчизняної
хірургічної школи і медичної науки в
світі, багаторічну подвижницьку лікарняну діяльність О. О. Шалімову присвоєно звання Героя України з врученням
ордену Держави.
Олександр Олексійович народився
20 січня 1918 р. в багатодітній родині
простих селян. У 1934 р. вступив до Кубанського медичного інституту, після
закінчення якого в 1941 р. був направле-

Àêàäåì³ê ª. Ã. Ãîí÷àðóê
Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 6-³é ñòîð.

кандидатів медичних наук
М. Марценюка, В. Пашкевича,
І. Швайка, В. Торбіна проводили фізикометричні вимірювання, дезактивацію території,
масову йодизацію, надавали

ний головним лікарем та хірургом в Читинську область.
У 1946 р. О. О. Шалімов працював
хірургом у Брянській обласній лікарні,
незабаром до Брянська приїхав М. М.
Амосов. Для обох робота у Брянську стала школою вищої майстерності в хірургії. Протягом ряду років між двома
талановитими і цілеспрямованими
хірургами тривало змагання, метою якого було вдосконалення професійної майстерності.

невідкладну медичну допомогу
населенню, здійснювали іншу
медико-профілактичну роботу
як у 30-кілометровій зоні, так і
за її межами.
Працюючи у вищій медичній школі майже 50 років,
Є. Гончарук підготував і опублікував понад 500 наукових

Темою кандидатської дисертації, захищеної у 1955 р., О. О. Шалімов обрав
пластику стравоходу за власною методикою. Коло його наукових інтересів не
обмежувалося цією проблемою. Особливий інтерес він проявляє до питань
хірургії шлунку, стравоходу, легенів і
підшлункової залози.
З 1956 р. починається харківський
період діяльності О. О. Шалімова. Спочатку він був обраний доцентом кафедри хірургії Харківського медичного
інституту, а після захисту докторської
дисертації «Хірургічне лікування раку
головки підшлункової залози і фатерова
соска» з 1959 р. очолив кафедру торакальної хірургії та анестезіології Українського інституту вдосконалення лікарів.
Після створення у 1965 р. Харківського НДІ загальної та невідкладної
хірургії О. О. Шалімов призначається
його директором і одночасно завідує кафедрою торакоабдомінальної хірургії.
Роки роботи в Харкові були періодом
становлення О. О. Шалімова як ученого. Коло його інтересів становили питання хірургії органів травлення, серця, магістральних судин, анестезіології та ін.
Із 1970 р. О. О. Шалімов працює в
Києві. Спочатку він був обраний завідувачем кафедри торакоабдомінальної
хірургії, керував відділенням хірургії
Київського НДІ гематології та переливання крові, деякий час виконував обов’язки директора цього інституту.
З 1972 р. О. О. Шалімов очолює Київський НДІ клінічної та експериментальної хірургії, створення і становлення якого проходило під його керівництвом.
Серед багатьох проблем, вирішенням
яких успішно займалися вчені інститу-

праць, у тому числі 50 монографій і підручників, 15 винаходів,
понад 200 гігієнічних нормативів і методичних документів.
Він створив наукову школу з 32
докторів і 36 кандидатів наук,
які працюють не тільки в Україні, а й у країнах СНД і далекого зарубіжжя. Є. Гончарук

ту під керівництвом О. О. Шалімова,
одне з найважливіших місць належить
розробці методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки. В результаті кропітких наукових пошуків було запропоновано оригінальні види операцій та численні модифікації вже існуючих, що дало
змогу поліпшити результати лікування.
Однак важливішим були відмова від
шаблонного застосування методик та
розробка диференційованого, індивідуального підходу до вибору методики
операції для кожного конкретного хворого. «Кожному хворому – своя операція» – це кредо вчителя стало наріжним
каменем для численних учнів і послідовників О. О. Шалімова.
З ім’ям О. О. Шалімова пов’язаний
розвиток в Україні мікрохірургії.
У 1979 р. на базі відділення хірургії судин було створено одне з перших в СРСР
відділення мікросудинної хірургії. У керованому О. О. Шалімовим інституті
вперше в Україні знайшла застосування
і почала успішно розвиватися ендоваскулярна хірургія.
О. О. Шалімов – автор 826 наукових
праць, серед них 30 посібників і монографій, 112 винаходів. Підготував 52 докторів та 86 кандидатів медичних наук.
Був почесним головою правління наукового Товариства хірургів України, головним редактором журналу «Клінічна
хірургія» (до 2006 р.).
О. О. Шалімов помер 28 лютого 2006 р.
В серцях представників медичної громадськості України та і багатьох простих
людей назавжди залишилася пам’ять про
видатного вченого, хірурга, лікаря та
цікаву, талановиту, щиру людину.

єдиний, хто з українських учених-медиків був членом семи
академій наук – Національної
академії наук України, Академії
медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук
СРСР (Російської академії медичних наук), Міжнародної ака-

демії наук вищої школи, Академії природничих наук загальноросійського об’єднання вчених, Польської академії медицини, Міжнародної академії
медицини Альберта Швейцера,
заслуженим діячем науки і техніки УРСР, двічі лауреатом Державної премії України в галузі
науки і техніки. Був членом патріотичного руху «Пульс України», Національного Комітету
радіаційного захисту населення
України; Комітету з Державних
премій України в галузі науки і
техніки; редакційних рад наукових журналів: «Журнал АМН
України», «Лікарська справа»,
«Довкілля та здоров’я», «Вісник гігієни та епідеміології»,
«Український науково-медичний молодіжний журнал», російських видань БМЭ, журналу
«Гигиена и санитария». Неодноразово обирався депутатом
Київської міської Ради народних депутатів. Відзначений
п’ятьма орденами, багатьма
медалями, іншими державними
нагородами.
Ректор НМУ
ім. О. О. Богомольця,
віце-президент НАМН
України, академік,
д.м.н., професор

В. Ф. Москаленко
(Академік Євген Гнатович
Гончарук. Людина, Вчений, Педагог / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: ВД «Авіцена», 2010. –
272 с., іл. 65)
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На урочистій нараді, яка відбулася 20 грудня 2011 р., були присутні: перший
заступник голови Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації Костюченко Вадим Костянтинович, начальник управління охорони здоровя Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації Шугалевич Олег Вікторович, депутат Київської міської ради Ліщенко Олександр Васильович, представники районного управління, головні лікарі поліклінік Деснянського району, представники районного управління освіти, директори навчальних закладів Деснянського району, представники громадськості, ветерани поліклініки. Всі офіційні
представники та запрошені гості виступили на святі.
Відкривала в 1981 р. поліклініку Цебро Юлія Олексіївна, яка на сьогоднішній
день працює в денному гельмінтологічному стаціонарі лікарем-педіатром.
Працівників поліклініки, які працювали в закладі 30 років, нагороджено
Почесною грамотою ГУОЗ, Почесною грамотою РДА, а також їх вітав депутат.
Дитячі заклади привітали працівників невеличкими виступами, на ювілеї виступав колектив самодіяльності поліклініки.
итячу поліклініку № 2 Деснянського району (вул. Академіка Курчатова, 18-а) введено в експлуатацію
01.12.1981 р. Поліклініка побудована за
типовим проектом.
Планова потужність дитячої поліклініки становить 480 відвідувань у
зміну, фактична потужність – 616 відвідувань у зміну.

В районі обслуговування дитячої
поліклініки № 2 Деснянського району
кількість дитячого населення становить
18 980 дітей (24,1% всього дитячого
населення району):
– до 1-го року – 877 дітей (4,6%)
– 1–14 років – 15 472 дітей (81,5%)
– 15–18 років – 3508 дітей (18,5%).
На обліку перебуває:
– дітей-інвалідів – 258;
– дітей, які постраждали від наслідків
аварії на ЧАЕС, – 217;
– сироти – 31 дитина;
– напівсироти – 165;
– багатодітні – 457.
Налічується по закладу 20 педіатричних
дільниць, середня кількість дітей на дільниці
складає 947, з них до
1 року – 43 дитини.
Головний лікар дитячої поліклініки № 2
Деснянського району –
Мусіч Тетяна ЄвгенівВітання від колективу дитячого садочка
на. Заступник головноУ поліклініці функціонують такі го лікаря з лікувальної роботи – Сацик
відділення:
Неля Богданівна. Для підвищення
– 2 педіатричних відділення;
якості амбулаторно-поліклінічної допо– стоматологічне;
моги дитячому населенню, планування
– відділення відновлювального роботи видаються організаційні накази
лікування;
по ДП № 2.
– клініко-діагностична лабораторія;
На початку року складаються плани
– дошкільно-шкільне;
медичних рад, оперативних нарад. Засі– пункт невідкладної медичної дання проводяться згідно із планом.
допомоги;
Робота педіатрів з дітьми 1-го року
– два денних стаціонари: гельмінжиття починається до народження дититологічний на 8 ліжок; гастрони. У поліклініці працює кабінет здороентерологічний на 10 ліжок
вої дитини, де щотижнево проводиться
(працює у дві зміни), відкритий
«Школа матері» для вагітних жінок. Тут
з 01.06.2005;
надаються рекомендації по харчуванню
– реєстратура;
жінки, підготовці грудних залоз та пояс– стіл лікарняних листків.

Þâ³ëå¿

•

спрямовує свою роботу на впровадження повного комплексу лікувально-оздоровчих заходів відновлювального лікування з урахуванням характеру, ступеня
тяжкості та індивідуальних особливостей хворих, на проведення повного комплексу відновлювального лікування на
сучасному рівні, на освоєння та впровадження в практику роботи відділенням
нових методів та методик лікування,
надання консультативної допомоги
лікарям.
За програмою «Турбота» у ДП № 2
проводиться робота з питань ранньої
медико-соціальної реабілітації дітейінвалідів.
На базі BBЛ пройшли реабілітацію
100% дітей-інвалідів від підлягаючих.

Äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2 – 30 ðîê³â

Д

•

Вітає перший заступник
голови Деснянської РДА
Костюченко Вадим Костянтинович
нюється перевага грудного вигодовування немовляти.
До складу відділення відновлювального лікування входять такі кабінети:
електролікування; світлолікування
(включаючи кабінет лазеротерапії); інгаляторій; кабінети водолікування (душ
Шарко, циркулярний душ, бальнеологічні ванни з гідромасажем, гідролазерний душ); кабінет грудного плавання; два басейни для молодших та старших дітей, лікувальна гідрокінезотерапія; кабінет кисневих коктейлів;
кабінет з лікувальної фізкультури; тренажерна зала; кабінет ароматерапії; кабінет масажу; кабінет здорової дитини.
Відділення відновлювального лікування протягом останніх трьох років

Вітає депутат Київської міської ради
Ліщенко Олександр Васильович

Нагородження працівників
депутатом Київської міської ради Ліщенком О. В.
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб» та наказом МОЗ України № 434
питання про відвідування дошкільнонавчального закладу дітьми, батьки яких
відмовляються від щеплень, вирішується ЛКК, затвердженою наказом по
поліклініці.
Диспансеризація школярів проводиться згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 08.12.2009 р. «Про
затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів». В районі
діяльності розташовано навчальні заклади: 12 шкіл, 1 гімназія, 1 ліцей «ЕПЛ»,

Начальник УОЗ Деснянського району Шугалевич Олег Вікторович нагороджує працівників Почесними грамотами ГУОЗ
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Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÍÀÓÊÈ,
ÌÎËÎÄ² ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Рада Київської міської професійної
спілки працівників охорони здоров’я

Ùîäî ëèñòà Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

Н

а лист Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 27 грудня
2011 р. № 60388/1/1-11 до листа Ради
Київської міської професійної спілки
працівників охорони здоров’я від 7 грудня 2011 р. № 312 щодо перегляду рішення, передбаченого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 рр. № 1191 «Деякі питання
управління вищими навчальними закладами», стосовно передачі до сфери
управління МОНмолодьспорту Націо-

нального медичного університету ім.
О. О. Богомольця, повідомляємо.
Зазначене розпорядження прийнято
на виконання Національного плану дій
на 2011 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010–2014

роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504,
і передбачає централізацію управління
вищими навчальними закладами.
Відповідно до розпорядження до
сфери управління МОНмолодьспорту
віднесені вищі навчальні заклади I-IV
рівнів акредитації, навчально-методичні
і науково-методичні установи, у тому
числі підпорядковані МОЗ.
Враховуючи економічну ситуацію та необхідність оптимізації фінансування підготовки
висококваліфікованих кадрів,
Міністерство вважає, що згадана передача є доцільною, оскільки забезпечить ефективність
функціонування системи вищої
освіти, спрощення впровадження державних стандартів, ліквідацію міжвідомчих бар’єрів, усунення дублювання у підготовці
фахівців, раціональний розподіл
коштів державного бюджету,
зменшення витрат на управлінські функції та зміцнення вертикалі
управління системою вищої освіти з метою дотримання єдиних державних вимог щодо якості підготовки фахівців і
здійснення єдиних підходів у плануванні, організації, мотивації та контро-

лю за якістю діяльності системи підготовки фахівців з вищою освітою, ефективного використання ресурсів, консолідації наукового потенціалу та оптимізації, підвищення ефективності та результативності на розроблення та реалізацію наукових та науково-технічних
проектів.
Метою Міністерства є не руйнування,
а підвищення статусу вищих медичних
навчальних закладів до рівня найкращих
класичних університетів України, забезпечення їх реальною автономією, зокрема фінансовою, поліпшення рівня наукових досліджень, практичної підготовки
лікарів, подальшого вдосконалення післядипломної освіти медичних працівників.
Міністерство готове продовжити роботу з реформування вищої медичної
освіти. Передача до сфери управління
МОНмолодьспорту вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації, навчально-методичних і науково-методичних установ змінює лише суб’єкт управління
та фінансування. Система вищої медичної освіти, що базується на засадах
співпраці закладів системи охорони здо-

ров’я та вищих медичних навчальних закладів, система їх
кадрового забезпечення, обсяг та джерела фінансування
не змінюватимуться.
З метою усунення проблем функціонування клінічних медичних установ, що
діють на базі державних та
комунальних вищих медичних навчальних закладів, зокрема, орендних відносин,
роботи за сумісництвом висококваліфікованих фахівців
вищих навчальних закладів
та клінічних установ, Міністерством будуть підготовлені пропозиції щодо їх вирішення шляхом прийняття відповідного урядового рішення.
Міністерство вважає, що підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах
медичної галузі, у тому числі Національному медичному університеті імені О. О.
Богомольця, повинна здійснюватися за
замовленням МОЗ та на підставі угоди
між вищими навчальними закладами та
МОЗ як головним замовником підготовки фахівців для галузі. Таким чином буде
реалізовано співпрацю вищих навчальних закладів з роботодавцем у питаннях
практичної підготовки, надання баз
практик, працевлаштування тощо.
На сьогодні МОНмолодьспортом
здійснюється процедура передачі вищих
навчальних закладів, що були підпорядковані Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, МОЗ, Держмитслужбі, Держстату, Держспецзв’язку, Держлісагентству.
Заступник Міністра, керівник апарату

П. М. Куліков

Äèòÿ÷³é ïîë³êë³í³ö³ ¹ 2...
Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 8-³é ñòîð.

вечірня школа № 18 – в них навчається
понад 6600 дітей. 20 дошкільних
навчальних закладів відвідують 3402
дитини.
Оцінка стану здоров’я учнів проводиться дільничними лікарями під
час профілактичних оглядів дітей у
поліклініці.

Вітання від управління освіти Деснянської РДА. Вітає
Заступник начальника управління освіти Деснянської в
м. Києві державної адміністрації Постолюк Тамара Казимирівна та директори шкіл

Вітання від головного лікаря
Мусіч Тетяни Євгенівни
На базі КДЛ проводяться наступні
дослідження: загальноклінічні; гематологічні; імунологічні; біохімічні; цитологічні.
Всього ставок по дитячій поліклініці
– 244,5, лікарів – 73,5 ставок, середній
мед. персонал – 101,5 ставок, інший пер-

¹ 1 (100), ñ³÷åíü, 2012 ð³ê

сонал – 38,5 ставок, з них спеціалісти не
медики – 12 ставок, інші – 26,5 ставок.
Дитячому населенню надається спеціалізована медична допомога лікарямиспеціалістами: стоматологи дитячі, ортодонт, гінеколог дитячий, кардіоревматолог, гастроентеролог, офтальмолог,
отоларинголог, невролог, лікар фізіотерапевт, рентгенолог, УЗД діагност.
Пріоритетними напрямками діяльності були: заходи з подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги дітям, з охорони здоров’я матері та
дитини, удосконалення системи невідкладної медичної допомоги, робота з
пільговими категоріями населення, протиепідемічні заходи, підвищення санітарної культури населення, раціональне
використання бюджетних коштів, зміцнення матеріально-технічної бази полі-

Виступ колективу самодіяльності поліклініки

клініки, вирішення
питань соціального захисту медпрацівників, виконання регіональних медичних програм: «Здоров’я
киян», «Репродуктивне здоров’я населення», «Програма реабілітації
інвалідів». Особливу увагу приділено роботі зі зверненнями громадян.
Проведена в поліклініці робота з раціонального використання бюджетних,
додатково виділених та залучених коштів дала змогу зберегти створений матеріально-технічний, кадровий потенціал
та забезпечити надання доступної амбу-

латорно-поліклінічної допомоги в повному обсязі, забезпечити своєчасну
виплату заробітної плати, вирішити деякі питання соціального захисту
медпрацівників.
Головний лікар

Т. Є. Мусіч
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ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÇÌ²ÍÈ Â ÎÏËÀÒ² ÏÐÀÖ²
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÇÀÊËÀÄ²Â ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

К

абінетом Міністрів України 11 січня 2012 р. прийнято постанову № 10 «Про
підвищення оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей
бюджетної сфери», згідно з
пунктом 1 якої працівникам, посадові оклади (тарифні ставки)
яких визначаються за першими
п’ятьма розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, підвищуються протягом
2012 року у п’ять етапів і встановлюються з 1 січня, 1 квітня,

1 липня, 1 жовтня та 1 грудня у
таких розмірах:
1 тарифного розряду – 1073,
1094, 1102, 1118 і 1134 грн.;
2 тарифного розряду – 1078,
1099, 1107, 1123 і 1139 грн.;
3 тарифного розряду – 1088,
1109, 1117, 1133 і 1149 грн.;
4 тарифного розряду – 1098,
1119, 1127, 1143 і 1159 грн.;
5 тарифного розряду – 1108,
1129, 1137, 1153 і 1169 грн.
При цьому відповідно до
статті 12 Закону України «Про
Державний бюджет України на

2012 рік» розмір мінімальної
заробітної плати становить у
2012 р.:
з 1 січня – 1073 грн., з 1
квітня – 1078 грн., з 1 липня –
1102 грн., з 1 жовтня – 1118 грн.
та з 1 грудня – 1134 грн.
Посадові оклади (тарифні
ставки) усіх інших працівників
галузі визначатимуться у шість
етапів виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у таких
розмірах: з 1 січня – 773 грн., з

служби у Держспецзв’язку,
служби у підрозділах Держспецтранслужби, служби осіб
рядового і начальницького складу на зазначених у пункті 3
Порядку посадах у Збройних
Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних
органах України і колишнього
СРСР для нарахування надбавки за вислугу років.
Постанова набуває чинності
та застосовується через 10 днів
після її офіційного опублікування у виданні Кабінету Міністрів
України «Урядовий кур’єр».
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль

ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

від 11 січня 2012 р.

від 18 січня 2012 р.

№ 10

Ïðî ï³äâèùåííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ,
çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³é îêðåìèõ ãàëóçåé áþäæåòíî¿ ñôåðè
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що у штатному розписі встановлюються з 1 січня, 1 квітня,
1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2012 р. посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:
1 тарифного розряду – 1073, 1094,
1102, 1118 і 1134 гривні;
2 тарифного розряду – 1078, 1099,
1107, 1123 і 1139 гривень;
3 тарифного розряду – 1088, 1109,
1117, 1133 і 1149 гривень;
4 тарифного розряду – 1098, 1119,
1127, 1143 і 1159 гривень;
5 тарифного розряду – 1108, 1129,
1137, 1153 і 1169 гривень.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.
№ 1298 «Про оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» (Офіційний
вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699;
2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100,
ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 50,
ст. 1631, № 72, ст. 2573, № 88, ст. 3096,
№ 101, ст. 3629; 2011 р., № 24, ст. 975,
№ 38, ст. 1558) і від 25 жовтня 2008 р.
№ 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій
бюджетної сфери» (Офіційний вісник
України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100,
ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101,
ст. 3629) зміни, що додаються.
3. Міністерству соціальної політики,
Міністерству фінансів, Міністерству
охорони здоров’я, Міністерству освіти і

науки, молоді та спорту, Міністерству
культури за участю професійних спілок
бюджетної сфери щокварталу розглядати результати виконання зведеного бюджету України за попередній квартал та
вносити пропозиції щодо підвищення
заробітної плати у бюджетній сфері, у
тому числі для державних службовців,
зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою)
працівника 1 тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей
зведеного бюджету України.
4. Міністерству соціальної політики
забезпечити до 1 травня 2012 р. проведення консультацій, а до 1 серпня 2012 р.
завершення переговорів з професійними
спілками бюджетної сфери щодо встановлення у 2013 році розмірів посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та посадових окладів працівників бюджетної сфери, яким посадові
оклади визначаються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому
числі державних службовців, з метою
поступового наближення розмірів посадових окладів до законодавчо гарантованого рівня.
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести
власні нормативно-правові акти з питань
оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією
постановою.
Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. № 10

ÇÌ²ÍÈ,
ùî âíîñÿòüñÿ äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 30 ñåðïíÿ 2002 ð. ¹ 1298 ³ â³ä 25 æîâòíÿ 2008 ð. ¹ 939
1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 викласти в такій редакції:
«У 2012 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи
з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня – 773 гривні, з 1 квітня – 794
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1 квітня – 794 грн., з 1 липня –
802 грн., з 1 вересня – 807 грн.,
з 1 жовтня – 823 грн. та з 1 грудня – 839 грн.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
2012 р. № 23 «Про внесення
змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418» доповнено
перелік посад працівників, що
мають право на надбавку за
вислугу років, посадами фармацевтичних працівників та
помічника ентомолога.
Крім того, військовим медикам буде зараховуватися стаж
військової служби в органах і
підрозділах цивільного захисту,

гривні, з 1 липня – 802 гривні, з 1 вересня – 807 гривень, з 1 жовтня – 823 гривні,
з 1 грудня – 839 гривень».
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р.
№ 939 слова і цифри «змінюються у 2011
році» замінити словами і цифрами «змінюються у 2012 році».

№ 23

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 29 ãðóäíÿ 2009 ð. ¹ 1418
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р.
№ 1418 «Про затвердження Порядку
виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною

вищою медичною освітою державних та
комунальних закладів охорони здоров’я»
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 1,
ст. 11, № 4, ст. 168) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2012 р. № 23

ÇÌ²ÍÈ,
ùî âíîñÿòüñÿ äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 29 ãðóäíÿ 2009 ð. ¹ 1418
1. У назві та пункті 1 постанови слова «лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою» замінити словами «медичним та фармацевтичним працівникам».
2. У Порядку виплати надбавки за
вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів
охорони здоров’я (далі — Порядок), затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві та пункті 2 Порядку слова
«лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою» замінити словами «медичним та фармацевтичним працівникам»;
2) пункти 1 та 3 Порядку викласти у
такій редакції:
«1. Дія цього Порядку поширюється
на медичних та фармацевтичних працівників, які працюють на зазначених у
пункті 3 цього Порядку посадах у будьяких державних та комунальних установах, закладах, організаціях незалежно
від підпорядкування і умови оплати
праці яких визначаються відповідно до
умов оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони
здоров’я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби
України.»;
«3. Надбавка за вислугу років виплачується керівникам закладів охорони
здоров’я, їх заступникам з числа лікарів,

заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, головним медичним сестрам, лікарям усіх спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної
діяльності в закладах охорони здоров’я,
керівникам фармацевтичних (аптечних)
закладів, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів з числа провізорів і фармацевтів, провізорам усіх
спеціальностей, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною і
фармацевтичною освітою усіх спеціальностей та помічникам ентомолога.»;
3) у пункті 4 Порядку:
в абзацах другому, п’ятому та сьомому слова «лікарів і фахівців з базовою
та неповною вищою медичною освітою»
виключити;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту,
служби у Держспецзв’язку, служби у підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового і начальницького складу на зазначених у пункті 3 цього Порядку посадах у Збройних Силах, інших
військових формуваннях та правоохоронних органах України і колишнього СРСР;»
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

¹ 1 (100), ñ³÷åíü, 2012 ð³ê

ÌÅÄÈÊ ÑÒÎËÈÖ²
ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÇÌÀÃÀÍÍß
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ó 2012 ðîö³

ÍÎÂÎÐ²×ÍÎ-Ð²ÇÄÂßÍ² ÇÀÕÎÄÈ
ÄËß Ä²ÒÅÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â
Â ÏÅÐ²ÎÄ ÇÈÌÎÂÈÕ ÊÀÍ²ÊÓË
2011–2012 ÐÎÊÓ

К

иївська міська профспілка працівників охорони здоров’я придбала
квитки в кількості 5314 на новорічні вистави – «Стара, нова казка» в Національний цирк України з 24.12.2011 по
10.01.2012 р.
29 грудня 2011 р. було проведено виставу виключно для дітей медичних працівників, перед якою дітей та їхніх
батьків привітали начальник Головного
управління охорони здоров’я КМДА
Мохорєв В.А. та голова Київської міської
профспілки працівників охорони здоров’я Канаровська Л.В.
Новорічно-різдвяні вистави було
організовано та проведено також і в
Київському Національному академічному театрі оперети з 25.12.2011 по
6.01.2012 р., які відвідали 2289 дітей медичних працівників. Новорічний репертуар складався з вистав: «Білосніжка та
сім гномів», «Бременські музики», «Пригоди Аладдіна». Разом з запрошенням на
перегляд вистав було вручено солодкі
подарунки.

У Київському академічному театрі
ляльок з 30.12.2011 по 8.01.2012 р. було
організовано виставу «Новорічна подорож», яку відвідали 1890 дітей медпрацівників. Запрошення також були з подарунками.
Всі квитки-запрошення, включаючи
подарунки, були придбані за рахунок
коштів первинних профспілкових організацій та Київської міської профспілки
працівників охорони здоров’я.
Київська міська рада профспілок безкоштовно надала для дітей з малозабезпечених сімей медичних працівників
200 квитків-запрошень з подарунками у
Київський Національний академічний
театр оперети.
Крім того, більше 10 тис. дітей медичних працівників віком до 14 років
були забезпечені новорічними подарунками за рахунок коштів Київського
міського відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
Заступник голови ради, завідувач
фінансового відділу

О. Я. Кожан

К

иївська міська профспілка працівників охорони здоров’я відповідно до Постанови Президії ради «Про проведення спортивно-масових заходів Київської
міської профспілки працівників охорони здоров’я» у 2012 році запланувала провести традиційну Спартакіаду серед працівників закладів охорони здоров’я столиці.
Програма змагань передбачає: теніс настільний (особисті, командні змагання),
футбол, волейбол (серед чоловіків та серед жінок), кульова стрільба (особисті та
командні змагання), шахи та шашки (особисто-командні змагання).
КАЛЕНДАР
змагань Спартакіади Київської міської ради
профспілки працівників охорони здоров’я у 2012 р.
№
1
2
3
4
5
6
7

Вид спорту
Теніс настільний (командні)
Волейбол (серед чоловіків)
Волейбол (серед жінок)
Кульова стрільба (командні)
Шахи (особисто-командні)
Шашки (особисто-командні)
Футбол (кубок)

Дата проведення
лютий
лютий
березень
березень
квітень
квітень
квітень

8 Футбол (чемпіонат)

жовтень

9 Кульова стрільба (особисті)
10 Теніс настільний (особисті)

листопад
грудень

Місце проведення
Спортзал НМУ
Спортзал НМУ
Спортзал НМУ
Тир «Схід»
ШШШ «Авангард»
ШШШ «Авангард»
Спортзал Київського
міського коледжу
Спортзал Київського
міського коледжу
Тир «Схід»
Спортзал НМУ

Відповідальний за проведення змагань Спартакіади:
завідувач відділу з соціально-економічних питань Коваль В. П.
тел: 288-07-24 моб. 096-100-84-92

ÁÞÄÆÅÒ ÑÒÎËÈ×ÍÎ¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÍÀ 2012 Ð²Ê
Ð³øåííÿì Êè¿âðàäè
çàòâåðäæåíî áþäæåò ñòîëèö³ íà 2012 ð³ê

В

ідповідно до зазначеного
документа видатки установ охорони здоров’я, підпорядкованих Головному управлінню
охорони здоров’я складають –
2 230 498,6 тис. грн.
Додатково необхідно на
2012 рік 2 326 232 тис. грн. Видатки на заробітну плату складають – 1 262 512,4 тис. грн., додатково необхідно 237 345,6 грн.
Враховано у повному обсязі
обов’язкові виплати, матеріальну допомогу на оздоровлення у
розмірі одного посадового окладу, стимулюючі надбавки у розмірі 30% – працівникам Київської міської станції швидкої
медичної допомоги, Київської
міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Київського міського центру екстреної
медичної допомоги служби медицини катастроф, Київського
міського госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, водіям
ДО «Київмедавтотранс», у розмірі 15,7% – решта працівникам.
Граничним обсягом видатків
не покривається потреба у коштах в сумі 237 345,6 тис. грн.
з них: преміювання медичних
працівників відповідно до
їхнього особистого внеску в
загальні результати роботи
(премія до Дня медичного працівника) – 61 635,6 тис. грн.
(п 5.11 наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України та МОЗ України від
05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці

працівників закладів охорони
здоров’я та установ соціального захисту населення»); виплата надбавок за високі досягнення у праці, напруженість у роботі, за виконання особливо
важливої роботи усім категоріям працівників у розмірі до
50% посадового окладу в сумі
175 710 тис. грн. (п. 3 постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298
«Про оплату праці працівників
на основі єдиної тарифної сітки,
розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників, установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери», наказ
Міністерства праці та соціальної
політики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»).
Особливо гостра потреба: на
збільшення стимулюючих надбавок з 30% до 50% працівникам Київської міської станції
швидкої медичної допомоги,
Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги, Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф –
14 736,3 тис. грн.; на збільшення стимулюючих надбавок працівникам рештт установ з 15,7%
до 20% – 26 928,8 тис. грн.
Закон України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», Постанова КМУ від
28.02.2002 р. № 228 «Про за-
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твердження складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ». У межах
виділених граничних асигнувань весь обсяг бюджетних призначень передбачений на придбання паливно-мастильних
матеріалів та запчастин до автомобілів швидкої і невідкладної допомоги у сумі 9 528,7 тис.
грн., по всіх решті закладах
кошти не враховані.
Особливо гостра додаткова
потреба складає 101 925,2 тис.
грн., в т.ч. 34 318,7 тис. грн. на
забезпечення у повному обсязі
потреби у паливно-мастильних
матеріалах та запчастинах для
ремонту автомобілів швидкої і
невідкладної допомоги; 3 368,8
тис. грн. на придбання бланків
медичних; 2 746,8 тис. грн. на
придбання комплектуючих для
ремонту обладнання та комп’ютерної техніки; 25 448,5 тис.
грн. на придбання господарських матеріалів; 36 042,4 тис.
грн. на придбання білизни.
Наказами МОЗ України від
14.02.2007 № 67 «Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних
операцій», від 05.05.2003 № 191
«Про затвердження тимчасових
державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю “загальна
практика-сімейна медицина”»,
від 27.07.1998 № 226 «Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів
медичних технологій діагнос-

тично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувальнопрофілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів
діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей» та цілим рядом інших
нормативних актів МОЗ передбачено галузеві стандарти та
нормативи лікування, для забезпечення яких необхідно додатково 1 555 630,2 тис. грн.
У межах граничного обсягу
враховано видатки на амбулаторно-поліклінічне обслуговування у сумі всього 2494,1 тис.
грн. або 0,5 грн. на 1 відвідування; на допомогу у травмпунктах – 260,8 тис грн або 2 грн. на
1 відвідування; на стаціонарне
лікування 1 ліжко-день у середньому розмірі 7 грн. при потребі
в середньому 110 грн. (потреба
на медикаменти на 1 ліжко-день
в реанімаційному відділенні
складає в середньому 1,5 тис.
грн., враховано у розмірі 58
грн.). Гостра потреба складає
714 372,2 тис. грн., в т.ч на забезпечення в обсязі потреби медикаментами Київської міської
лікарні швидкої медичної допомоги – 65 653,9 тис. грн. (враховано всього 2 971,3 тис. грн.),
забезпечення у обсязі потреби
медикаментами відділення невідкладної медичної допомоги –
3 313,7 тис. грн, на виконання
заходів міської програми «Здоров’я киян» – 645 404,6 тис. грн.

Враховуючи доведені граничні обсяги видатків, у бюджеті 2012 р. враховано видатки на харчування у обсязі затверджених на 2011 р. з підвищенням на прогнозний коефіцієнт інфляції у сумі 67 810,9
тис. грн. або в середньому
11,2 грн. на 1 ліжко-день. (крім
того, враховано потребу в коштах на дитяче харчування (молочні суміші для 321 дитини,
що стоять на обліку), складає
385,2 тис. грн., харчування донорів (16,6 тис. донацій) складає 233,0 тис. грн., спецхарчування для 4 618 осіб – 2990,0 тис.
грн. Додаткова потреба складає
всього 120 069,8 тис. грн., в т.ч.
гостра потреба – 13 155,7 тис.
грн. (на харчування хворих
на туберкульоз з розрахунку
46,44 грн. на 1 ліжко-день відповідно до вимог постанови КМУ
від 27.12.2011 № 1752 «Про натуральні норми харчування для
осіб, хворих на туберкульоз та
інфікованих мікобактеріями туберкульозу» – 7 440,9 тис. грн.
Інформація про видатки Бюджету 2012 р. по установах
підпорядкованих ГУОЗ, підготовлена за даними ГУОЗ.
Зав. відділу з соціальноекономічних питань

В. П. Коваль
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Êè¿âñüêà ì³ñüêà ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ùèðî â³òàº Âàñ, øàíîâí³ êîëåãè,

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß !
Січень
Поплавська Л. Б. – Голова профкому Київського міського центру медико-соціальної експертизи
Чермак І. І.
– Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 1
Бояр І. Г.
– Головний лікар Київської міської протитуберкульозної лікарні № 2
В’ялий М. П.
– Заступник начальника ГУОЗ та МЗ
Тодуров Б. М.
– Чл.-кор. НАМН України, директор Київського міського
центру серця
Почерняєва А. Г. – Голова Святошинської районної організації Червоного Хреста м. Києва
Костянтинова В. С. – Головний бухгалтер профкому Національного медичного університету
Зайцева А. Л.
– Голова профкому Українського наукового центру радіаційної
медицини НАМН України
Єпанчінцева А. М.– Голова профкому Київського міського дитячого санаторнокурортного медичного об’єднання
Черняк В. М.
– Голова профкому Центру мікрохірургії ока
Каплюк Л. Б.
– Голова профкому Київської міської станції швидкої медичної
допомоги та медицини катастроф
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Подковська Д. Ф. – Начальник Управління охорони здоров’я Святошинського
району
Павленко Р. І.
– Генеральний директор Національної наукової медичної
бібліотеки
Панчак Г. С.
– Голова профкому Київської міської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги
Думанський Ю. Д. – Голова профкому Інституту гігієни та медичної екології
Вороненко Ю. В. – Академік НАМН, д.м.н., професор, ректор Національної
медичної академії післядипломної освіти
Паламар Б. І.
– Головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 3
Кондратенко Т. О. – Начальник фінансового управління Київської міської ради
профспілок
П’янкова О. В.
– Головний лікар Київської міської дитячої клінічної лікарні № 9
Пономаренко М. М. – Головний лікар поліклініки № 3 Святошинського району
Москаленко В. Ф. – Академік НАМН, д.м.н., професор, ректор Національного
медичного університету ім. О. О. Богомольця
Рижих О. В.
– Заступник голови Київської міської ради профспілок
Шамрило В. С.
– Голова профкому Київського міського центру трансплантації

ÂÐÀ×Ó

•

Посвящается всем врачам и лично А. Заике
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Б

ояр Ірина Григорівна працює в
протитуберкульозній службі з 1974 р.
За роки роботи в міській протитуберкульозній лікарні № 2 пройшла трудовий
шлях від лікаря-ординатора, завідувача
відділення до головного лікаря, не тільки
виконуючи професійні обов’язки, а й активно займаючись громадським життям
лікарні.
Бути керівником лікувального закладу, який до того ж віддалений від міських
комунікацій, має автономну інфраструктуру життєзабезпечення – це не просто
тяжка, відповідальна праця, але й мистецтво, натхнення, відданість своїй
справі, мобілізація всіх творчих і фізичних сил та витримки. Щодня необхідно
приймати непрості, неординарні рішення, докладати максимум зусиль для досягнення мети та руху вперед.
Бути головним лікарем – це бути
стратегом і тактиком, генералом і воїном
водночас. Неабиякі організаторські і найкращі людські якості необхідно мати для
планування і організації роботи всього
закладу, відбору та виховання кадрів,
демонструючи при цьому індивідуальний підхід до кожного. Також потрібно
бути щирим порадником, людиною, завжди готовою прийти на допомогу у найскрутніших ситуаціях.
Бояр І. Г. заслужено користується загальною повагою і авторитетом серед
колег; їй щиро вдячні вилікувані пацієнти. Тому у цей святковий день ми хочемо привітати близьку, свою, рідну для
нашого колективу людину з її ювілеєм.

Ваш професіоналізм, багаторічна
послідовна та наполеглива праця зробили вагомий внесок у розвиток протитуберкульозної служби міста, забезпечили
визнання серед колег. Ми пишаємось
тим, що нам випала нагода працювати з
Вами і досягти разом професійних висот. Нехай доля шле Вам добро і щастя,
міцне здоров’я і достаток, а віра, надія і
любов будуть вірними супутниками на
Вашому життєвому шляху.
Нехай тепло і затишок родинної оселі
надійно захищає Вас від негараздів, а в
майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років. Нехай кожен день
плавання в бурхливому життєвому морі
відкриває для Вас нові острови досягнень, звершень та здобутків, кожен день
збагачується вірою, любов’ю і теплом
людських сердець.
З повагою, колектив лікарні,
профспілковий комітет

Зима в судьбу порой приходит незаметно,
Повеет легким холодком внутри,
Под леденящим взглядом неприветным
Тускнеют яркой жизни фонари.

Все позади, как страшное виденье.
И раны, кровоточа, заживут.
Лишь буду благодарна провиденью
И людям, что нам жизни берегут.

Больничный свет.
На койках стонут судьбы.
Их голоса – лишь эхо-боль души,
В ночи молитву шепчут губы,
Не позволяют мне надежду затушить.

Пусть добрые дела продлят ваш век,
Пускай года лицо ничуть не старят.
Спасибо Вам, земной обычный Человек,
Который неземное Чудо людям дарит.

Жлудько Вера,
Коновальчук Марина

И входит Он, как белый луч спасенья,
«Все будет хорошо», – глазами говоря,
И тают страхи, боль и опасенья
Наперекор морозам января.

• Ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ ìàéáóòíüîãî •

ÊÐÎÂ ËÞÄÈÍÈ ÇÀÌ²ÍßÒÜ ÑÎÒÍ²
ÒÐÈËÜÉÎÍ²Â ÐÎÁÎÒ²Â

Ч

ерез 40-50 років нанороботи теоретично будуть здатні замінити нашу
кров. Простіше кажучи, нанороботи
утворюють кровоносну систему і живуть
у ній. Мається на увазі, що нанороботи
будуть зроблені з сапфіру або подібного
до алмазу матеріалу (diamondiod nanorobots), а біологічне харчування вони
отримуватимуть з глюкози і кисню. До
речі, виробляти електроенергію з глюкози, що міститься в крові людини, японці
вже навчилися.
Серед можливих вигод називаються:
по-перше, виключення з крові бактерій,
вірусів та інших паразитів, по-друге, тотальне знищення хвороб судин, по-третє,
більш швидка обробка кисню приведе до

поліпшення фізичної витривалості
людини – нанороботи зміцнять вени і артерії, захистять їх від пошкоджень.
Зав. відділу охорони праці

К. О. Крилач
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