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—� Світлано� Володимирі-

вно,� чи� помітили�Ви� за�ро�и

сво�о� �олосально�о� досвід�

зміни�в�стр��т�рі�захворюва-

ності�жіночо�о�населення?

—� Та�.� На� жаль,� захворюва-

ність� зростає� і� молодшає.� Це

стос�ється� і� п�хлинних� проце-

сів.�Щоправда,� в�нашом��відді-

ленні�ми�не�опер�ємо�он�охво-

рих� —� �� разі� їх� виявлення� ми

спрямов�ємо� жіно�� �� спеціалі-

зовані� за�лади� міста.� Б�дь-я��

інш��хір�р!ічн��патоло!ію�може-

мо�лі��вати���своєм��відділенні,

ос�іль�и� ви�он�ємо� всі� без� ви-

нят���!іне�оло!ічні�операції:�аб-

домінальні� (в� том��числі� і� з�ви-

даленням�ор!анів,�доброя�існих

п�хлин�тощо),�вели�ий�обся!�пі-

хвових� операцій� (зо�рема,� і� з

привод�� видалення�мат�и,� пла-

стичні� операції).� Дедалі� ширше

ви�ористов�ємо�лапарос�опічн�

хір�р!ію�—�це�щадний�метод�лі-

��вання� і� він� д�же� «підходить»

жін�ам�молодшо!о�ві��,�особли-

во� тим,� хто�ще� не� народж�вав.

Ви�он�ємо�лапарос�опічні�втр�-

чання� і�в�разі�видалення��іст�та

фіброматозних�в�злів,�і�про!ре-

сованої� тр�бної�ва!ітності,�й� ін-

ших,���том��числі�с�ладних,�па-

толо!ій.

—� Добре� ви�онана� опера-

ція�—�це�ба�ато�ранний�по�а-

зни�.� Зазвичай� на� виході� з

операційної� лі��вання� не� за-

верш�ється.�Потрібно,�щоб��

хворо�о�не�вини�ло�післяопе-

раційних��с�ладнень,�щоб�він

швид�о� од�жав.� Перелі�� ви-

мо��можна�продовжити...

—�Я�мож��з��сією�відповідаль-

ністю� заявити,� що� впродовж

трьох�останніх�ро�ів���наших�па-

цієнтів�не�зафі�совано�післяопе-

раційних��с�ладнень,�пов’язаних

із� запальним� процесом,� на!но-

єнням�тощо.�Ми�тішимося�та�ою

до�азовою� статисти�ою.� Утім,

щоб�запобі!ти��с�ладненню,�по-

трібен� не� лише� хист� і� с�мління

лі�аря,�а�й�належні��мови,�в�я�их

здійснюється� операція.� Один� із

найважливіших�чинни�ів,�що�за-

безпеч�є� ці� �мови,� —� стериль-

ність.� Перед�сім� це� стос�ється

інстр�ментарію�і�хір�р!ічної�біли-

зни.� Та�� от� �продовж� з!аданих

�же�трьох�ро�ів�персонал�нашо-

!о�відділення�ви�ористов�є�лише

одноразов�� білизн�� медично!о

призначення.� І� одноразові� о!ля-

дові�набори.�Та��сталося,�що�ми

познайомилися�з�представни�а-

ми�фірми�«Техно�омпле�с»,�я�і� і

запропон�вали� нам� та��� прод�-

�цію.�Ми�перевірили�її�на�пра�ти-

ці�і�залишилися�задоволеними.�І

досі�ви�ористов�ємо�лише�виро-

би� тор!ової�мар�и� «Славна»,� я�і

виробляє� фірма� «Техно�ом-

пле�с».

—� Не� вини�ало� бажання

змінити�партнера?

—�Ні�оли!� Прод��ція� «Техно-

�омпле�с�»� відповідає� всім� на-

шим� вимо!ам�—� вона� зр�чна� �

ви�ористанні,�ви!отовлена�із�с�-

часних�матеріалів,� !арант�є� бе-

зпе��� лі�арю� і� пацієнт�,� співві-

дношення� ціни� та� я�ості� та�ож

нас� влаштов�є.� При!ад�ю,� в

я�их��мовах�ми�працювали�рані-

ше.�Левов��част���робочо!о�ча-

с��санітаро��і�медсестер�займа-

ло� чищення,� миття� ба!аторазо-

вих�о!лядових�інстр�ментів�—�це

надзвичайно� �лопітна� справа.

Потім�інстр�менти�знезараж�ва-

ли,� стериліз�вали� (на� жаль,� не

можна� б�ло� ви�лючити,� що

десь-та�и� та� підведе� людсь�ий

чинни�).�Зараз��се�просто�й�на-

дійно�—�одноразові�о!лядові�на-

бори,� я�і� ми� ви�ористов�ємо� �

своїй� пра�тиці,� �безпеч�ють� жі-

н��� від� б�дь-я�о!о� інфі��вання.

До� то!о�ж� вони�містять� �се� по-

трібне� для� ретельно!о� о!ляд�

пацієнт�и�і�забор��матеріал��для

дослідження.� Нам� не� доводить-

ся� збирати� з� мир�� по� нитці� всі

інстр�менти� чи� пристосов�вати

їх�для�певних�діа!ностичних�про-

цед�р.� Усе�—� в� одном�� наборі.

Те� ж� саме� мож�� с�азати� і� про

одноразов�� білизн�� медично!о

призначення� фірми� «Техно�ом-

пле�с».

—�А�що�саме�ви�ви�ористо-

в�єте?

—�Ми�замовляємо�одноразові

халати,�бахіли,�шапоч�и.�І�спеці-

альні��омпле�ти,�призначені�для

лапаротомії.� Вони� добре� с�ом-

пле�товані� —� 3� халати,� 3� пари

бахіл,�3�медичні�шапоч�и�і�мас�и

(саме�стіль�и�потрібно�для�бри-

!ади� хір�р!ів),� по�риття� на� опе-

раційний�стіл,�на�інстр�менталь-

ний�столи�� і�по�риття�на�хворо-

!о.� О�ремо� хоч�� з�пинитися� на

перева!ах� саме� цьо!о� по�риття

—� воно� має� відповідні� розрізи,

я�і�збі!аються� із�розташ�ванням

операційно!о�поля.�Я�що�раніше

ми�зм�шені�б�ли�об�ладати�хво-

ро!о��іль�ома�стерильними�про-

стирадлами,� щоб� та�им� спосо-

бом�«сформ�вати»�площин��для

операційно!о�розріз�,�то�нині�та-

�о!о��лопот��не�маємо.�І�я�би�ж

то� йшлося� лише� про� незр�чно-

сті.� На� жаль,� іноді� траплялися

випад�и,��оли�ба!аторазові�про-

стирадла,� я�і� нам� приносили� із

стерилізації,�б�ли�не�до��інця�ви-

с�шені�—�через�це�мо!ло�стати-

ся�інфі��вання�і�я��наслідо��—�пі-

сляопераційне� �с�ладнення� �

хворо!о.

Зараз� та�их� випад�ів� просто

не�може�б�ти.�Не��аж�чи�вже�про

те,� нас�іль�и� зр�чно� ви�ористо-

в�вати�та�і��омпле�ти.�Я��і�одно-

разовий� медичний� одя!� �за!алі

—�альтернативи�йом��не�існ�є.�У

цьом�� не� с�мніваються� ніде� �

світі.�Зрештою,���раїнсь�і�меди-

�и�—�не�винято�.�Адже�на�обро-

б���ба!аторазових�бахіл,�халатів

раніше�витрачалося�ба!ато�час�,

внаслідо�� постійно!о� прання� й

стерилізації�вони�швид�о�знош�-

валися� і� втрачали� естетичний

ви!ляд.

Тепер�ми�не��являємо,�що�та-

�і� проблеми� мож�ть� вини�ати.

Завдя�и� прод��ції� «Техно�ом-

пле�с�»� все� змінилося.� Фірма,

я�а� сама�працює� за� європейсь-

�ими� стандартами� (�� виборі� с�-

часних� матеріалів� для� ви!ото-

влення�прод��ції,�принципах�ро-

боти�з��лієнтами,�індивід�ально-

м�� підборі� �омпле�тів� тощо),

«Техно�омпле�с»�наближ�є� і� на-

ш�� медицин�� до� європейсь�о!о

рівня.�Принаймні,�і�лі�арі,�і�паці-

єнти�цьо!о�пра!н�ть.�І�я�що�вда-

ється�дося!ти�бажано!о�бодай�в

одном��напрямі�—�це�та�ож�до-

бре.�А�ми�впевнені,�що�з�прод�-

�цією� «Техно�омпле�с�»� нам

вдається�дотрим�ватися�всіх�с�-

часних�вимо!�асепти�и�й�антисе-

пти�и.

—� Нас�іль�и� Ви� впевнені,

що�ваші�партнери�б�д�ть�і�на-

далі�йти�в�но���з�часом?

—�Вони�з�міли�стати�в�шере-

н!и�перших� і� �ращих�на�почат��

сво!о� шлях�.� Пере�онана,� що� �

них� вистачить� сил� і� натхнення

тримати� висо��� план��� і� в� май-

б�тньом�.�Адже��ва!а�до�потреб

людей,� �міння� йти� їм� наз�стріч,

врах�вання�побажань� і� інтересів

�лієнта�—� це� той� стиль� роботи,

я�ий� неодмінно� с�проводж�єть-

ся� �спіхом.� Нещодавно� мене-

джер�фірми�«Техно�омпле�с»�за-

пропон�вала�нам�нов��прод��цію

—� халати� з� найс�часнішо!о� ма-

теріал�.�Адже�на�в�лиці�—�спе�о-

тне�літо,�а�в�операційній�працю-

вати� доводиться� !одинами.� Ви-

робни�и� врах�вали� цей� нюанс� і

пот�рб�валися�про�нас.�Це�озна-

�а� то!о,� що� виробни�� не� вип�-

с�ає� з� поля� зор��щонайменших

дрібниць.� Хоча� в� т�рботі� про

здоров’я� людини� дрібниць� не

б�ває.

Світлана� Мар�ітаню�� —

завід�вач�а� �іне�оло�ічно�о

відділення�поло�ово�о�б�дин���№�7�м.�Києва.�Має�вели�ий�пра-

�тичний�досвід:�працює�в��ал�зі��іне�оло�ії�майже�40�ро�ів.�Ос-

таннім� часом� очолює� відділення,� в� я�ом�� щоро��� ви�он�ють

приблизно� 500� �іне�оло�ічних� операцій� (понад� 350�—� абдомі-

нальних),� не�врахов�ючи�малих�оперативних�втр�чань,�п�н�цій

тощо.�Пацієнти�відділення�пере�онані�—�опер�є�й�лі��є�Світла-

на�Володимирівна�най�раще.�Та�ої�ж�д�м�и�про�засл�жено�о�лі-

�аря�У�раїни,��андидата�медичних�на��,�доцента�С.В.�Мар�іта-

ню��і�її��оле�и.�На�запитання,�що�допома�ає�Світлані�Володими-

рівні�бездо�анно�опер�вати�хворих,�вона�відповіла:�«Для�прове-

дення��спішної�операції�б�дь-я�ом��лі�арю�потрібні�знання,�до-

свід,�віра�в��спіх�і�належні��мови�роботи».�Про�те,�я��саме�ство-

рити��омфортні�й�безпечні��мови�праці�лі�аря�в�операційній,� і

б�ла�наша�розмова.
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�� Хір�р�ічні�халати,

мас�и,�шапоч�и,
бахіли,��остюми

�� Компле�ти�одя���

та�по�риттів
операційних�для
хір�р�ії,�ортопедії,
травматоло�ії,
офтальмоло�ії,
�роло�ії�та�інших
операцій

�� Компле�ти

а��шерсь�і,�
для�партнерсь�их
поло�ів,
�іне�оло�ічних
операцій�та�для
�есарево�о
розтин�

�� Компле�ти�одя��

для�немовлят

�� Набори

�іне�оло�ічні
о�лядові

�� Одя��для�пацієнтів,

відвід�вачів�та
медперсонал�
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ТТТТООООВВВВ���� ««««ФФФФііііррррммммаааа���� ««««ТТТТееееххххнннноооо����ооооммммппппллллееее����сссс»»»»
пр.�Перемо�и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба!ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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До таких належить фірма «Технокомплекс»

Світлана МАРКІТАНЮК:

В УКРАЇНІ Є ВИРОБНИКИ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ ЗА ЄВРОСТАНДАРТАМИ

ДДДДоооорррроооо���� іііі ���� ддддрррр����ззззіііі !!!!
ЩЩЩЩиииирррроооо���� ввввіііі ттттааааєєєєммммоооо����ВВВВаааасссс����
іііізззз���� ппппррррооооффффеееессссііііййййнннниииимммм���� ссссввввяяяяттттоооомммм����————
ДДДДннннеееемммм����ммммееееддддииииччччнннноооо����оооо���� ппппррррааааццццііііввввннннииии����аааа....

ББББаааажжжжааааєєєєммммоооо����ВВВВаааамммм���� іііі ����ВВВВаааашшшшиииимммм
ррррооооддддииииннннаааамммм���� ссссввввяяяятттт����ооооввввоооо����оооо���� ннннаааассссттттррррооооюююю
іііі ���� ннннааааттттххххннннеееенннннннниииихххх���� бббб����дддднннніііівввв,,,, ���� ����ссссппппііііхххх іііівввв����
�������� ввввссссііііхххх���� ппппооооччччииииннннаааанннннннняяяяхххх,,,, ����
щщщщаааассссттттяяяя���� іііі ���� ррррааааддддоооосссстттт іііі ....

ННННееееххххаааайййй����ВВВВаааашшшшіііі ����ммммрррріііі їїїї ���� ззззбббб����дддд����ттттььььссссяяяя,,,, ����
аааа���� ппппррррааааццццяяяя���� ппппррррииииннннооооссссииииттттьььь����щщщщееееддддрррріііі
ппппллллооооддддииии.... ����ММММииии���� ззззааааввввжжжжддддииии���� бббб����ддддееееммммоооо
ддддооооппппооооммммаааа����ааааттттииии����ВВВВаааамммм���� ввввииии����оооонннн����ввввааааттттииии
ввввииииссссоооо������������ммммііііссссііііюююю���� ппппоооорррряяяятттт����нннн��������
ллллююююддддссссьььь����иииихххх����жжжжиииитттттттт іііівввв....

ММММииии���� ддддббббааааттттииииммммееееммммоооо���� ппппрррроооо����
ВВВВаааасссс���� іііі ����ВВВВаааашшшшиииихххх���� ппппаааацццціііієєєєннннтттт іііівввв....

ЗЗЗЗддддоооорррроооовввв’’’’яяяя����ВВВВаааамммм���� іііі ���� ббббллллаааа����ооооппппоооолллл����ччччччччяяяя....


