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Оле�сандре
 Анатолієви-
ч�,
за�лад,
я�ий
Ви
очолю-
єте,
ви�ли�ає
особлив�
по-
ва��
 і
 вважається
 �ні�аль-
ним.
До
ньо�о
спрямов�ють
найтяжчих
пацієнтів.
В
чом�
поля�ає
йо�о
специфі�а?
Наша� �лінічна� лі�арня� ціло-

добово� надає� стаціонар�� спе-

ціалізован�� невід�ладн�� допо-

мо��� �� разі� �острих� захворю-

вань,� травм,� нещасних� випа-

д�ів,� отр�єнь.� Цьом�� підпоря-

д�ована�і�стр��т�ра�за�лад��зо-

�рема,�ф�н�ціон�ють�чотири�хі-

р�р�ічних� відділення,� три� ней-

рохір�р�ічних,�два�травматоло-

�ічних,� відділення� політравми,

с�динної� хір�р�ії,� два� відділе-

ння� спеціалізованої� травмато-

ло�ії,� інфар�тне� відділення,� ві-

дділення� то�си�оло�ії,� 4� відді-

лення� інтенсивної� терапії:за-

�ально�о� профілю,� невід�ла-

дних� станів,� нейрохір�р�ічно�о

профілю,� е�стра�орпоральної

дето�си�ації.� На� базі� лі�арні

працюють�відділення,� я�их�не-

має�в�інших�ЛПЗ�міста:�відділе-

ння� політравми,� �р�ентної� с�-

динної�хір�р�ії,�то�си�оло�ії,�хі-

р�р�ії� хребта� та� спинно�о� мо-

з��,�невід�ладної�терапії,�спец-

травми.� Ми� маємо� найбільш�

�іль�ість� ліжо�� інтенсивної� те-

рапії.� Тож�лі�арня�швид�ої� до-

помо�и� стала� одним� із� �оло-

вних��лінічних�за�ладів�столиці

з� надання� невід�ладної� меди-

чної�допомо�и�хворим�та�поте-

рпілим.

—
Можна
лише
�явити
об-
ся�и
та�ої
допомо�и...
Впродовж�доби�ми�прийма-

ємо�приблизно�сто�хворих.�За

рі��ви�он�ємо�від�18�до�20�ти-

сяч�оперативних�втр�чань.�І�до

нас� дійсно� привозять� тяж�их

хворих,� я�им� іноді� в� �мовах

звичайної� лі�арні� встановити

діа�ноз�д�же�с�ладно,�а�допо-

мо��� слід� надавати� швид�о,

�валіфі�овано,�за��часті�фахівці

різно�о�профілю.�Долю�цих�лю-

дей� виріш�ють� хвилини,� �� я�і

треба�в�ласти�і�оперативність,�і

�валіфі�ованість� персонал�.� У

нас�для�цьо�о�є�всі��мови�хоро-

ше�обладнання,�відмінні��адри.

Лі�арня�розрахована�на�710�лі-

жо�,� т�т� працює� пот�жний� �о-

ле�тив� майже� 2000� чолові�� (з

них� майже� 400� лі�арів).� У� нас

д�же�ба�ато�молодих� за� ві�ом

лі�арів,� адже� режим� роботи� �

за�ладі� надзвичайно� напр�же-

ний,� одна�� вони� д�же� швид�о

наб�вають� досвід�,� том�� їхнім

професіоналізмом�можна�лише

пишатися.

—
Профіль
діяльності
 за-
�лад�
 хір�р�ічний.
 Чи
 ви�о-
н�єте
я�ісь
�ні�альні
опера-
ції?
Дійсно,� на�90%�профіль� на-

шої�лі�арні�хір�р�ічна�допомо�а.

А� щодо� �ні�альності,� вважаю,

я�що�нашим�хір�р�ам�і�травма-

толо�ам�доводиться���б��валь-

ном�� роз�мінні� слова� «с�лада-

ти»� пацієнта� після� травми,� то

це�і�є��ні�альна�операція.�А�та�і

�� нас� трапляються�щодня.� Во-

дночас� на�адаю,� що� перш�� в

Києві� пересад��� печін�и� ви�о-

нали� саме� в� нашом�� за�ладі.

Нині� ми� ви�он�ємо� оперативні

втр�чання�майже�на� всіх� ор�а-

нах� і� системах,�адже�більшість

наших�пацієнтів�люди�з�тяж�и-

ми� і� численними� травмами,

�острими� хір�р�ічними� стана-

ми,� отр�єннями,� інс�льтами.

Часто-��сто� стан� та�их� пацієн-

тів��с�ладнюється�тим,�що�вони

потрапляють�до�нас�без�свідо-

мості,� �� �омі,� навіть� особ�� де-

�о�о�неможливо�встановити.

—
 За
 та�их
 �мов
 лі�арі
особливо
ризи��ють...
Безперечно.� І� ми� повинні

ретельно� подбати� про� їх� за-

хист� а� та�ож�про� захист� паці-

єнтів.� Для� цьо�о� за��пов�ємо

одноразові� інстр�менти,� одя�

та� білизн��медично�о� призна-

чення.�Та��працює��весь�меди-

чний�світ.�І�ми�повинні�іти�в�но-

��� з� часом.� Нама�аємося� не

відставати,� нас�іль�и� це� до-

зволяє� фінанс�вання.� Але,� до

речі,� ви�ористання� медично�о

одя���та�виробів�одноразово�о

ви�ористання�з�цієї�точ�и�зор�

є�е�ономічно�ви�ідним.�До�то-

�о�ж�с�часні�вироби�цьо�о�про-

філю� ви�отовлені� із� нет�аних

матеріалів�за�новою�техноло�і-

єю� і� вони� вже� довели� свою

я�ість,�надійність�і�зр�чність.

—
Ви
вже
обрали
собі
ви-
робни�а?
Та�.� Ми,� працбємо� з

ба�атьма� виробни�ами,� але

надаємо�перева���вітчизняним

виробни�ам.� Один� із� них� � фі-

рма�ТОВ�«Техно�омпле�с»,��о-

тра� запропон�вала� свої� �ом-

пле�ти�медично�о�одя���та�на-

бори�одноразово�о� хір�р�ічно-

�о� по�риття� власної� тор�ової

мар�и�«Славна».�Зо�рема,�нас

влаштов�є� і� ціна,� і� я�ість� �ом-

пле�тів�одя���та�по�риттів�«Ан-

тиСнід»� цьо�о� виробни�а.� До

�омпле�т�� входить� захисний

халат� �омбінований,� шапоч�а,

берет� або� шолом� захисний,

нар��авни�и�поліетиленові�або

з�ламіновано�о�спанбонд�,�фа-

рт�хи� з�ПВХ,� р��авич�и� прості

лате�сні.�Д�же�зр�чно,�що��ом-

пле�ти�фірми�«Техно�омпле�с»

розраховані� на� о�ремі� види

операцій.�До�то�о�ж�прод��ція

фірми�ви�отовлена�із�с�часних

нет�аних� матеріалів� СМС� та

спанбонд�� за� допомо�ою� тих

техноло�ій,� я�ими� �орист�ють-

ся�і�за��ордоном.�С�аж��відве-

рто�та�их�виробни�ів,�я�і�забе-

зпеч�ють�повноцінн��робот��лі-

�аря�в�операційній,���нас�в�У�-

раїні�можна,�я���аж�ть,�перера-

х�вати� на� пальцях.� Для� нас,

медичних�працівни�ів,�і,�безпе-

речно,�для�пацієнтів,� важливо,

щоб�та�а�прод��ція�б�ла�пред-

ставлена� на� рин��,� щоб� вона

б�ла�дост�пна�за�ціною�і�прий-

нятна� за� я�істю.� Д�же� цінною

перева�ою� є� те,� що� виробни�

врахов�є� специфі��� �ожно�о

за�лад�� (хір�р�ічний,� травма-

толо�ічний� напрями,� а��шерс-

тво� тощо)� це� с�часний� підхід

до�ор�анізації�справи.

Ос�іль�и
 до
 вас
 потра-
пляють
переважно
неплано-
ві
пацієнти,
проблема
забе-
зпечення
 операцій
 та�ими
виробами
 ля�ає
 ви�лючно
на
за�лад.
Безперечно.� Том�� питання

дост�пної�ціни�для�нас�не�менш

важливе.�Звісно,�не�за�рах�но�

я�ості.� І� нас� влаштов�є� лише

той� виробни�а,� я�ий�може� за-

безпечити��ідний�баланс�ціни� і

я�ості.

Ви
вже
достатньо
час�
пра-
цюєте
 з
 фірмою
 «Техно�ом-
пле�с»,
 щоб
 вважати
 цьо�о
виробни�а
 своїм
 партнером.

У
 Вас
 є
 я�ісь
 побажання
 на
майб�тню
співпрацю?
Ми� бажаємо� �спіхів� своїм

партнерам,� бажаємо� вітчизня-

ним� виробни�ам� розширювати

асортимент� прод��ції.� Що� ши-

ршим�він�б�де,�то��ращі��мови

б�д�ть� створені� для� лі��вання

пацієнтів�і�для�безпечної�роботи

лі�аря.� Розрахов�ємо� на� роз�-

міння� сит�ації� з� бо��� вітчизня-

но�о�виробни�а,�перед�сім���ці-

новій�політиці.�Адже�ми�робимо

спільн��справ��і�мета���нас�одна

захист� здоров’я� наших� �рома-

дян.� Приємно� відзначити,� що

нещодавно� фірма� «Техно�ом-

пле�с»���я�ості���манітарної�до-

помо�и� подар�вала� 2� �ондиці-

онери�для�операційних.�Це�сві-

дчить� про� їхню� постійн�� �ва��

до�лі�аря�і�пацієнта.

Охочих� за	ли	ати� до

створення�медицини�єв-

ропейсь	о�о�рівня�в�У	-

раїні�хоч�відбавляй.�Тих

же,� хто� своїми� знання-

ми,� вмінням� і� пра�не-

нням�творить�та	 �медицин ,�не�та	�ба�ато.�Але�втішає�те,

що�є� �нас�і�світлі��олови,�і�золоті�р 	и,�і�здорові�амбіції,�я	і

сл жать�єдиній�меті�—�захист �здоров’я�нації.�Кращі�за	ла-

ди�охорони�здоров’я�доводять,�що�вітчизняні�фахівці�мож ть

творити�дива� �надзвичайно�с	ладних� мовах.�Втім,�існ ють

і� виробни	и�медичної� прод 	ції,� я	і� всіма� силами� пра�н ть

змінити�ці�  мови,� поле�шити�працю�лі	аря,� захистити�йо�о

від� професійних� ризи	ів� і� забезпечити� сприятливі� чинни	и

для�од жання�пацієнта.�Про�це�—�наша�розмова�з��оловним

лі	арем�Київсь	ої�місь	ої�	лінічної�лі	арні�швид	ої�медичної

допомо�и,��оловним�хір р�ом�м.�Києва,�засл женим�лі	арем

У	раїни�Оле	сандром�ТКАЧЕНКОМ.

Р
ек

ла
м

а

�� 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

ВВВВаааашшшш���� ппппррррооооффффеееессссііііооооннннааааллллііііззззмммм
ттттаааа���� ннннаааашшшшаааа���� ппппрррроооодддд    				ццццііііяяяя����————
ззззааааппппоооорррр    				аааа����     ссссппппііііхххх    !!!!
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Олександр ТКАЧЕНКО:

МИ ПОВИННІ ІТИ 
В НОГУ З ЧАСОМ
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