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комплекс столиці.
Кращі лікарі Києва»
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Книга «Медичнооздоровчий комплекс столиці» — довідковоіміджеве видання, що
містить розгорнену інформацію про медичні організації та медичні заклади столиці
різного напрямку: міські лікарні, пологові відділення та жіночі консультації, стомато
логічні клініки, центри вузькоспеціалізованої допомоги із зазначенням адрес,
телефонів та днів і годин прийому. Крім того, зі сторінок книги можна дізнатися про
досягнення провідних лікарів і науковців України. Поруч із даними про заклади
офіційної медицини у виданні розміщено відомості про установи та окремих цілителів,
що спеціалізуються на народних методах оздоровлення людини.
У книзі також міститься коротка історична довідка про історію розвитку медицини,
фармацевтичної справи та освіти, стоматології, а також про традиції народної
медицини в Україні.
Електронна версія видання розміщена на Інтернетсайті www.logos.biz.ua.
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Шановні друзі, колеги та жителі Києва!
Знайомлячись із матеріалами цієї книги, спіймала себе на думці, що правий був великий Лев Толстой,
написавши прості й водночас геніальні слова: «Якщо людина та її справи не відображені в літературі, то її
ніби не було...»
На моє переконання, видання «Медичнооздоровчий комплекс столиці. Кращі лікарі Києва», яке ви
тримаєте в руках, без перебільшення, претендує на певний медичний літопис столиці України. Безперечно
й те, що ця книга має великий пізнавальний характер: у ній вміщено інформацію про вітчизняну медицину,
ґрунтовні історичні статті з розвитку медичної та аптечної справи в Україні, з історії стоматології, народної
та нетрадиційної медицини.
Книга дає реальну можливість киянам і гостям міста, усім пацієнтам оглянути своєрідну медичну
картупутівник Києва, адже автори її подають кваліфіковану інформацію про різні медичні заклади
столиці, в яких акценти спрямовані переважно на інноваційні методи діагностики, лікування за допомогою
новітнього обладнання та апаратури.
Досвід роботи й можливості багатьох столичних медичних закладів давно вимагають популяризації та
поширення інформації про їхню успішну діяльність. Упевнена, нова книга сприятиме цьому. Вона стане в
нагоді як медикам, так і їхнім пацієнтам.
Нині демографічна ситуація в Україні, стан здоров’я її громадян, особливо дітей, вимагають від
кожного з нас пильніше, прискіпливіше слідкувати за своїм самопочуттям, більше уваги приділяти
фізкультурі і спорту. Адже мав рацію Артур Шопенгауер, стверджуючи, що дев’ять десятих нашого щастя
залежить від здоров’я.
Отже, бажаю всім читачам цієї книги міцного здоров’я, аби були щасливими.
З повагою
Тетяна Бахтеєва,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я, доктор медичних наук, заслужений лікар України

Шановні читачі!
Щиро вітаю вас із виходом у світ довідковоіміджевого видання «Медичнооздоровчий
комплекс столиці», яке спрямоване на ознайомлення широкого кола читачів із діяльністю провідних
фахівців, компаній та організацій медичного спрямування у Києві та області.
Актуальність цього видання детермінована зацікавленістю читачів в отриманні повної та
системної інформації про комплекс медичних послуг, лікувальних методів та медикооздоровчих
центрів, що розташовані в межах Києва та Київської області.
Переконаний, що книга сприятиме розширенню клієнтської бази, залученню інвестицій,
розповість про нове медичне обладнання та інноваційні лікувальні методи. Висвітлення
комплексної, достовірної довідкової інформації про діагностичні та лікувальнооздоровчі методики
свідчить про соціальну спрямованість видання і, сподіваюся, допоможе населенню обрати для себе
доступний шлях до кваліфікованого медичного обслуговування.
Усім читачам бажаю міцного здоров’я, невичерпності життєвих сил, натхнення та наснаги у
здійсненні великих звершень на благо України!
З повагою
Василь Князевич,
Міністр охорони здоров’я України (2007–2010)

Дорогі кияни та гості столиці України!
Перед вами нове довідковоіміджеве видання — «Медичнооздоровчий комплекс столиці.
Кращі лікарі Києва». Сподіваємося, що ця книга стане для вас справжнім спеціалізованим путівни
ком, сприятиме ознайомленню громадян із роботою провідних клінік столиці, медичних компаній, сана
торнопрофілактичних закладів тощо.
На сторінках видання ви знайдете інформацію про широкий спектр медичних послуг, які мож
на отримати у столиці та пристоличних районах, найсучасніші технології й інновації, методи діагнос
тики хвороб, що застосовуються в медицині.
Книга «Медичнооздоровчий комплекс столиці» має на меті також розповісти про кращих
фахівців, які віддають благородній справі лікування й оздоровлення людей не лише знання й уміння,
а й тепло свого серця. Допоможе це видання і самим столичним медикам, адже популяризація
їхньої діяльності на сторінках книги та в Інтернеті значно збільшить кількість клієнтів.
Бажаю всім читачам та учасникам проекту міцного здоров’я, життєвої і творчої наснаги, успіхів
у праці на благо нашої держави — України!
З повагою
В. В. Загородній,
заступник начальника Головного управління
охорони здоров’я та медичного забезпечення
Київської міської державної адміністрації

