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—�Ірино�Іванівно,�я�ий��о-
нтин�ент� хворих� лі��ється� �
вашом��відділенні?

—�Це�жін�и�фертильно�о�ві��

(від� 15� до� 45� ро�ів),� я�і� мають

проблем�� неплідності� чи� неви-

нош�вання� ва�ітності.� Головна

наша� мета�—� встановити� при-

чин��цьо�о�і�провести�всі�потрі-

бні� лі��вальні� та� реабілітаційні

заходи,� щоб� під�от�вати� жін��

до�ва�ітності,�зробити�та���ва�і-

тність� можливою� і� бла�опол�-

чною,� щоб� вона� завершилася

народженням�здорово�о�малю-

�а.�Том��ми�на�до�оспітальном�

етапі� обстеж�ємо� жіно�� на� на-

явність� різних� інфе�цій,� а� вже

під� час� їх� переб�вання� �� відді-

ленні� проводимо� інвазивні� до-

слідження�стан��мат�ових�тр�б,

ендометрію�тощо.

—�І�я�і�причини,�що�з�мо-
влюють� неплідність,� нині� є
найпоширенішими?

—�Д�же�часто�настанню�ва�і-

тності�переш�оджають�запальні

захворювання� статевих� ор�анів

��жіно�.�З�одно�о�бо���—�це�на-

слідо�� с�часно�о� стилю� стате-

во�о� життя� (часта� зміна� пар-

тнерв,� ранні� статеві� стос�н�и),

з�іншо�о�—��свідомлення�моло-

ддю�потреби�вчасно�відвід�вати

лі�аря,�і��оловне�—�значно��ра-

щі�діа�ностичні�можливості�для

широ�о�о� виявлення� та�их� па-

толо�ій.�Приблизно�30%�наших

пацієнто��—�жін�и,�я�і�ще�навіть

не� переб�вають� �� шлюбі,� але

вже� мають� подібні� проблеми.

Та�а�ж� част�а� тих,� хто�переб�-

ває� в� нашом�� відділенні� з� ме-

тою� хір�р�ічно�о� лі��вання� з

привод�� доброя�існих� ново�т-

ворень� статевих� ор�анів� (�істи

яєчни�ів,� ендометріоз� тощо).

Ще� 30%� пацієнто�� відділення

мали�в�анамнезі�невдалі�спроби

ва�ітності� (позамат�ова� ва�і-

тність,� самови�идні,� завмира-

ння�плода)�—�ми�проводимо� їх

реабілітацію� до� настання� ва�і-

тності.�За�алом���нашом��відді-

ленні� (воно� розраховане� на� 30

ліжо�)� щоро��� лі��ються� при-

близно�1000�жіно�.

—�Тобто�довіра�до�тради-
ційних�методів�лі��вання�не-

плідності� надзвичай-
но�висо�а...

—�Та�,�ми�застосов�-

ємо� традиційні� методи

лі��вання.� Нині� дедалі

більшо�о� поширення

наб�вають� допоміжні

репрод��тивні� техноло-

�ії,�одна��не�всі�пацієн-

т�и� мають� можливість

зверн�тися�до�та�их��ліні��за�їх

посл��ами.�Утім,�традиційні�ме-

тоди�та�ож�не�стоять�на�місці�—

вони�вдос�оналюються,�з’явля-

ються� нові� техноло�ії.� Примі-

ром,� за� останні� 10� ро�ів� стали

звичним�явищем�малоінвазивні

хір�р�ічні�втр�чання.�За�їх�допо-

мо�ою� можна� проводити� ор�а-

нозбережні� операції,� що� над-

звичайно� важливо� для� нашо�о

�онтин�ент��хворих.

Лапарос�опічні� та� �істеро-

с�опічні� втр�чання� зменш�ють

термін�переб�вання�жіно��на�лі-

�арняном��ліж��,�вони�малотра-

вматичні,� і� це� прис�орює� од�-

жання�пацієнта.�До�то�о�ж�ці�ви-

ди�операцій�дося�ають�хорошо-

�о�ефе�т�.�Вибір�метод��опера-

тивно�о�втр�чання�—�за�по�аза-

ннями,� тобто,� він� залежить� від

то�о,� чо�о� ми� хочемо� дося�ти.

Але�за�б�дь-я�о�о�вибор��зали-

шається� най�оловніше� —� щоб

операція�б�ла��спішною,�потрі-

бно� �ни�н�ти� її� �с�ладнень,� ін-

фі��вання�пацієнт�и.

Том��сприяє�і�вміння�лі�аря,�і

�мови,� в� я�их� він� опер�є.� Тож

ми� приділяємо� особлив�� �ва��

хір�р�ічном�� інстр�ментарію,� а

та�ож�іншим�матеріалам,�я�і�ви-

�ористов�ємо� під� час� операції.

А� я�що� �оворити� про� висо��

я�ість� надання� медичної� допо-

мо�и,�вона�передбаає�ще�й��о-

мфортність.� Зо�рема,� це� ва-

жливо�для�жіно�,�я�і�завжди�хо-

ч�ть�поч�ватися��омфортно.

—�Чи�існ�є�можливість�по-
єднати�ці�дві�вимо�и?

—� Та�,� я�що� �орист�ватися

с�часними� виробами� медично-

�о�призначення.�Ось��же�майже

впродовж� ро��� ми� тісно� спів-

працюємо� з� вітчизняним� виро-

бни�ом� та�ої� прод��ції� —� фі-

рмою� «Техно�омпле�с».� Вона

виробляє� одноразов�� медичн�

білизн�,� одя�,� о�лядові� набори

�іне�оло�ічні� під� тор�овою� ма-

р�ою�«Славна».�Ця�назва�повні-

стю�відповідає�оцінці�я�ості�са-

мої� прод��ції.� Мож�� �оворити

про�це�з��певненістю,�ос�іль�и�і

я�ість,� і� зр�чність� її� перевірено

на� пра�тиці.� Ми� за��пов�ємо

лапаротомічні� �омпле�ти� отя��

та� по�риттів,� ��ди� входить� �се

потрібне� для� проведення� опе-

рації� —� халати,� бахіли,� мас�и,

шапоч�и�для�операційної�бри�а-

ди,� а� та�ож� специфічне� опера-

ційне�по�риття�для�проведення

лапаротомії� —� з� по�линальною

зоною,�з�ад�езивним��раєм.

Та�� само� �омпле�ти�для� ла-

парос�опії� містять� �се� відпові-

дне�операційне�по�риття�—�ми

їх� та�ож� за��пов�ємо� останнім

часом.� Асортимент� прод��ції

«Техно�омпле�с�»� і� надалі� ро-

зширюємо,� ос�іль�и� вона� ці-

л�ом�влаштов�є�і�медичний�пе-

рсонал,�і�пацієнтів.

Зроз�міло,�що�хворим�с�ла-

дніше�оцінити�я�ість�прод��ції�з

точ�и�зор��професійної,�але�во-

ни�належно�оцінють� її� �омфор-

тність� та� е�ономічн�� дост�-

пність.�Та�,�набори��іне�оло�ічні

для� проведення� трансва�іналь-

но�о�УЗД�містять��се,�що�потрі-

бно� для� цієї� процед�ри.� Жін�а

не�ш��ає�с�ладові��омпле�т��по

різних�апте�ах,�не�носить�із�со-

бою�перелі��потрібно�о,�і�до�то-

�о�ж��омпле�т�обходиться�їй�на-

ба�ато�дешевше,�ніж�вона�при-

дбала�б��се�о�ремо.�До�речі,�в

аптеці� Інстит�т�� завжди� можна

придбати�прод��цію�фірми�«Те-

хно�омпле�с».� О�рім� �омпле-

�тів,� ми� за��пов�ємо� о�ремо

процед�рні�сороч�и,�бахіли,�ха-

лати,�мас�и,�шапоч�и.

—� Ви� задоволені� партне-
ром?

—� Та�.� По-перше,� медична

білизна,� одя�� і� по�риття� ТОВ

«Техно�омпле�с»� ви�отовлено

із� с�часних� нет�аних� матері-

алів,�перева�и�я�их�визнають��

світі.� По-др��е,� вони� завжди

ід�ть� наз�стріч� нашим�побажа-

нням�—�змінюють��омпле�тацію

наборів,� вдос�оналюють� виро-

би�чи�адапт�ють� їх�до��онтре�-

тних�потреб.� Тож� ��цілом�� їхня

прод��ція� забезпеч�є� належні

�мови� роботи� лі�аря� і� безпе�и

пацієнта� —� а� ця� вимо�а� є� ва-

жливою�в�с�часній�медицині.

Адже�в�та�ом��разі��оле�тив

відділення�має�більше�час��для

то�о,�щоб�приділити��ва���паці-

єнтові,�а�не�процес��стериліза-

ції.�Тим�більше,�що�наш�за�лад

має� пот�жний� на��овий� поте-

нціал.�Наші�фахівці� здійснюють

низ���на��ових�досліджень,�зо-

�рема,�присвячених�різним�ви-

дам� неплідності� та� методам� їх

подолання,�захворюванням�мо-

лочної� залози� в� жіно�� з� неплі-

дністю�тощо.�На��ові�розроб�и

співробітни�ів� Інстит�т�� впро-

вадж�ються���пра�ти��.�Ми�мо-

жемо� очі��вати� хороших� ре-

з�льтатів�лише�за��мови�існ�ва-

ння�надійно�о�тил�,�я�им�є,�зо-

�рема,� і�прод��ція�ТОВ�«Техно-

�омпле�с».

Світлана ТЕРНОВА,
«Ваше здоров’я».

У цьому допомагає продукція торгової марки «Славна»
Інстит�т�педіатрії,�а��шерства�та��іне�оло�ії�АМН�У�раїни�добре�зна-

ний�в�У�раїні�та�за�її�межами.�Він�є��оловною�на��ово-дослідною��ста-

новою��раїни�в��ал�зі�охорони�здоров’я�матері�і�дитини�впродовж�своєї

80-річної� історії.�В�йо�о�стінах�працювали�і�працюють�видатні�вчені�та

висо�о�валіфі�овані�лі�арі,�я�і�поєдн�ють���своїй�пра�тиці�традиційні�та

с�часні�методи�лі��вання.�Том��сюди�щорічно�звертаються�тисячі�паці-

єнтів�щоб�отримати�висо�о�валіфі�ован��медичн��допомо��.�А�часто-���-

сто�і�надію�на�материнство,�я�е�для�ба�атьох�с�часних�жіно��перетворю-

ється�на�мрію.�Про�це�—�наша�розмова�із�завід�вач�ою�відділення�пла-

н�вання� сім’ї� та� оперативної� реабілітації� Інстит�т�,� �андидатом�меди-

чних�на��,�старшим�на��овий�співробітни�ом�Іриною�РАКШЕЮ.
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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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ТТТТООООВВВВ���� ««««ФФФФііііррррммммаааа���� ««««ТТТТееееххххнннноооо����ооооммммппппллллееее����сссс»»»»
пр.�Перемо�и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба�ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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ІРИНА РАКША: ЛІКУВАННЯ ЖІНКИ МАЄ БУТИ НЕ
ЛИШЕ ЕФЕКТИВНИМ, А Й КОМФОРТНИМ


