Слово про партнера
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ЛІКУВАННЯ ЖІНКИ МАЄ БУТИ НЕ
ЛИШЕ ЕФЕКТИВНИМ, А Й КОМФОРТНИМ

ІРИНА РАКША:

У цьому допомагає продукція торгової марки «Славна»
Інститтпедіатрії,ашерстватаінеолоіїАМНУраїнидобрезнанийвУраїнітазаїїмежами.Вінєоловноюнаово-дослідноюстановоюраїнивалзіохорониздоров’яматеріідитинивпродовжсвоєї
80-річної історії. В йоо стінах працювали і працюють видатні вчені та
висооваліфіованіліарі,яіпоєднютьсвоїйпратицітрадиційніта
счасніметодилівання.Томсюдищорічнозвертаютьсятисячіпацієнтівщоботримативисооваліфіованмедичндопомо.Ачасто-стоінадіюнаматеринство,яедлябаатьохсчаснихжіноперетворюєтьсянамрію.Проце—нашарозмоваіззавідвачоювідділенняпланвання сім’ї та оперативної реабілітації Інститт, андидатом медичнихна,старшимнаовийспівробітниомІриноюРАКШЕЮ.

Реклама

та пориттів, ди входить се
потрібне для проведення операції — халати, бахіли, маси,
шапочидляопераційноїбриади, а таож специфічне операційне пориття для проведення
лапаротомії — з полинальною
зоною,задезивнимраєм.
Та само омплети для лапаросопії містять се відповідне операційне пориття — ми
їх таож заповємо останнім
часом. Асортимент продції
«Техноомплес» і надалі розширюємо, осільи вона ціломвлаштовєімедичнийперсонал,іпацієнтів.
Зрозміло, що хворим сладнішеоцінитияістьпродціїз
точизорпрофесійної,алевони належно оцінють її омфор-

тність та еономічн достпність.Та,набориінеолоічні
для проведення трансваінальнооУЗДмістятьсе,щопотрібно для цієї процедри. Жіна
нешаєсладовіомплетпо
різнихаптеах,неноситьізсобоюпереліпотрібноо,ідотоожомплетобходитьсяїйнабаатодешевше,ніжвонапридбалабсеоремо.Доречі,в
аптеці Інститт завжди можна
придбатипродціюфірми«Техноомплес». Орім омплетів, ми заповємо оремо
процедрнісорочи,бахіли,халати,маси,шапочи.
— Ви задоволені партнером?
— Та. По-перше, медична
білизна, одя і пориття ТОВ

ПОДБАЙТЕ ПРО ЗРУЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ
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—ІриноІванівно,я ий онтинент хворих лі ється 
вашомвідділенні?
—Цежінифертильноові
(від 15 до 45 роів), яі мають
проблем неплідності чи невиношвання ваітності. Головна
наша мета — встановити причинцьооіпровестивсіпотрібні лівальні та реабілітаційні
заходи, щоб підотвати жін
доваітності,зробититаваітність можливою і блаополчною, щоб вона завершилася
народженням здоровоо малюа.Томминадооспітальном
етапі обстежємо жіно на наявність різних інфецій, а вже
під час їх перебвання  відділенні проводимо інвазивні дослідженнястанматовихтрб,
ендометріютощо.
—Ія іпричини,щозмовлюють неплідність, нині є
найпоширенішими?
—Джечастонастаннюваітностіперешоджаютьзапальні
захворювання статевих оранів
жіно.Зоднообо—ценаслідо счасноо стилю статевоо життя (часта зміна партнерв, ранні статеві стосни),
зіншоо—свідомленнямолоддюпотребивчасновідвідвати
ліаря,іоловне—значноращі діаностичні можливості для
широоо виявлення таих патолоій. Приблизно 30% наших
пацієнто—жіни,яіщенавіть
не перебвають  шлюбі, але
вже мають подібні проблеми.
Таа ж часта тих, хто перебває в нашом відділенні з метою хіррічноо лівання з
привод доброяісних новотворень статевих оранів (істи
яєчниів, ендометріоз тощо).
Ще 30% пацієнто відділення
маливанамнезіневдаліспроби
ваітності (позаматова ваітність, самовиидні, завмирання плода) — ми проводимо їх
реабілітацію до настання ваітності.Зааломнашомвідділенні (воно розраховане на 30
ліжо) щоро ліються приблизно1000жіно.
—Тобтодовірадотрадиційнихметодівлі ванняне-

плідності надзвичайновисо а...
—Та,мизастосовємо традиційні методи
лівання. Нині дедалі
більшоо поширення
набвають допоміжні
репродтивні технолоії, одна не всі пацієнти мають можливість
звернтисядотаихлінізаїх
послами.Утім,традиційніметодитаожнестоятьнамісці—
вонивдосоналюються,з’являються нові технолоії. Приміром, за останні 10 роів стали
звичним явищем малоінвазивні
хіррічнівтрчання.Заїхдопомоою можна проводити оранозбережні операції, що надзвичайно важливо для нашоо
онтинентхворих.
Лапаросопічні та істеросопічні втрчання зменшють
термінперебванняжіноналіарняномліж,вонималотравматичні, і це присорює оджанняпацієнта.Дотоожцівидиопераційдосяаютьхорошооефет.Вибірметодоперативноовтрчання—запоазаннями, тобто, він залежить від
тоо, чоо ми хочемо досяти.
Алезабдь-яоовиборзалишається найоловніше — щоб
операціябласпішною,потрібно нинти її сладнень, інфіванняпацієнти.
Томсприяєівмінняліаря,і
мови, в яих він оперє. Тож
ми приділяємо особлив ва
хіррічном інстрментарію, а
таожіншимматеріалам,яівиористовємо під час операції.
А ящо оворити про висо
яість надання медичної допомои,вонапередбааєщейомфортність. Зорема, це важливодляжіно,яізавждихочтьпочватисяомфортно.
—Чиіснєможливістьпоєднатицідвівимои?
— Та, ящо ористватися
счасними виробами медичноопризначення.Осьжемайже
впродовж ро ми тісно співпрацюємо з вітчизняним виробниом таої продції — фірмою «Техноомплес». Вона
виробляє одноразов медичн
білизн, одя, олядові набори
інеолоічні під торовою марою«Славна».Цяназваповністю відповідає оцінці яості самої продції. Мож оворити
процезпевненістю,осільиі
яість, і зрчність її перевірено
на пратиці. Ми заповємо
лапаротомічні омплети отя

«Техноомплес» виотовлено
із счасних нетаних матеріалів, переваи яих визнають 
світі. По-дре, вони завжди
ідть назстріч нашим побажанням—змінюютьомплетацію
наборів, вдосоналюють вироби чи адаптють їх до онтретних потреб. Тож  цілом їхня
продція забезпечє належні
мови роботи ліаря і безпеи
пацієнта — а ця вимоа є важливоювсчасніймедицині.
Аджевтаомразіолетив
відділеннямаєбільшечасдля
тоо,щобприділитивапацієнтові,анепроцесстерилізації.Тимбільше,щонашзалад
має потжний наовий потенціал. Наші фахівці здійснюють
низнаовихдосліджень,зорема, присвячених різним видам неплідності та методам їх
подолання,захворюванняммолочної залози в жіно з неплідністю тощо. Наові розроби
співробітниів Інститт впроваджютьсяпрати.Миможемо очівати хороших резльтатівлишезамовиіснваннянадійноотил,яимє,зорема,іпродціяТОВ«Техноомплес».
Світлана ТЕРНОВА,
«Ваше здоров’я».

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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