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—� Ві�торе� Іванович�,� що,
о�рім�хист��хір�р�а,�потрібно
для� �спіх�� та�ої� с�ладної
операції?
—� Щелепно-лицьові� хір�р�и

(до�речі,�та�о�о�фах��я��о�ремої

спеціальності�немає�лише�в�У�-

раїні)� жарт�ють,� що� найпрості-

ша� операція� —� вирвати� з�б,� а

найс�ладніша�—�та�ож�вирвати

з�б.�Для�б�дь-я�о�о�хір�р�ічно�о

втр�чання� потрібно� створити

стерильне�поле,��арант�вати�ві-

дс�тність� �мов� для� інфі��вання

пацієнта�під� час�операції� тощо.

Ос�іль�и�ми� приймаємо� ба�ато

�р�ентних� хворих� (після� травм,

ДТП�тощо),�все�має�б�ти�ор�ані-

зовано�чіт�о,�прод�мано�до�дрі-

бниць.� С�ладні,� дов�отривалі

операції,�безперечно�вима�ають

ще�більшої��ва�и.�На�жаль�,�ос-

таннім�часом���вітчизняній�охо-

роні�здоров’я�вини�ли�серйозні

тр�днощі� з� фінанс�ванням,� ми

не� отрим�ємо� найнеобхідніших

матеріалів�для�проведення�опе-

рацій,� тож� весь� тя�ар� відпові-

дальності�пере�ладено�на�плечі

лі�аря,�а�тя�ар�витрат�—�на�пле-

чі�пацієнта.�Це�зм�сило�нас��а-

рдинально�пере�лян�ти�підходи

до� розв’язання� проблем� —� ми

не� можемо� прим�ш�вати� паці-

єнта���п�вати�ба�аторазові�про-

стирадла,�пелюш�и�тощо.�Та�і�в

�сьом��світі�ними�вже�давно�не

�орист�ються.� І� з� точ�и� зор�

е�ономічної� доцільності,� і� том�,

що� с�часний�медичний� одя�� та

вироби� одноразово�о� ви�ори-

стання,� ви�отовлені� із� нет�аних

матеріалів,�довели�свою�я�ість,

надійність�і�зр�чність.

—� Ви� маєте� ба�атий� до-
свід�їх�ви�ористання.
—�Та�,� ми� с�ористалися� пе-

ршою� ж� на�одою� «розвантажи-

ти»�витрати�пацієнтів�—�вони�не

винні,�що�держава�не�хоче�опі-

��ватися� питаннями� охорони

здоров'я.� Щоправда,� спочат��

на� рин��� з'явилися� вироби� ім-

портно�о� виробництва,� а� вони

�ошт�ють�д�же�доро�о.�З�одом

нам�надійшла�пропозиція�фірми

ТОВ�«Техно�омпле�с»,��отра�за-

пропон�вала� свої� �омпле�ти

медично�о�одя���та�набори�од-

норазово�о� хір�р�ічно�о� по�ри-

ття� власної� тор�ової� мар�и

«Славна».�Хоч��с�азати,�що�во-

ни� з'явилися� вчасно.� Ос�іль�и

запропон�вали� прод��цію,� я�а

значно�дешевша�за�імпортн��і�ні

в�чом��не�пост�пається� їй�—�ні

за�зр�чністю,�ні�за�я�істю.

—� Мали� достатньо� час�,
щоб�зробити�та�і�виснов�и?
—�Та�,�співпрацюємо�з�ними

приблизно�1,5�ро��.�Чом���аж�,

що�співпрацюємо,�бо�від�само-

�о� почат��� ми� пройшли� шлях

адаптації�один�до�одно�о�в�най-

�ращом�� розміні� цьо�о� слова.

ТОВ�«Техно�омпле�с»�не�просто

запропон�вала� нам� свою� ста-

ндартн��прод��цію�—�ми�разом

із�фахівцями�фірми�розробляли

ідею� �омпле�т�вання� наборів

саме� для� здійснення� щелепно-

лицьових�операцій.�Тепер�ці�на-

бори�вміщ�ють�все,�що�необхі-

дно�бри�аді�наших�хір�р�ів� (за-

звичай�це�3�чолові�и).�Відзнач��і

та�ий� важливий� нюанс� —� наші

пропозиції�настіль�и�враховано,

що� навіть� розміри� медично�о

одя��� підбирають� для� �ожно�о

хір�р�а� при� �омпле�т�ванні� на-

борів:�с�іль�и�бри�ад�—�стіль�и

і�варіантів��омпле�тів�(�на�інди-

від�альне� замовлення).� Не� �а-

ж�чи�вже�про�те,�що�він�ідеаль-

но� від�ори�ований� за� специфі-

�ою� оперативно�о� втр�чання.

Компле�т�одя���та�по�риттів�для

ЛОР-операцій� та� щелепно-ли-

цьової�хір�р�ії�—�це�халати�,�ба-

хіли,�мас�и,�шапоч�и�(для�трьох

осіб),� операційне� по�риття� з

операційним� полем,� ад�ези-

вним� операційним� полем� і� ли-

п�ою� воло�опо�линаючою� зо-

ною,� по�риття� на� операційний

стіл,� на� інстр�ментальний� сто-

ли�,� по�линаюча� пелюш�а� і� чо-

хол� для� світовода.� Ці� вироби

ви�отовлені� із� с�часних� нет�а-

них� матеріалів� —� СМС� та� спа-

нбонд�.Вони� відповідають� �сім

вимо�ам,� я�і� нині� вис�ваються

до�операційно�о�матеріал�.

—�І�в�плані�захист��від��рі-
зних�інфе�цій�та�ож?
—� Та�,� це� для� нас� д�же� ва-

жливо.�Адже�ми�д�же�часто�опе-

р�ємо� нар�озалежних� хворих� (

внаслідо��вживання�певно�о�ви-

д��саморобних�нар�оти�ів���них

р�йн�ються�щелепи�і�донедавно

всі� вони� �ин�ли� від� запалення

менін�іальних�оболоно��і�абсце-

сів� моз��.�Ми� почали� їх� опер�-

вати� —� доводиться� видаляти

величезні� фра�менти� щелепи

(аж� до� повно�о� її� видалення).

Наш�� ініціатив�� сприймали� хто

�ритично,� хто� с�ептично,� але

нині�ми�маємо�рез�льтат�—�ря-

т�ємо� �ожно�о� др��о�о� та�о�о

пацієнта� від� смерті.� Безпере-

чно,� та�а� операція� с�ладна� і

тривала,� �рововтрата� висо�а.

Зазвичай� та�і� хворі� інфі�овані

ще�й�різними�вір�сними��епати-

тами,�тобто�про�наст�пне�ви�о-

ристання�ба�аторазової�білизни

після� та�ої� операції� і� мова� йти

не�може�—�ми�просто�не�маємо

права�ризи��вати�життям�інших

пацієнтів.

—� А� нас�іль�и� захищені
від�та�их�ризи�ів�лі�арі?
—�Під�час�та�их�операцій�ми

ви�ористов�ємо��омпле�ти�одя-

���та�по�риттів�«Анти—�Снід»,�в

я�их�передбачено�спеціальні�ха-

лати�—��омбіновані,�тобто�о�ре-

мі�ділян�и�в�них�(передня�части-

на,�р��ави)�по�риті�спеціальною

водонепрони�ною� плів�ою.� Т�-

ди�та�ож�входить�мас�а�із�захи-

сним�е�раном�і�фарт�х,�нар��а-

вни�и,� бахіли� водонепрони�ні.

Тож� можна� зробити� однозна-

чний� висново�� одноразовий

одя�� і� вироби� медично�о� при-

значення� �� с�часній� хір�р�ії� не-

замінні.� Альтернативи� їм� не� іс-

н�є.� Пора� с�перечо�� про� до-

цільність� їх� ви�ористання� вже

давно�мин�ла.�Залишається�ли-

ше�обрати�виробни�а,�я�ий� �а-

рант�є� я�ість� та�ої� прод��ції.� І

ми�йо�о�знайшли.

Наш�візит� до� відділення�щеле-

пно-лицьової�хір�р�ії�Київсь�ої�місь�ої��лінічної�лі�арні�№�12�збі-

�ся�з�приїздом�телерепортерів�—���цей�день�хір�р�и�відділення

ви�он�вали�надс�ладн��операцію�з�відновлення�с��лоба�нижньої

щелепи.� Уні�альність� операції,�методи��� я�ої� розробив� профе-

сор�Владислав�Маланч��,�поля�ає�в�том�,�що���пацієнта�бер�ть

�іст���із�стопи,�роз’єдн�ють�на�2�фра�менти,�я�ими�і�заміщ�ють

с��лоб.� Заці�авленість�мас-медіа� б�ла� не� випад�овою�—� та�их

опрерацій�в�У�раїні�більше�ніде�не�ви�он�ють.�На�заході�та�ож

здебільшо�о�вдаються�до�заміни��ражено�о�с��лоба�на�шт�чний.

Хоча�простота�та�о�о�рішення�для�лі�арів�обертається�зайвими

�лопотами�для�пацієнта�—�ч�жерідний�метал�рано�чи�пізно�стає

непридатним� і� хворо�о� доводиться� знов�� опер�вати.� Натомість

«рідний»�матеріал�ново�о�с��лоба�приживається�назавжди�і�паці-

єнт�од�ж�є.�Вміння���раїнсь�их�хір�р�ів�ви�ли�ає�захват.�Аби�ще

їм�і��мови,�в�я�их�працюють�зар�біжні��оле�и!�Одна��насправді

доводиться�творити�дива�в��мовах�мізерно�о�фінанс�вання,�хоча

це�не�знімає�з�лі�арів�відповідальності�за�рез�льтат�і�безпе���па-

цієнта.�Том��наші�хір�р�и�стали�справжніми�е�спертами���виборі

засобів,�необхідних�для�забезпечення�та�ої�безпе�и.�Про�це�—

наша�розмова�з�Ві�тором�Остаповсь�им,�відділення�щелепно-ли-

цьової�хір�р�ії�Київсь�ої�місь�ої��лінічної�лі�арні�№�12.
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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�

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
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пр.�Перемо�и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба�ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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Таку гарантію надійно забезпечує
продукція фірми ТОВ «Технокомплекс»
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