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Слово про партнера
Віктор ОСТАПОВСЬКИЙ:

ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ —
ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ ЛІКАРЯ І ПАЦІЄНТА

Таку гарантію надійно забезпечує
продукція фірми ТОВ «Технокомплекс»
Наш візит до відділення щелепно-лицьовоїхірріїКиївсьоїмісьоїлінічноїліарні№12збіся з приїздом телерепортерів —  цей день хірри відділення
вионвалинадсладнопераціюзвідновленняслобанижньої
щелепи. Уніальність операції, методи яої розробив професорВладиславМаланч,поляаєвтом,щопацієнтаберть
істізстопи,роз’єднютьна2фраменти,яимиізаміщють
слоб. Заціавленість мас-медіа бла не випадовою — таих
опрерацій в Ураїні більше ніде не вионють. На заході таож
здебільшоовдаютьсядозамінираженоослобанаштчний.
Хоча простота таоо рішення для ліарів обертається зайвими
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вати — доводиться видаляти
величезні фраменти щелепи
(аж до повноо її видалення).
Наш ініціатив сприймали хто
ритично, хто септично, але
нинімимаєморезльтат—рятємо ожноо дроо таоо
пацієнта від смерті. Безперечно, таа операція сладна і
тривала, рововтрата висоа.
Зазвичай таі хворі інфіовані
щейрізнимивірснимиепатитами,тобтопронастпневиористаннябааторазовоїбілизни
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ни з'явилися вчасно. Осільи
запропонвали продцію, яа
значнодешевшазаімпортніні
в чом не постпається їй — ні
зазрчністю,нізаяістю.
— Мали достатньо час,
щобзробититаівиснови?
—Та,співпрацюємозними
приблизно1,5ро.Чомаж,
щоспівпрацюємо,бовідсамоо почат ми пройшли шлях
адаптаціїодиндоодноовнайращом розміні цьоо слова.
ТОВ«Техноомплес»непросто
запропонвала нам свою стандартнпродцію—миразом
ізфахівцямифірмирозробляли
ідею омплетвання наборів
саме для здійснення щелепнолицьовихоперацій.Теперцінабори вміщють все, що необхідно бриаді наших хіррів (зазвичайце3чоловіи).Відзначі
таий важливий нюанс — наші
пропозиціїнастільивраховано,
що навіть розміри медичноо
одя підбирають для ожноо
хірра при омплетванні наборів:сільибриад—стільи
іваріантівомплетів(наіндивідальне замовлення). Не ажчивжепроте,щовінідеально відориований за специфіою оперативноо втрчання.
Комплетодятапориттівдля
ЛОР-операцій та щелепно-лицьовоїхіррії—цехалати,бахіли,маси,шапочи(длятрьох
осіб), операційне пориття з
операційним полем, адезивним операційним полем і липою волоополинаючою зоною, пориття на операційний
стіл, на інстрментальний столи, полинаюча пелюша і чохол для світовода. Ці вироби
виотовлені із счасних нетаних матеріалів — СМС та спанбонд.Вони відповідають сім
вимоам, яі нині висваються
доопераційнооматеріал.
—Івпланізахиствідрізнихінфеційтаож?
— Та, це для нас дже важливо.Аджемиджечастооперємо нарозалежних хворих (
внаслідовживанняпевноовидсаморобнихнаротиівних
рйнютьсящелепиідонедавно
всі вони инли від запалення
менініальнихоболоноіабсцесів моз. Ми почали їх опер-

після таої операції і мова йти
неможе—мипростонемаємо
праваризиватижиттямінших
пацієнтів.
— А насільи захищені
відтаихризиівліарі?
—Підчастаихопераційми
виористовємоомплетиодятапориттів«Анти—Снід»,в
яихпередбаченоспеціальніхалати—омбіновані,тобтоореміділянивних(переднячастина,рави)поритіспеціальною
водонепрониною плівою. Т-

дитаожвходитьмасаіззахиснимераноміфартх,наравнии, бахіли водонепронині.
Тож можна зробити однозначний висново одноразовий
одя і вироби медичноо призначення  счасній хіррії незамінні. Альтернативи їм не існє. Пора сперечо про доцільність їх виористання вже
давноминла.Залишаєтьсялише обрати виробниа, яий арантє яість таої продції. І
мийоознайшли.
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— Віторе Іванович, що,
орімхистхірра,потрібно
для спіх таої сладної
операції?
— Щелепно-лицьові хірри
(доречі,таоофахяоремої
спеціальностінемаєлишевУраїні) жартють, що найпростіша операція — вирвати зб, а
найсладніша — таож вирвати
зб.Длябдь-яоохіррічноо
втрчання потрібно створити
стерильнеполе,арантвативідстність мов для інфівання
пацієнта під час операції тощо.
Осільи ми приймаємо баато
рентних хворих (після травм,
ДТПтощо),всемаєбтиоранізованочіто,продманододрібниць. Сладні, довотривалі
операції,безперечновимаають
щебільшоїваи.Нажаль,останнім часом  вітчизняній охороні здоров’я винили серйозні
трднощі з фінансванням, ми
не отримємо найнеобхідніших
матеріалівдляпроведенняоперацій, тож весь тяар відповідальностіпереладенонаплечі
ліаря,атяарвитрат—наплечіпацієнта.Цезмсилонасардинально перелянти підходи
до розв’язання проблем — ми
не можемо примшвати пацієнтапватибааторазовіпростирадла,пелюшитощо.Таів
сьомсвітінимивжедавноне
ористються. І з точи зор
еономічної доцільності, і том,
що счасний медичний одя та
вироби одноразовоо виористання, виотовлені із нетаних
матеріалів, довели свою яість,
надійністьізрчність.
— Ви маєте баатий досвідїхвиористання.
— Та, ми сористалися першою ж наодою «розвантажити»витратипацієнтів—вонине
винні, що держава не хоче опіватися питаннями охорони
здоров'я. Щоправда, спочат
на рин з'явилися вироби імпортноо виробництва, а вони
оштють дже дороо. Зодом
намнадійшлапропозиціяфірми
ТОВ«Техноомплес»,отразапропонвала свої омплети
медичноо одя та набори одноразовоо хіррічноо пориття власної торової мари
«Славна». Хоч сазати, що во-

лопотамидляпацієнта—чжеріднийметалраночипізностає
непридатним і хвороо доводиться знов опервати. Натомість
«рідний»матеріалновоослобаприживаєтьсяназавждиіпацієнтоджє.Вмінняраїнсьиххірріввилиаєзахват.Абище
їм і мови, в яих працюють зарбіжні олеи! Одна насправді
доводитьсятворитидивавмовахмізерноофінансвання,хоча
ценезнімаєзліаріввідповідальностізарезльтатібезпепацієнта.Томнашіхірристалисправжнімиеспертамивиборі
засобів, необхідних для забезпечення таої безпеи. Про це —
нашарозмовазВіторомОстаповсьим,відділеннящелепно-лицьовоїхірріїКиївсьоїмісьоїлінічноїліарні№12.

Ваш професіоналізм
та наша продція —
запора спіх!

 Хіррічніхалати,
маси,шапочи,
бахіли,остюми
 Комплетиодя
тапориттів
операційнихдля
хіррії,ортопедії,
травматолоії,
офтальмолоії,
ролоіїтаінших
операцій
 Комплети
ашерсьі,
дляпартнерсьих
полоів,
інеолоічних
операційтадля
есаревоо
розтин
 Комплетиодя
длянемовлят
 Набори
інеолоічні
олядові
 Одядляпацієнтів,
відвідвачівта
медперсонал
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