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Слово про партнера
Світлана МАРКІТАНЮК:

В УКРАЇНІ Є ВИРОБНИКИ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ ЗА ЄВРОСТАНДАРТАМИ
До таких належить фірма «Технокомплекс»
Світлана Мар ітаню  —
завідвач а іне олоічноо
відділенняполоовообдин №7м.Києва.Маєвели ийпратичнийдосвід:працюєвалзііне олоіїмайже40ро ів.Останнім часом очолює відділення, в я ом щоро  ви онють
приблизно 500 іне олоічних операцій (понад 350 — абдомінальних), не враховючи малих оперативних втрчань, пн цій
тощо.Пацієнтивідділенняпере онані—оперєйлі єСвітла-
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сяінфіванняіянаслідо—післяопераційне сладнення 
хворо!о.
Зараз таих випадів просто
неможебти.Неажчивжепро
те, насільи зрчно виористовватитаіомплети.Яіодноразовий медичний одя! за!алі
—альтернативийомнеіснє.У
цьом не смніваються ніде 
світі. Зрештою, раїнсьі медии—невинято.Адженаобробба!аторазовихбахіл,халатів
ранішевитрачалосяба!аточас,
внаслідо постійно!о прання й
стерилізаціївонишвидозношвалися і втрачали естетичний
ви!ляд.
Теперминеявляємо,щотаі проблеми можть виниати.
Завдяи продції «Техноомплес» все змінилося. Фірма,
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досівиористовємолишевироби тор!ової мари «Славна», яі
виробляє фірма «Техноомплес».
— Не виниало бажання
змінитипартнера?
— Ніоли! Продція «Техноомплес» відповідає всім нашим вимо!ам — вона зрчна 
виористанні,ви!отовленаізсчасних матеріалів, !арантє безпе ліарю і пацієнт, співвідношення ціни та яості таож
нас влаштовє. При!адю, в
яихмовахмипрацювалираніше. Левов част робочо!о чассанітароімедсестерзаймало чищення, миття ба!аторазовихо!лядовихінстрментів—це
надзвичайно лопітна справа.
Потімінстрментизнезаражвали, стерилізвали (на жаль, не
можна бло вилючити, що
десь-таи та підведе людсьий
чинни).Заразсепростойнадійно—одноразовіо!лядовінабори, яі ми виористовємо 
своїй пратиці, безпечють жін від бдь-яо!о інфівання.
До то!о ж вони містять се потрібне для ретельно!о о!ляд
пацієнтиізаборматеріалдля
дослідження. Нам не доводиться збирати з мир по нитці всі
інстрменти чи пристосоввати
їхдляпевнихдіа!ностичнихпроцедр. Усе — в одном наборі.
Те ж саме мож сазати і про
одноразов білизн медично!о
призначення фірми «Техноомплес».
—Ащосамевивиористовєте?
—Мизамовляємоодноразові
халати,бахіли,шапочи.Іспеціальні омплети, призначені для
лапаротомії. Вони добре сомплетовані — 3 халати, 3 пари
бахіл,3медичнішапочиімаси
(саме стільи потрібно для бри!ади хірр!ів), пориття на операційнийстіл,наінстрментальний столи і пориття на хворо!о. Оремо хоч зпинитися на
перева!ах саме цьо!о пориття
— воно має відповідні розрізи,
яі збі!аються із розташванням
операційно!ополя.Ящораніше
мизмшеніблиобладатихворо!оільомастерильнимипростирадлами, щоб таим способом «сформвати» площин для
операційно!орозріз,тонинітао!олопотнемаємо.Іябиж
то йшлося лише про незрчності. На жаль, іноді траплялися
випади,олиба!аторазовіпростирадла, яі нам приносили із
стерилізації,блинедоінцявисшені—черезцемо!лостати-

яа сама працює за європейсьими стандартами ( виборі счасних матеріалів для ви!отовленняпродції,принципахроботизлієнтами,індивідальном підборі омплетів тощо),
«Техноомплес» наближє і наш медицин до європейсьо!о
рівня.Принаймні,іліарі,іпацієнтицьо!опра!нть.Іящовдаєтьсядося!тибажано!ободайв
одном напрямі — це таож добре.Амивпевнені,щозпродцією «Техноомплес» нам
вдаєтьсядотримватисявсіхсчаснихвимо!асептиийантисептии.
— Насільи Ви впевнені,
щовашіпартнерибдтьінадалійтивнозчасом?
—Вонизмілистатившерен!и перших і ращих на почат

Дороі дрзі!
Щиро вітаємо Вас
із професійним святом —
Днем медичноо працівни а.
Бажаємо Вам і Вашим
родинам свят овоо настрою
і натхненних бднів, спіхів
 всіх починаннях,
щастя і радості.
Нехай Ваші мрії збдться,
а праця приносить щедрі
плоди. Ми завжди бдемо
допомаати Вам ви онвати
висо  місію порятн 
людсь их життів.
Ми дбатимемо про
Вас і Ваших пацієнтів.
Здоров’я Вам і блаополччя.
Св.проДерж.реєстр.№068685/1997

— Світлано Володимирівно, чи помітили Ви за рои
своо олосальноо досвід
зміни в стртрі захворюваностіжіночоонаселення?
— Та. На жаль, захворюваність зростає і молодшає. Це
стосється і пхлинних процесів. Щоправда, в нашом відділенні ми не оперємо онохворих —  разі їх виявлення ми
спрямовємо жіно  спеціалізовані залади міста. Бдь-я
іншхірр!ічнпатоло!іюможемоліватисвоємвідділенні,
осільи вионємо всі без винят !інеоло!ічні операції: абдомінальні (в том числі і з видаленнямор!анів,доброяісних
пхлинтощо),велиийобся!піхвових операцій (зорема, і з
привод видалення мати, пластичні операції). Дедалі ширше
виористовємолапаросопічн
хірр!ію—цещаднийметодлівання і він дже «підходить»
жінаммолодшо!ові,особливо тим, хто ще не народжвав.
Вионємолапаросопічнівтрчання і в разі видалення іст та
фіброматознихвзлів,іпро!ресованої трбної ва!ітності, й інших,томчислісладних,патоло!ій.
— Добре вионана операція—цебаатораннийпоазни. Зазвичай на виході з
операційної лівання не завершється. Потрібно, щоб 
хворооневинилопісляопераційнихсладнень,щобвін
швидо оджав. Перелі вимоможнапродовжити...
—Яможзсієювідповідальністю заявити, що впродовж
трьохостанніхроівнашихпацієнтівнезафісованопісляопераційнихсладнень,пов’язаних
із запальним процесом, на!ноєннямтощо.Митішимосятаою
доазовою статистиою. Утім,
щобзапобі!тисладненню,потрібен не лише хист і смління
ліаря,айналежнімови,вяих
здійснюється операція. Один із
найважливіших чинниів, що забезпечє ці мови, — стерильність. Передсім це стосється
інстрментаріюіхірр!ічноїбілизни. Та от продовж з!аданих
же трьох роів персонал нашо!овідділеннявиористовєлише
одноразов білизн медично!о
призначення. І одноразові о!лядовінабори.Тасталося,щоми
познайомилися з представниами фірми «Техноомплес», яі і
запропонвали нам та продцію.Миперевірилиїїнапратиціізалишилисязадоволеними.І

наВолодимирівнанай раще.Та оїждм ипрозаслженооліаряУ раїни, андидатамедичнихна ,доцентаС.В.Мар ітаню іїї олеи.Назапитання,щодопомааєСвітланіВолодимирівнібездоаннооперватихворих,вонавідповіла:«Дляпроведенняспішноїопераціїбдь-я омлі арюпотрібнізнання,досвід,віравспіхіналежнімовироботи».Проте,я саместворити омфортні й безпечні мови праці лі аря в операційній, і
бланашарозмова.
сво!о шлях. Переонана, що 
них вистачить сил і натхнення
тримати висо план і в майбтньом.Аджева!адопотреб
людей, міння йти їм назстріч,
врахвання побажань і інтересів
лієнта — це той стиль роботи,
яий неодмінно спроводжється спіхом. Нещодавно менеджерфірми«Техноомплес»запропонваланамновпродцію
— халати з найсчаснішо!о матеріал.Адженавлиці—спеотнеліто,авопераційнійпрацювати доводиться !одинами. Виробнии врахвали цей нюанс і
потрбвалисяпронас.Цеознаа то!о, що виробни не випсає з поля зор щонайменших
дрібниць. Хоча в трботі про
здоров’я людини дрібниць не
бває.

 Хіррічніхалати,
мас и,шапоч и,
бахіли, остюми
 Компле тиодя
тапо риттів
операційнихдля
хіррії,ортопедії,
травматолоії,
офтальмолоії,
ролоіїтаінших
операцій
 Компле ти
а шерсь і,
дляпартнерсь их
полоів,
іне олоічних
операційтадля
есаревоо
розтин
 Компле тиодя
длянемовлят
 Набори
іне олоічні
олядові
 Одядляпацієнтів,
відвідвачівта
медперсонал

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ

ТОВ «Фірма «Техноомплес»
пр.Перемои,65м.Київ
(044)239-21-84(ба!атоанальний).
www.tcomplex.com.ua

