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Слово про партнера
Олександр ТКАЧЕНКО:

МИ ПОВИННІ ІТИ
В НОГУ З ЧАСОМ
Охочих за ли ати до
створеннямедициниєвропейсь оо рівня в У раїніхочвідбавляй.Тих
же, хто своїми знаннями, вмінням і праненням творить та  медицин , не та  баато. Але втішає те,
щоє насісвітліолови,ізолотір и,іздоровіамбіції,я і
сл жатьєдинійметі—захист здоров’янації.Кращіза ла-
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ртхи з ПВХ, равичи прості
латесні.Джезрчно,щоомплетифірми«Техноомплес»
розраховані на оремі види
операцій. До тоо ж продція
фірмивиотовленаізсчасних
нетаних матеріалів СМС та
спанбонд за допомоою тих
технолоій, яими ористютьсяізаордоном.Сажвідвертотаихвиробниів,яізабезпечютьповноціннроботліарявопераційній,насвУраїніможна,яажть,перерахвати на пальцях. Для нас,
медичнихпрацівниів,і,безперечно, для пацієнтів, важливо,
щобтаапродціяблапредставлена на рин, щоб вона
бладостпназаціноюіприйнятна за яістю. Дже цінною
переваою є те, що виробни
Реклама

— Профіль діяльності залад хіррічний. Чи вионєте яісь ніальні операції?
Дійсно, на 90% профіль нашоїліарніхіррічнадопомоа.
А щодо ніальності, вважаю,
ящонашимхіррамітравматолоамдоводитьсябвальном розмінні слова «сладати» пацієнта після травми, то
цеієніальнаоперація.Атаі
 нас трапляються щодня. Водночас наадаю, що перш в
Києві пересад печіни вионали саме в нашом заладі.
Нині ми вионємо оперативні
втрчання майже на всіх оранах і системах, адже більшість
наших пацієнтів люди з тяжими і численними травмами,
острими хіррічними станами, отрєннями, інсльтами.
Часто-сто стан таих пацієнтівсладнюєтьсятим,щовони
потрапляють до нас без свідомості,  омі, навіть особ деоонеможливовстановити.
— За таих мов ліарі
особливо ризиють...
Безперечно. І ми повинні
ретельно подбати про їх захист а таож про захист пацієнтів. Для цьоо заповємо
одноразові інстрменти, одя
та білизн медичноо призначення.Тапрацюєвесьмедичнийсвіт.Імиповинніітивно з часом. Намааємося не
відставати, насільи це дозволяє фінансвання. Але, до
речі, виористання медичноо
одятавиробіводноразовоо
виористаннязцієїточизор
є еономічно виідним. До тоожсчаснівиробицьоопрофілю виотовлені із нетаних
матеріалівзановоютехнолоією і вони вже довели свою
яість,надійністьізрчність.
— Ви вже обрали собі виробниа?
Та. Ми, працбємо з
баатьма виробниами, але
надаємо перева вітчизняним
виробниам. Один із них  фірма ТОВ «Техноомплес», отра запропонвала свої омплетимедичнооодятанабори одноразовоо хіррічноо пориття власної торової
мари «Славна». Зорема, нас
влаштовє і ціна, і яість омплетіводятапориттів«АнтиСнід» цьоо виробниа. До
омплет входить захисний
халат омбінований, шапоча,
берет або шолом захисний,
наравнииполіетиленовіабо
зламінованооспанбонд,фа-

враховє специфі ожноо
залад (хіррічний, травматолоічний напрями, ашерство тощо) це счасний підхід
дооранізаціїсправи.
Осільи до вас потрапляють переважно непланові пацієнти, проблема забезпечення операцій таими
виробами ляає вилючно
на залад.
Безперечно. Том питання
достпноїцінидлянаснеменш
важливе.Звісно,незарахно
яості. І нас влаштовє лише
той виробниа, яий може забезпечити ідний баланс ціни і
яості.
Ви вже достатньо час працюєте з фірмою «Техноомплес», щоб вважати цьоо
виробниа своїм партнером.

У Вас є яісь побажання на
майбтню співпрацю?
Ми бажаємо спіхів своїм
партнерам, бажаємо вітчизняним виробниам розширювати
асортимент продції. Що ширшим він бде, то ращі мови
бдть створені для лівання
пацієнтівідлябезпечноїроботи
ліаря. Розраховємо на розміння ситації з бо вітчизняноовиробниа,передсімціновійполітиці.Аджемиробимо
спільнсправіметанасодна
захист здоров’я наших ромадян. Приємно відзначити, що
нещодавно фірма «Техноомплес»яостіманітарноїдопомои подарвала 2 ондиціонеридляопераційних.Цесвідчить про їхню постійн ва
доліаряіпацієнта.

ПОДБАЙТЕ ПРО ЗРУЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ
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Олесандре Анатолієвич, залад, яий Ви очолюєте, вилиає особлив пова і вважається ніальним. До ньоо спрямовють
найтяжчих пацієнтів. В чом
поляає йоо специфіа?
Наша лінічна ліарня цілодобово надає стаціонар спеціалізован невідладн допомо  разі острих захворювань, травм, нещасних випадів, отрєнь. Цьом підпорядованаістртразаладзорема,фнціонютьчотирихіррічних відділення, три нейрохіррічних,дватравматолоічних, відділення політравми,
сдинної хіррії, два відділення спеціалізованої травматолоії, інфартне відділення, відділення тосиолоії, 4 відділення інтенсивної терапії:заальноо профілю, невідладних станів, нейрохіррічноо
профілю, естраорпоральної
детосиації. На базі ліарні
працюють відділення, яих немаєвіншихЛПЗміста:відділення політравми, рентної сдинноїхіррії,тосиолоії,хіррії хребта та спинноо моз,невідладноїтерапії,спецтравми. Ми маємо найбільш
ільість ліжо інтенсивної терапії. Тож ліарня швидої допомои стала одним із оловнихлінічнихзаладівстолиці
з надання невідладної медичноїдопомоихворимтапотерпілим.
— Можна лише явити обсяи таої допомои...
Впродовждобимиприймаємо приблизно сто хворих. За
рівионємовід18до20тисячоперативнихвтрчань.Ідо
нас дійсно привозять тяжих
хворих, яим іноді в мовах
звичайної ліарні встановити
діаноз дже сладно, а допомо слід надавати швидо,
валіфіовано,зачастіфахівці
різноопрофілю.Долюцихлюдей вирішють хвилини,  яі
требавластиіоперативність,і
валіфіованість персонал. У
насдляцьооєвсімовихорошеобладнання,відмінніадри.
Ліарнярозрахованана710ліжо, тт працює потжний олетив майже 2000 чолові (з
них майже 400 ліарів). У нас
дже баато молодих за віом
ліарів, адже режим роботи 
заладі надзвичайно напржений, одна вони дже швидо
набвають досвід, том їхнім
професіоналізмомможналише
пишатися.

диохорониздоров’ядоводять,щовітчизняніфахівцімож ть
творитидива надзвичайнос ладних мовах.Втім,існ ють
і виробни и медичної прод ції, я і всіма силами пран ть
змінити ці мови, полешити працю лі аря, захистити йоо
від професійних ризи ів і забезпечити сприятливі чинни и
дляод жанняпацієнта.Проце—нашарозмовазоловним
лі аремКиївсь оїмісь ої лінічноїлі арнішвид оїмедичної
допомои,оловнимхір ромм.Києва,засл женимлі арем
У раїниОле сандромТКАЧЕНКОМ.

Ваш професіоналізм
та наша прод ція —
запор а спіх !

 Хір річніхалати,
мас и,шапоч и,
бахіли, остюми
 Компле тиодя 
тапо риттів
операційнихдля
хір рії,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,
відвід вачівта
медперсонал
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