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Медичні заклади

Головне управління охорони здоров’я
та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації
– відділ організації поліклінічної допомоги;
– відділ організаційної роботи, контролю та діловодства;
– управління організації лікувально"профілактичної допомоги матерям та дітям;
– відділ організації лікувально"профілактичної допомоги матерям;
– відділ організації лікувально"профілактичної допомоги дітям;
– відділ кадрів та навчальних закладів;
– управління економіки;
– планово"економічний відділ;
– відділ спеціального фонду;
– управління бухгалтерського обліку та звітності;
– управління матеріальних ресурсів, інвестицій та будівництва;
– відділ будівництва, інвестицій та оренди;
– відділ матеріальних ресурсів та тендерних процедур;
– управління з контролю за використанням матеріальних ресурсів;
– відділ фінансового контролю;
– відділ контролю за використанням матеріальних ресурсів.

Качурова Людмила Вікторівна — заслужений працівник соціальної сфери України.
З 26 вересня 2006 р. очолює Головне управління охорони здоров’я та медичного за"
безпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). У 1978 р. закінчила Курський державний медичний інститут за фахом
«Лікувальна справа».
Головне упpaвлiння охорони здоровíя та медичного забезпечення м. Києва
є оpгaном міської деpжaвної виконавчої влaди, ствоpеним із метою pеaлiзaцiї
деpжaвної полiтики у гaлузi охорони здоров’я нaселення Києвa. Одним з основних
зaвдaнь упpaвлiння є кооpдинaцiя дiяльностi зaклaдiв oхоpони здоров’я, які не
нaлежать до комунaльної влaсностi мiстa, зaбезпечення квaлiфiковaної медико"
сaнiтapної допомоги нaселенню.
До склaду системи зaклaдiв охоpони здоров’я, пiдпоpядковaної Головному упpaвлiнню
охоpони здоров’я та медичного забезпечення, входить 167 ЛПЗ, із яких 10 здiйснюють
свою дiяльнiсть нa госпpозpaхунковiй основi, тa чотири медичних училищa. Лiкувaль"
но"пpофiлaктичнi зaклaди фiнaнсуються із коштiв мiського бюджету.

Розклад роботи та години прийому:
Понеділок–четвер
9:00–18:00
П’ятниця
9:00–16:45
Обідня перерва
13:00–13:45

Структурні підрозділи:
– управління медичного забезпечення та епідеміологічного нагляду;
– відділ медико"фармакологічного забезпечення діяльності ЛПЗ;
– відділ клінічної епідеміології та інфекційного контролю;
– управління організації лікувально"профілактичної допомоги дорослому населенню;
– відділ організації стаціонарної допомоги;
– відділ охорони психічного здоров’я;
– військово"мобілізаційний відділ;
– управління організації первинної медико"санітарної допомоги;

вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01034
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Київська міська клінічна лікарня № 12

– спосіб виявлення металозу після операцій ендопротезування кульшового суглобу
та металоостеосинтезу за допомогою рентген"комп’ютерної томографії;
– спосіб виявлення остеопорозу у хворих із переломами проксимального відділу
стегнової кістки за допомогою рентген"комп’ютерної томографії;
– спосіб визначення ступеня стенозу та оклюзії судин стегна й гомілки методом
магніто"резонансної ангіографії;
– спосіб прогнозування течії загоєння переломів проксимального відділу стегнової
кістки за допомогою дистанційної інфрачервоної термографії; прогнозування
ускладненого або нормального загоєння перелому;
– спосіб визначення рівня активізації хворих із переломами проксимального відділу
стегнової кістки за допомогою реєстрації омега"потенціалу головного мозку;
– застосування системи кровозбереження при тотальному протезуванні великих суглобів
(використання систем аутотрансфузії дренованої крові в післяопераційному періоді);
– спосіб припинення виразкових кровотеч шляхом аплікації гемостатика «Капрофер»
на кратер виразки;
– спосіб хірургічного лікування дуоденальних виразок, що кровоточать, методом
виконання СВ та антрумектомії з формуванням клапанного серозно"м’язово"
підслизового шва;
– освоєно ендопротезування колінного суглобу без збереження задньої хресто"
подібної зв’язки системою NEXT GEN LPC (Zimmer);
– освоєні та впроваджені малоінвазивні доступи при операції тотального ендопротезу"
вання кульшового суглобу.
Високий рівень та якість надання медичної допомоги дозволили лікарні отримати
вищу акредитаційну категорію.
Бажаємо Вам здоровíя!

Лобода Таїсія Володимирівна — головний лікар, кандидат медичних наук,
заслужений лікар України.
Лікарня № 12 складається зі стаціонару на 610 ліжок і є багатопрофільним медич"
ним закладом, де надається спеціалізована стаціонарна медична допомога хворим
із різним профілем захворювань.
У складі лікарні функціонують травмпункти щелепно"лицьовий та опорно"рухового
апарату, де за рік надається амбулаторна медична допомога понад 20 тис. хворим.
Високу якість медичних послуг забезпечують 171 лікар (1 доктор медичних наук,
8 кандидатів медичних наук і 9 заслужених лікарів України), 308 медсестер
та 220 осіб молодшого медперсоналу.
На базі лікувальних відділень лікарні розташовані кафедри:
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця: хірургії № 3 (завіду"
вач — чл."кор. АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, проф.
П. Д. Фомін); оториноларингології (проф. Ф. О. Тишко); внутрішньої медицини № 4
(проф. В. Г. Лизогуб); хірургічної стоматології і щелепно"лицьової хірургії (чл."кор.
АМН, заслужений діяч науки і техніки, проф. В. О. Маланчук); анестезіології,
реаніматології та медицини катастроф (проф. Л. П. Чепкій);
Національної медичної академії післядипломної освіти: неврології № 2 (завідувач —
проф. О. В. Ткаченко); щелепно"лицьової хірургії (заслужений діяч науки і техніки,
проф. О. О. Тимофєєв).
Функціонують сім міських центрів:
– із надання невідкладної допомоги хворим із гострими шлунково"кишковими
кровотечами;
– ендопротезування, хірургії та реабілітації;
– ургентної спеціалізованої ортопедо"травматологічної допомоги;
– щелепно"лицьової та пластичної хірургії;
– відновлювально"реконструктивної та пластичної хірургії ЛОР"органів та граничних
ділянок голови і шиї;
– реабілітації хворих на виразкову шлунково"кишкову кровотечу;
– санологічний центр серцево"судинних захворювань.
Чітка стратегія розвитку системи надання якісної медичної допомоги в лікарні забез"
печується застосуванням найновіших та найефективніших технологій діагностики, ліку"
вання, профілактики, що базуються на ідеології доказової медицини та досягаються
шляхом тісної співпраці з провідними кафедрами медичного університету та академії.
Успішно освоєно і впроваджено:
– застосування Ронколейкіну (Інтерлейкіну"2) в комплексній терапії при хронічному
остеомієліті та флегмонах щелепно"лицьової ділянки у пацієнтів із наркозалежністю;
– спосіб остеосинтезу шийки стегнової кістки за допомогою оригінального фіксатора
Самохіна, напрявлювача та імпактора;

вул. Підвисоцького, 4"а, м. Київ, 01103.
Тел.: +380 (44) 528"33"25. E"mail: kmkl12@health.kiev.ua
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діагностичних відділень та сім лабораторій, три відділення фізіотерапії та відновлю"
вального лікування.
Науково"технічний прогрес вимагає своєчасного відходу від гіпократівського устрою
лікарні на користь сучасного медичного комплексу на засадах новітніх технологій
у галузі техніки, біології та телемедицини, який у будь"який час зможе забезпечити
надання будь"якому хворому якісної висококваліфікованої медичної і реабілі"
таційної допомоги.
У клініці сформувалася велика команда високопрофесійних медиків: тут працюють
біля 300 лікарів, із них п’ять докторів та 23 кандидати медичних наук, 960 медичних
сестер та молодшого персоналу.
Київська міська клінічна лікарня № 1 вперше в Києві започаткувала практику, коли
відділення лікарні очолюють доктори наук. Щоб повноцінно функціонувало й активно
розвивалося таке величезне відділення, як реанімація, потрібен фахівець найвищо"
го класу, тому відділення очолює професор, доктор наук. Те саме і в терапевтично"
му, офтальмологічному, нейрохірургічному та інших відділеннях лікарні.
Медична техніка на службі у фахівців клініки нині дає можливість звести до мініму"
му раніше травматичні операції, перевести їх у розряд малоінвазивних втручань, які
меншою мірою позначаються на якості й житті пацієнтів.
Прогресивний напрямок, який обрала медична наука і практика, підкріплюється по"
силеним навчанням спеціалістів на місцях та обміном здобутками під час проведен"
ня спеціалізованих семінарів, де щоразу представлено дедалі досконаліші зразки
новітньої медичної техніки, яка нині вирізняється універсальністю, портативністю,
надійністю, а також оптимальним поєднанням ціни та якості.
Вперше в Україні у Київській міській клінічній лікарні № 1 було зроблено низку
хірургічних операцій найсучаснішими малоінвазивними методами — без скальпеля,
крові та без ускладнень. У відділенні ендоскопічної хірургії виконують оперативні
втручання на шлунку та кишківнику за допомогою ендоскопів, на органах черевної
порожнини та гінекологічні (із застосуванням лапараскопа).

Чермак
Ігор Іванович
Головний лікар

Київська міська клінічна лікарня № 1
Чермак Ігор Іванович — заслужений лікар України, кандидат медичних наук, лікар
вищих кваліфікаційних категорій за фахом «Організація і управління охороною здо"
ров’я» і «Акушерство та гінекологія», головний фахівець ГУОЗ та МЗ м. Києва.
Народився 1 січня 1963 р. в с. Городниця Городенківського району Івано"Франків"
ської області. У 1987 р. закінчив Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця
за фахом «Лікувальна справа».
Працював лікарем Дарницького районного медичного об’єднання, Київської міської
клінічної лікарні № 1.
З 1995 р. працював директором Українського державного центру репродукції люди"
ни. Протягом 1998–2001 рр. — директор Дарницького територіального медичного
об’єднання. У 2001–2008 рр. — заступник головного лікаря з медичної частини
з акушерства та гінекології Київської міської клінічної лікарні № 1, директор Київсь"
кого міського центру репродуктивного здоров’я.
З 2008 р. — головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 1.
За плідну працю І. І. Чермак нагороджений почесним званням «Заслужений лікар
України» (2006 р.), почесними грамотами Верховної Ради України (2004 р.), Київсь"
кого міського голови (2007 р.), Міністерства охорони здоров’я (2000, 2001 рр.), по"
дяками голови Дарницької районної ради (2003, 2006 рр.), відзнаками ВВ МВС Ук"
раїни «Мужність, честь, закон» (2005 р.), голови Дарницької районної ради «За зас"
луги» (2006 р.).
Київська міська клінічна лікарня № 1, історія якої розпочалася 1 листопада
1950 р., спрямовує свою діяльність на ниві охорони здоров’я в загальну справу
поліпшення соціального та фізичного життя жителів столиці.
Шість лікувальних та патолого"анатомічний корпуси і господарські об’єкти лікарні
розташувались у мальовничому місці Дарниці, біля парку Партизанської Слави,
і займають площу 14 га.
У стаціонарі щороку лікується близько 30 тис. мешканців Дарницького району Києва.
У складі лікарні — 18 спеціалізованих клінічних відділень, зокрема п’ять
хірургічного профілю, п’ять акушерсько"гінекологічних, сім терапевтичних, вісім
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До роботи в Центрі залучено кращих за
професійними якостями та досвідом роботи
фахівців, котрі працюють на сучасному
медичному обладнанні, застосовуючи най"
сучасніші та найефективніші медичні техноло"
гії і методи діагностики, лікування та реабілі"
тації хворих. Консультантами Центру є
провідні спеціалісти країни, налагоджена
співпраця зі світовими клініками North West
Abbot Hospital, Children Hospital of Minnea"
polis (Міннесота, США).
Центр оснащений сучасним технічним облад"
нанням із використанням електронної та ультра"
звукової апаратури, магнітно"резонансної та
комп’ютерної томографії, ДНК"досліджень,
ендоскопії, лапароскопії, кріохірургії, електро"
хірургії, лазерної технології, еферентних
методів лікування, методів молекулярної
біології, імуноферментних методів визна"
чення великого спектру біологічно"активних речовин, комп’ютерної обробки даних,
системи телемедицини та ін.

Гордістю лікарні став діагностичний центр,
створений на базі лікувально"діагностичного
корпусу, який обслуговує райони лівобережжя
Дніпра. Структуру центру складають відділен"
ня ендоскопії, функціональної, ультразвукової
та променевої діагностики (використовуються
методи ядерно"магнітного резонансу та ком"
п’ютерної рентгенографії).
Центр оснащений найсучаснішим обладнанням
вітчизняного та іноземного виробництва, що
дозволяє оцінювати стан усіх систем та органів
людини.
Поглиблена діагностика, до того ж із допомо"
гою новітнього спеціального обладнання дає
змогу надати хворому рекомендації, зокрема
щодо дотримання здорового способу життя.
Серед обладнання є найновіше сучасне устат"
кування — від апарату ядерно"магнітного ре"
зонансу до імуноферментного аналізатора.
Лабораторне забезпечення діагностики та лікування хворих здійснюють централь!
на клініко!діагностична та бактеріологічна лабораторії, спеціалізовані
лабораторії цитології, імунології, лабораторія відділення анестезіології
та інтенсивної терапії.
Щороку в цих лабораторіях виконується понад 1,5 млн. гематологічних, біохімічних
досліджень за 43 показниками крові, сечі, спино"мозкової рідини, досліджуються
анаеробні мікроорганізми, паразити, грибки, 32 види досліджень різних складових
імунітету тощо.
Імунне відділення, яке водночас є міським центром імунології, надає допо"
могу хворим із неспецифічними захворюваннями легень, нирок, а також проводить
імунокорекцію діяльності цих органів.
З 1991 року на базі відділення гнійної хірургії відкрито Київський міський центр
лікування хірургічних ускладнень цукрового діабету.
За останні 15 років на базі відділень лікарні відкрито Київський центр репродук!
тивного здоровíя, Київський міський центр патології стопи, Київський
лівобережний нейроцентр, Київський міський офтальмологічний центр.

У відділеннях щорічно виконується понад 5 тис. операцій на органах черевної
порожнини, кінцівках, ендокринних органах, вусі, горлі, носі, пластичні операції,
а також офтальмологічні та нейрохірургічні із застосуванням мікрохірургії.
Високий рівень діагностики, відповідний рівень хірургічної служби лікарні — все це
в сукупності значно підвищує ефективність лікувального процесу в медичному
закладі.
За результатами наукових розробок фахівців лікарні щороку виходить друком близько
40 наукових праць. Результати хірургічного й терапевтичного лікування здобули виз"
нання на вітчизняних та міжнародних конференціях медиків.
Найближчим часом планується розпочати будівництво нових корпусів для лікуваль"
них та допоміжних служб, збільшити кількість клінічних кафедр, що працюють на
базі медичного закладу.
Міністерство охорони здоров’я та Фармакологічний комітет визнали Київську міську
клінічну лікарню № 1 центром випробування нової медичної техніки та новітніх
лікарських засобів.
У стінах медичної установи панує доброзичлива атмосфера, кожен пацієнт завжди
отримає тут підтримку і кваліфіковану допомогу.

Київський центр репродуктивного здоров’я
Центр створено на базі Українського державного центру діагностики і реабілітації
репродуктивної функції людини в Київській міській клінічній лікарні № 1. В основі
роботи Центру — співпраця із науково"координаційною радою, Інститутом ПАГ АМН
України, кафедрою акушерства та гінекології МІ УАНМ, організаційно"методичним
кабінетом. Головним напрямком діяльності є надання невідкладної та планової високо"
кваліфікованої лікувально"профілактичної допомоги пацієнтам із порушеннями
репродуктивної функції, патологією статевих та суміжних органів, патологією
вагітності та іншими захворюваннями.

Доброго Вам здоровíя!

Харківське шоссе, 121, м. Київ, 02091
Тел.: +380 (44) 564"65"34, 564"52"54
E"mail: kcrz@ukr.net
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лікарні і кафедр НМАПО видані два збірники наукових праць (1994, 1998 р.), чимало
монографій.
Високий рівень та якість надання медичної допомоги дозволили лікарні отримати
вищу акредитаційну категорію.
Лікарня забезпечує надання висококваліфікованої спеціалізованої
стаціонарної допомоги дорослому населенню за багатьма профілями і
має у своєму складі відділення: терапевтичні, алергологічні, неврологічні,
кардіологічне, гастроентерологічне, психосоматичне, загальної хірургії, малоінва"
зивної хірургії, гнійної хірургії, травматологічне, ортопедичне, нейрореабілітаційне,
офтальмологічне, отоларингологічне. Переважна кількість відділень розрахована
на 60 ліжок. Реанімаційна допомога хворим забезпечується у відділенні анестезіо"
логії та інтенсивної терапії на 12 ліжок.
Допоміжні та діагностичні структури представлені відділеннями: приймальним,
фізіотерапевтичним, рентгенологічним, трансфузіології, кабінетами ультразвукової
діагностики, ендоскопії, функціональної діагностики, клінічною та імунологічною
лабораторіями, патологоанатомічним відділенням.
Амбулаторний прийом хворих виконують конcультативно"діагностичне відділення
та відділення спелеотерапії міського алергологічного центру, травмпункт.
У лікарні функціонують Київський міський алергологічний центр та
Київський міський гастроентерологічний центр. КМКЛ № 8 забезпечує
планову та ургентну госпіталізацію хворих м. Києва.

Пілецький
Анатолій Михайлович
Головний лікар

Київська міська
клінічна лікарня № 8
Пілецький Анатолій Михайлович — у 1979 р. закінчив Вінницький медичний
інститут, кандидат медичних наук, академік Української академії наук, заслужений
лікар України. Очолює лікарню з дня її заснування.
Київську міську клінічну лікарню № 8 (КМКЛ № 8) було відкрито 4 лютого
1989 року як першу лікарню"тисячник у м. Києві та в Україні.
Сьогодні лікарня є найпотужнішим закладом столиці і розрахована на одночасне
перебування 940 хворих. 3а показниками обсягу та якості надання стаціонарної до"
помоги КМКЛ №8 лідирує в системі охорони здоров’я м. Києва. Щорічно в лікарні
надається медична допомога близько 55 тис. хворих. У стаціонарних відділеннях
отримують медичну допомогу в середньому 28 тис. хворих, із них 50% в ургентно"
му порядку; виконується біля 7 тис. операцій, із них 70% — за терміновими пока"
заннями. Багато років лікарня утримує перше місце серед міських клінічних ліка"
рень за показником хірургічної активності.
Високий рівень надання медичної допомоги забезпечує висококваліфікований
колектив медичних працівників. У лікарні працюють: один доктор медичних наук та
14 кандидатів медичних наук. Питома вага атестованих лікарів та середнього медич"
ного персоналу сягає 100%. Мають вищу та першу кваліфікаційні категорії біля
90% лікарів та середніх медпрацівників.
КМКЛ № 8 є базовою клінікою шести кафедр Національної медичної академії після"
дипломної освіти ім. П. Л. Шупика: ортопедії і травматології № 1; гастроентеро"
логії, дієтотерапії і ендоскопії; хірургії та судинної хірургії; клінічної імунології та
алергології; медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології (цикл ЛФК),
пластичної хірургії та комбустіології і кафедри поліклінічної підготовки та сімейної
медицини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
За результатами спільної науково"практичної діяльності в практичну роботу лікарні
впроваджено низку новітніх методів діагностики та лікування хворих. Співробітниками

вул. Юрія Кондратюка, 8, м. Київ, 04201
Тел.: +380 (44) 502"37"00 (приймальня головного лікаря),
502"37"17 (приймальне відділення), 502"37"37 (довідка)
E"mail: kmkl8@health.kiev.ua
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Романюк Лілія Іванівна — завідувач алергологічного відділення № 1, керівник
алергологічного центру, головний позаштатний алерголог ГУОЗ і МОЗ м. Києва.
Заслужений лікар України, кандидат медичних наук. Постійний член Європейської
Академії алергології і клінічної імунології.
Київський міський алергологічний центр (КМАЦ) є найбільшим лікувально"
діагностичним закладом з алергології в Україні. КМАЦ — структурний підрозділ
Київської міської клінічної лікарні № 8. До складу КМАЦ входять: консультативно"
діагностичне відділення, два стаціонарні відділення на 60 ліжок кожне, відділення
спелеотерапії та реабілітації, імунологічна лабораторія.
У штаті центру працюють кандидати медичних наук, більшість лікарів мають вищу
і першу атестаційні категорії. КМАЦ надає висококваліфіковану спеціалізовану
діагностичну (включаючи клініко"імунологічну, функціональну і специфічну),
лікувальну і реабілітаційну допомогу хворим з алергічною патологією м. Києва.
У діагностиці та лікуванні алергічних захворювань лікарі КМАЦ покладаються на
висновки вітчизняних та міжнародних консенсусів із проблем алергології з метою
досягнення фармакоекономічного ефекту та поліпшення якості життя пацієнтів.
У КМАЦ проходять обстеження і лікування призовники м. Києва.
Київський міський алергологічний центр проводить медикаментозне і специфічне
(специфічну алерговакцінацію за показаннями) лікування хворих із:
– бронхіальною астмою;
– хронічним обструктивним захворюванням легенів (диференціальна діагностика);
– алергічним ринітом і кон’юнктивітом;
– алергією до медикаментів;
– харчовою алергією;
– інсектною алергією;
– атопічним дерматитом;
– контактним дерматитом;
– кропив’янкою та набряком Квінке;
– пневмонією у хворих на бронхіальну астму та інші алергозахворювання;
– сироватковою хворобою та ін.
Центр надає реабілітаційну допомогу у відділенні спелеотерапії та реабілітації (штучні
соляні шахти). Мешканці столиці мають змогу отримати в Центрі направлення для
оздоровлення в природних соляних шахтах у РАЛ п. Солотвіно і РЦ м. Ужгород.
Спеціалісти алергологічного центру проводять навчально"інформаційну роботу з
пацієнтами в рамках програми «Астма"клуб» із метою попередження розвитку
алергічних захворювань.

Романюк
Лілія Іванівна
Керівник

Київський міський
алергологічний центр
Щорічно КМАЦ проводить науково"практичну конференцію з питань астми та
алергії для практикуючих лікарів, у якій беруть участь провідні українські фахівці.
Лікарі беруть участь у роботі Всеукраїнського з’їзду алергологів, з’їздах імунологів,
пульмонологів. Спеціалісти алергоцентру мають публікації в наукових, науково"
популярних та періодичних виданнях, виступають у засобах масової інформації.
Керівництво центру постійно турбується про підвищення кваліфікації своїх
спеціалістів, їх розробки та досвід опрацьовуються в кандидатських та докторських
дисертаціях.
КМАЦ співпрацює зі спеціалістами з питань алергології та клінічної імунології
НМУ; НМАПО; НДІ; з алергологічними центрами інших міст України; з «Асоціацією
алергологів України», іншими лікарськими асоціаціями та благодійними фондами.
КМАЦ є клінічною базою фармкомітету МОЗ України. Лікарі беруть участь в
апробації нових медикаментів та методів лікування, що застосовуються в алерго"
логічній практиці.
Київський міський алергологічний цетр має власний сайт за адресою:
www.allergo.kiev.ua, де можна знайти додаткову інформацію про центр, його спеціа"
лістів, а також загальноосвітню інформацію з питань лікування та профілактики
алергозахворювань і спеціалізовану інформацію для лікарів.

Київська міська клінічна лікарня № 8,
1 алергологічне відділення
вул. Юрія Кондратюка, 8, м. Київ, 04201
Тел.: +380 (44) 502"37"91
E"mail: allergo@ukr.net,
lilir2006@yahoo.com,
www.allergo.kiev.ua
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Одним із напрямків сучасних лікувальних методик є впровадження малоінвазивних
технологій у хірургії, гінекології, урології.
У лікарні впроваджені такі методи лікування:
– лапароскопічне видалення жовчного міхура;
– лапароскопічне лікування безпліддя;
– хірургічне лікування позаматкової вагітності лапароскопічним методом;
– лапароскопічне видалення кіст яєчників, фіброматозного вузла;
– дроблення каменів у сечоводах при сечокам’яній хворобі;
– оперативне лікування нетримання сечі у жінок;
– видалення гемороїдальних вузлів ультразвуковим скальпелем;
– екстирпація матки за допомогою ультразвукового скальпеля;
– операції при випадіннях прямої кишки за допомогою поліпропіленової сітки;
– розширення загального носового ходу для поліпшення носового дихання, особливо
при храпах під час сну;
– проведення пластики вушних ракових;
– проведення системного тромболізису при гострому інфаркті міокарда та емболії
легеневої артерії.
Упродовж останніх 15 років накопичено великий досвід співпраці зі страховими
компаніями.
У лікарні працюють: доктор медичних наук, вісім кандидатів медичних наук, сім зас"
лужених лікарів України, 121 лікар, більшість із них — лікарі вищої та першої категорії.
Лікарня тричі отримувала акредитаційний сертифікат вищої категорії.

Єлагін
Володимир Володимирович
Головний лікар

КЗ КОР «Київська обласна лікарня № 2»
В. В. Єлагін — доктор медичних наук, Заслужений лікар України, кавалер ордена
«За заслуги» ІІІ ст., депутат Київської обласної ради.
У 1983 р. закінчив Запорізький медичний інститут, у 2000 р. — Київський держав"
ний торговельно"економічний університет. З 1992 р. очолює Київську обласну лікар"
ню № 2.
Комунальний заклад Київської обласної ради ´Київська обласна
лікарня № 2ª створена у 1991 р. на базі лікарні обліксанупру. Зараз лікарня
здійснює медичне обслуговування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, потерпілих від Чорнобильської ката"
строфи І–ІІІ категорій, які проживають у Київській області.
Лікарня має вищу кваліфікаційну категорію. На сьогоднішній день це багатопрофіль"
ний медичний заклад зі стаціонаром на 200 ліжок та поліклінікою на 850 відвідувань
у зміну.
Стаціонарна допомога надається у п’яти спеціалізованих відділеннях (неврологічне,
хірургічне, кардіологічне, терапевтичне, відділення інтенсивної терапії). У складі цих
відділень є ревматологічні, гастроентерологічні, ендокринологічні, гінекологічні,
урологічні та ЛОР"ліжка.
У клініці наявні всі умови для реабілітації хворих (відділення фізіотерапії та водоліку"
вання, ЛФК, теренкур, паркова зона).
Діагностична база лікарні представлена сучасним обладнанням, що дозволяє прово"
дити інформативну діагностику шлунково"кишкового тракту, головного мозку, серця,
передміхурової залози, молочних залоз, судин тощо.
Клініко"біохімічна лабораторія обладнана найсучаснішими приладами, за допомогою
яких у найкоротші терміни здійснюється широкий комплекс клініко"імунологічних,
біохімічних та бактеріологічних досліджень.
Поліклініка та стаціонар укомплектовані сучасною медичною апаратурою виробництва
провідних компаній: комп’ютерний томограф та мамограф «Philips», ультразвукові
апарати «Philips» та «Aloka»; ендоскопічна відеоапаратура з відеоцентром «Оlympus»
і «Рentax»; стоматологічні установки американського виробництва.

пров. Нестерівський, 13/19, м. Київ, 04053
Тел.: +380 (44) 272"63"08 (приймальня головного лікаря)
Тел.: +380 (44) 443"59"67 (приймальне відділення)
E"mail: kol2@i.ua

КЗ КОР ´Київська обласна лікарня № 2ª
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Ілюк Юрій Іванович — нейрохірург вищої категорії, кандидат медичних наук,
заслужений винахідник, завідувач нейрохірургічного відділення комунального закла"
ду Київської обласної ради обласного психіатрично"наркологічного медичного
об’єднання (КЗКОРОПНМО), генеральним директором якого працює заслужений
лікар України Г. М. Зільберблат.
Народився 3 грудня 1937 р. у с. Брідок Заставнівського району Чернівецької області.
З відзнакою закінчив Чернівецький медичний інститут у 1960 р. Працював хірургом
у Верхньо"Дуванній лікарні Краснодонського району Луганської області. В 1963–
1966 рр. навчався в аспірантурі Інституту нейрохірургії АМН України ім. академіка
А. П. Ромоданова. В 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Первинні пухлини
склепіння кісток черепа». Автор 74 наукових праць. З 1976 р. завідувач нейрохірур"
гічного відділення КЗКОРОПНМО.

Ілюк
Юрій Іванович

Основні напрямки наукових досліджень Ю. І. Ілюка — епілепсії та
психічні порушення, зумовлені нейрохірургічними захворюваннями головного моз"
ку, його оболонок і судин; пухлини кісток черепа; пухлини головного мозку; набряк"
набубнявіння головного мозку; наслідки травм та інфекцій головного мозку; пору"
шення мозкового кровообігу; гідроцефалії; дитячий церебральний параліч (ДЦП);
вроджені й набуті вади черепа, головного мозку і його судин.
Основні наукові розробки: лікворний діаліз; методи лікворошунтувальних, ліквород"
ренувальних і реваскуляризаційних операцій; методи декомпресії головного мозку
та методи пластики дефектів черепа.
Загалом проведено близько п’яти тисяч операцій. Результати лікування у більшості
хворих позитивні: повне чи майже повне припинення припадків у хворих на епілеп"
сії; відновлення рухливості, тонусу м’язів та координації у хворих на ДЦП; припи"
нення чи помітне зменшення кількості психічних порушень у хворих з органічними
ураженнями головного мозку.

Ілюк Юрій Іванович та його дружина Ірина Петрівна Богдан (також медик —
провізор) — батьки трьох дітей, які є хірургами: Роман і Наталя — нейрохірурги,
Оксана — офтальмохірург (усі закінчили вуз із відзнакою). Вся родина захоплюєть"
ся, окрім медицини, звичаєвістю різних народів, і передусім українського, у сфері
попередження захворювань та збереження фізичного і психічного здоров’я.
Захоплення і праця для родини — нерозривні.
Нейрохірургічне відділення КЗКОРОПНМО, яким завідує Ю. І. Ілюк, спеціалі"
зується на лікуванні найрізноманітніших захворювань головного мозку, зокрема
різних видів епілепсії, дитячого церебрального паралічу та психічних порушень,
зумовлених органічними ураженнями головного мозку, які вимагають усунення або
корекції лише за допомогою хірургічного втручання (пухлини, кісти, хронічні гема"
томи й гідроми, гідроцефалія). Це відділення — чи не єдина установа, де проводять
пластику дефектів черепа з використанням матеріалів із кісток.
Лікування у відділенні переважно комплексне (хірургічне, медикаментозне,
реабілітаційне) — з огляду на поєднання багатьох причин виникнення, розвитку й
прогресування зазначених категорій захворювань. У лікуванні епілепсій та ДЦП
надається перевага усуненню тих хвороб і вад головного мозку, які відповідальні за
їх виникнення і розвиток. Обстежуються і лікуються тут люди з усієї України і навіть
з"за кордону, хоча кількісно переважають хворі з Київщини. Обстеження, як прави"
ло, також комплексне і проводиться як у відділенні, так і в діагностичних центрах,
лабораторіях, клініках, інститутах Києва, що диктується не лише складністю діагнос"
тики цієї категорії хвороб, а й нерідко поєднанням кількох захворювань чи вад.
У відділенні працює ще два нейрохірурги.
Грицик Володимир Федорович спеціалізується на лікуванні епілепсій пухлинного та
запального походження, судинних і дегенеративних захворювань головного мозку,
пластичних операціях на черепі.
Недопако Ярослав Якович — фахівець із лікування епілепсій судинного і запального
походження та пластичних операцій на черепі.
КЗКОРОПНМО, нейрохірургічне відділення,
вул. Вокзальна, 8, смт Глеваха, Васильківський р"н,
Київська область. Тел.: +380 (67) 663"32"72

Під час клінічної конференції у відділенні. Зліва направо: Ю. І. Ілюк, Я. Я. Недопако, В. Ф. Грицик
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7 жовтня 2009 р. Київський міський пологовий будинок № 7 отримав сертифікат про
присвоєння звання «Центр якісного медичного обслуговування» за досягнення у
втіленні сучасних перинатальних технологій, рекомендованих ВООЗ, які впроваджують"
ся в Україні за проектом «Здоров’я матері та дитини».
Упродовж останніх дев’яти років Пологовий будинок № 7 займає перше місце по
Києву за кількістю пологів. Його перевагою є постійне спільне перебування матері
й дитини від моменту народження малюка до виписки та практика партнерських пологів,
які відбуваються в індивідуальних пологових залах, оснащених шведськими стінками,
фітболами, ліжками"трансформерами, індивідуальним душем і туалетом. Усі породіллі
розміщуються винятково в індивідуальних палатах. Неонатологи пологового будинку
№ 7 максимально орієнтують молодих мам на грудне вигодовування.
Відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених обладнане сучасною апара"
турою — кувезами та унікальними апаратами для проведення тривалої штучної венти"
ляції легень і моніторингу всіх життєво важливих функцій організму, що дозволяє
лікувати та доглядати дітей, які народилися у важкому стані, вагою від 500 г. Протягом
останніх років у відділенні розроблені нові високоефективні режими респіраторної
терапії недоношених немовлят, а також ендогенного введення сурфактанту.
Одним із напрямків впровадження сучасних методів лікування у відділенні гінекології є
застосування малоінвазивних ендоскопічних втручань: лапароскопічні реконструктивні
операції з відновлення прохідності маткових труб при перітонеальних і трубних формах
безпліддя; лапароскопічні операції на додатках; лапароскопічне видалення субсерозних
фіброматозних вузлів матки.
Також виконуються у повному обсязі класичні гінекологічні втручання: екстирпація мат"
ки, вагінальні пластичні операції.

Біла
Вікторія
Володимирівна
Головний лікар

Київський міський
пологовий будинок № 7
Пологовий будинок № 7 м. Києва працює з 1994 р. Це спеціалізований заклад, що
надає медичну допомогу при передчасних пологах та з догляду за недоношеними не"
мовлятами. Також одним із профілів закладу є лікування невиношування вагітності.
Очолює установу лікар вищої категорії Біла Вікторія Володимирівна.
На базі пологового будинку працюють кафедра акушерства й гінекології № 1 Національно"
го медичного університету ім. О. О. Богомольця та кафедра неонатології Київської медич"
ної академії післядипломної освіти. Укомплектованість і професійний рівень медичного
персоналу, матеріально"технічна база підрозділів пологового будинку, забезпеченість
першочерговими медикаментами, витратним матеріалом та іншими технологічними скла"
довими дозволяє надавати висококваліфіковану медичну допомогу.
Акушерсько"гінекологічний стаціонар має 120 акушерських, 50 гінеко"
логічних, 75 неонатальних ліжок та складається із таких відділень:
– гінекологічне;
– реанімації та інтенсивної терапії;
– акушерське післяпологове;
– патології вагітних;
– акушерське обсерваційне;
– відділення новонароджених;
– інтенсивної терапії та реанімації новонароджених;
– пологовий зал;
– лабораторія реанімаційного відділення, біохімічна, цілодобові
клінічна і бактеріологічна лабораторії;
– кабінет УЗД, оснащений доплерометричними апаратами Siemens та
Philips;
– фізіотерапевтичне відділення.
У пологовому будинку діють спеціалізовані курси підготовки вагітних
жінок до пологів ´Школа майбутніх батьківª, де навчаються молоді
сімейні пари.

вул. Предславинська, 9, м. Київ, 03150
Тел./факс: +380 (44) 522"87"45
E"mail: pb7@health.kiev.ua, www.pb7.at.ua

Колектив Київського міського пологового будинку № 7
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Ткачов Микола Федорович — заслужений лікар України, лікар вищої категорії,
академік Академії нетрадиційної медицини України зі спеціальності «Валеологія».
Успішно працює головним лікарем з 1986 року, завершив створення у м. Києві
єдиного на Україні багатопрофільного санаторно"курортного закладу, який працює в
позакурортних умовах.
Завдяки Миколі Федоровичу втілена у життя ідея поєднання традиційної та народної
медицини з використанням природних курортних факторів.
Київська міська курортна бальнеолікарня є єдиним в Україні санаторно"
курортним закладом, який отримав світове визнання, нагороджений різними
міжнародними та українськими нагородами, в жовтні 2007 року отримав сертифікат
якості Євросоюзу № 0058, має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України
«Медична практика», акредитаційний сертифікат вищої категорії.
На сьогодні прийом проводять лікарі з 14 спеціальностей, проводяться дослідження
всіх органів і систем: УЗД, рентген, лабораторні дослідження, електрокардіограма,
дослідження судин верхніх і нижніх кінцівок, енцефалограма.
Тут проходять лікування особи за путівкам фонду соціального страхування, ветерани
ВВВ та праці за міською програмою «Турбота» з одноразовим харчуванням та коштом
адміністрацій районів м. Києва, за угодами між підприємствами та Київською міською
курортною бальнеолікарнею, а також лікування за окремими медичними процедурами.
Київська бальнеолікарня приймає на лікування хворих із такими
захворюваннями:
– опорно"рухового апарату;
– бронхів та легень;
– гінекологічні та урологічні;
– нервової системи;
– жіноче безпліддя;
– терапевтичного профілю.
Всього тут застосовуються понад 120 видів та методів, які лікують, підвищують
захисні властивості організму та сприяють виведенню радіонуклідів:
– водолікування. Для цього методу використовуються 12 видів ванн, 5 установок для
підводного душу та масажу, гідролазерний душ, лікувальний душ (шарко, циркуляр"
ний, висхідний, дощовий), 2 басейни з водопадами;
– фізіотерапевтичні процедури;

Ткачов
Микола Федорович
Головний лікар

Київська міська курортна
бальнеолікарня профспілок України

– природні лікувальні фактори (лікувальна грязь Куяльницького лиману, озокерит із
Прикарпаття);
– лікувальна фізкультура в гімнастичному, тренажерному залах та в плавальному басейні;
– різні види масажу (ручний, мануальна терапія, за допомогою автоматичних масаж"
них кушеток та тонус"столів);
– психотерапія;
– голкорефлексотерапія.
4 квітня 2009 року виповнилося 25 років від дня заснування Київської міської
курортної бальнеолікарні. За період свого існування тут пройшли лікування більш
ніж 250 тис. хворих, які, не виїжджаючи за межі міста Києва, отримали високо"
кваліфіковане санаторно"курортне лікування.
Курорт, який завжди поруч із Вами!
´Видавничий центр ´Логос Українаª вітає колектив Київської міської курортної
бальнеолікарні профспілок України з 25/річним ювілеєм, бажає творчого
натхнення на благо здоровíя народу України.
вул. Попудренка, 34, м. Київ
тел./факс: +380 (44) 573"36"01, 573"35"50
E"mail: kbl2007@ukr.net
35

Медичні заклади

– первинний остеопороз (ідіопатичний, постменопаузальний, інволюційний остеопороз,
остеопороз у чоловіків);
– вторинний остеопороз (глюкокортикоїд"індукований, ендокринний, іммобілізаційний,
геміостеопороз та ін.);
– остеоартроз великих та дрібних суглобів;
– стан після ендопротезування суглобів;
– дегенеративно"дистрофічні захворювання хребта: остеохондроз хребта та його усклад"
нення (компресійно"корінцевий синдром, пролапси та протрузії міжхребцевих дисків,
спондильоз та спондилолістез), сколіоз та кіфосколіотична деформація хребта;
– біль у спині;
– ревматичні захворювання (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондилоартрит та ін.);
– гіперпаратиреоз;
– недосконалий остеогенез, остеоартроз.
У Центрі використовують сучасні високоінформативні методи діагностики захворювань
кістково"м’язової системи:
Двоенергетична рентгенівська абсорбціометрія («Prodigy» компанії «GE Medical
Systems») — «золотий стандарт» денситометрії та діагностики остеопорозу. Спеціалізовані
програми апарата дозволяють визначити стан кісткової тканини в дорослих та дітей, після
ендопротезування, а також проводити рентгенморфометричний аналіз грудного та попере"
кового відділів хребта з визначенням розмірів хребців, їх деформацій та переломів.
Ультразвукова денситометрія («Achilles express» компанії «GE Medical Systems» та
«Sahara» компанії «Hologic») — швидкий метод діагностики остеопорозу по п’ятковій
кістці, який не має протипоказань до проведення.
Денситометрія не потребує спеціальної підготовки, безболісна та цілком безпечна.
Лабораторна діагностика (біохімічний аналізатор «Rayto» та імуноферментний аналі"
затор «Elisa» компанії «Rayto Electronics Inc.») — визначення маркерів резорбції та фор"
мування кісткової тканини (остеокальцин, кістково"специфічна лужна фосфатаза, гідро"
ксипролін, піридинолін, деоксипіридинолін), гормонів (статеві гормони, паратиреоїдний
гормон та ін.), мікроелементів (кальцій, фосфор, магній), метаболітів вітаміну D та ін.
Крім того, у центрі використовують інші інструментальні методи діагностики: електро!
міографію, спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму, реовазо!
графію, доплеровське дослідження, холтеровське моніторування тощо.
Показання для проведення денситометрії:
Постменопаузальний період у жінок, вік чоловіків старше 60 років, порушення менстру"
ального циклу в жінок репродуктивного віку, наявність супутньої патології, яка впливає
на метаболізм кісткової тканини (ревматичні, ендокринні захворювання та ін.), тривалий
прийом кортикостероїдів, цитостатиків, антиконвульсантів, тощо; наявність рентгено"
логічних ознак остеопорозу та деформації тіл хребців, зменшення зросту, посилення
грудного кіфозу, низька маса тіла, наявність переломів в анамнезі.
Пацієнти УНМЦПО мають можливість отримати консультацію провідних спеціалістів: орто"
педа"травматолога, ревматолога, невролога, ендокринолога, гінеколога, педіатра, а при не"
обхідності — бути госпіталізованими до клініки ДУ «Інститут геронтології АМН України».

ПОВОРОЗНЮК
Владислав Володимирович
Директор

Український науково)медичний
центр проблем остеопорозу
Поворознюк Владислав Володимирович — доктор медичних наук, професор, зас"
лужений діяч науки і техніки України, президент Української асоціації остеопорозу, член
правління Всесвітньої асоціації остеопорозу (IOF), президент Української асоціації мено"
паузи, андропаузи та захворювань кістково"м’язової системи, керівник відділу клінічної
фізіології та патології опорно"рухового апарату Інституту геронтології АМН України, ди"
ректор Українського науково"медичного центру проблем остеопорозу, головний редактор
журналу «Проблеми остеології».
З 1998 року на базі відділу клінічної фізіології та патології опорно"рухового апарату
ДУ «Інститут геронтології АМН України» активно працює Український науково!
медичний центр проблем остеопорозу, керівником якого є В. В. Поворознюк.
Основними напрямками роботи центру є надання лікувально"консультативної допомо"
ги хворим із патологією опорно"рухового апарату, діагностика, профілактика та ліку"
вання захворювань кістково"м’язової системи в людей різного віку та статі, проведення
широкомаштабних епідеміологічних досліджень з вивчення чинників ризику виникнен"
ня та розповсюдженості захворювань кістково"м’язової системи в населення України та
за її межами, створення національних програм оздоровлення населення, яке проживає
на територіях із незадовільним станом довкілля, поширення знань із проблем остеопо"
розу, остеоартрозу та остеохондрозу серед лікарів різних спеціальностей та пацієнтів.
У відділі та центрі успішно працюють наукові співробітники та лікарі — Н. В. Григор’єва,
Т. В. Орлик, О. В. Орлова, Т. В. Парахіна, М. А. Бистрицька, А. В. Макогончук, Н. І. Дзеро"
вич, Є. О. Крєслов, Т. А. Карасевська, Вас. В. Поворознюк, Н. І. Балацька та ін.
З 1996 р. відкрито кабінет денситометрії, оснащений найсучаснішим обладнанням
(рентгенівський денситометр «Prodigy» та ультразвукові денситометри «Achilles express»,
«Sahara»).
Основна патологія, якою займаються в Українському науково!медичному
центрі проблем остеопорозу:

Високопрофесійний та доброзичливий колектив завжди радий допомогти Вам!

вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114
Тел.: +380 (44) 431"05"50, факс: 430"41"74
Е"mail: okfpoda@ukr.net, www.osteoarthrology.com.ua
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Державна установа ´Науково!практичний центр ендоваскулярної нейро!
рентгенохірургії НАМН Україниª організована у 1997 р. з ініціативи Президії
НАМН України й Президента України, але напрямок ендоваскулярної нейрорентге"
нохірургії існує в Україні уже протягом 35 років. Перша ендоваскулярна операція
була виконана в Україні 27 листопада 1974 р. В. І. Щегловим. Порівняно із прямими
хірургічними операціями, ендоваскулярні втручання проводяться без трепанації
черепа, без скальпеля і безболісно. Тому вони найбільш фізіологічні, високоефек"
тивні, безпечніші, а головне — менш травматичні.

Щеглов
Віктор Іванович

Ендоваскулярні технології впроваджені при лікуванні таких захворювань:
– мішкоподібні аневризми в гострому й холодному періодах;
– різні артеріовенозні мальформації будь"якої локалізації головного і спинного мозку;
– каротидно"кавернозні фістули;
– геморагічні інсульти (крововиливи);
– ішемічні інсульти різної етіології;
– стенози судин головного мозку;
– окремі види епілепсії;
– судинні новоутворення голови та шиї;
– злоякісні первинні та метастатичні (вторинні) пухлини головного мозку.
Завдяки ендоваскулярним технологіям смертність серед хворих із судинною пато"
логією головного мозку стала випадковим явищем.
Ендоваскулярний напрямок у медицині змінив уявлення багатьох лікарів про діа"
гностику та оперативні втручання на головному мозку. Якщо вважати, що медицина
є частиною людської культури, то ендоваскулярна хірургія — крок до вищого рівня
цієї культури. Наразі ендоваскулярна нейрорентгенохірургія є найповноціннішим та
найповнокровнішим напрямком сучасної медицини.

Директор

Державна установа
«Науково)практичний центр
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
Національної АМН України»
Щеглов Віктор Іванович — заслужений лікар України, академік, дійсний член
Всесвітньої академії наук комплексної безпеки, лауреат у номінації «Людина року з
фаху» (США, 1998 р.), «Вчений року» (Україна, 2000 р.), президент благодійного фонду,
член Української, Європейської і Всесвітньої асоціацій нейрохірургів та ендоваскуляр"
них нейрорентгенологів. Нагороджений відзнакою «Професіонал Росії», Державним
орденом Президента України «За заслуги» ІІІ ст.
Віктор Іванович — визнаний у всьому світі як блискучий нейрохірург, що майстерно
володіє як мікрохірургічною технологією, так і технологією ендоваскулярних опе"
рацій. Він особисто прооперував понад 10 тис. хворих.
В. І. Щеглов — автор понад 300 наукових праць і 30 патентів, засновник україн"
ської та один із засновників світової ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.
Ним створена всесвітньо відома школа ендоваскулярних нейрорентгенохірургів.
Цьому сприяли співпраця із подібними клініками світу, а також курси на базі
Центру за фахом ендоваскулярної хірургії та нейрохірургії. Останнім часом
у Центрі працює майстер"клас, створений фірмою Boston Scientific (США). Із самого
початку своєї діяльності й до сьогодні В. І. Щеглов є не лише видатним нейро"
хірургом України, а й визнаним фахівцем у галузі ендоваскулярної нейрорентгено"
хірургії у всьому світі.

Найсучасніші технології, високий професіоналізм фахівців,
щира турбота і чуйне ставлення до пацієнтів

вул. Мануїльського, 32, корпус 5,
м. Київ, 04050, а/с 148,
Тел.: +380 (44) 483"32"17, 483"34"32,
486"69"24, факс: 483"34"07
E"mail: npcnrh@i.ua

Колектив центру
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Про клініку розповідає

Віктор Козін,

Клініка «ІСІДА»

генеральний директор
клініки ISIDA

Комфортні умови перебування, турбота та уважне ставлення справляють
враження навіть на вимогливих пацієнтів.
У клініці працює найбільша команда професіоналів, обізнаність, талант
і майстерність яких підтверджуються не лише дипломами, а й успішною
багаторічною медичною практикою.

ISIDA ó більше, ніж клініка
жіночого здоровíя
Клініка ISIDA — унікальний медичний комплекс, у якому є все
необхідне для піклування про жіноче здоров’я, діагностики
та лікування безпліддя, виношування вагітності та пологів,
рятування та підтримки перших днів життя вашого малюка.
Такі можливості мають лише кілька клінік в усьому світі.

Медичний персонал клініки нараховує 352 спеціалісти, 83 лікаря,
із них 47 ó лікарі вищої та першої категорії.
Великий та різнобічний клінічний досвід лікарів дозволяє бути впевненим
у результаті навіть у найскладніших ситуаціях.
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Ми досягли найкращих результатів

Ми даємо впевненість

Клініка ISIDA — перший і єдиний приватний пологовий будинок в Україні.
Спостереження вагітності та пологи у клініці ISIDA стали еталоном якості
для України.

Нам довіряють найдорожче в житті — власне здоров’я та мрію про своє дитя.
Для вас важливою є впевненість у тому, що цю мрію довірено людям,
які краще за інших здатні її здійснити.
Ми даємо найміцніші підстави для такої впевненості.
Наші пацієнти впевнені, що їм будуть призначені лише ті ліки та процедури,
які справді потрібні у їхньому випадку та ефективність яких підтверджена
міжнародними та власними дослідженнями. Лікування здійснюється
за визначеними протоколами, які діють як стандарти в усьому світі.

Ми даємо парам, що вважалися безплідними, безпрецедентні
для України та одні з найвищих у світі шанси народити здорову
дитину ó понад 50% на кожну спробу запліднення.
Уже понад 18 років клініка ISIDA спеціалізується на вирішенні проблем
у сфері гінекології, репродуктології та акушерства. За цей час клініка
досягла найкращих результатів та стала безперечним лідером в Україні
у цій сфері. Зараз клініка завойовує визнання в інших країнах. Пацієнти з
32 країн світу вже приїздять до нашої клініки для вирішення своїх проблем.
Ми не лише постійно вдосконалюємо власні вміння та збагачуємо досвід,
а й навчаємо інших, проводимо семінари для лікарів інших клінік та
лікарень, ділимося досвідом, якого ми набули протягом багатьох років.

Суворе дотримання цих стандартів щороку підтверджують
незалежні експерти.
Клініка ISIDA — єдина в Україні, що має власний міжнародний сертифікат
якості ISO 9001, який є підтвердженням не лише рівня спеціалістів,
а й стандартів лікування. Це щорічний екзамен, який проводить міжнародна
комісія, котра перевіряє усе — від інженерних систем та адміністрування
клініки до лікарських призначень та ретельності їх дотримання.
Але понад будь"які найсуворіші стандарти — найміцнішою гарантією вашої
впевненості та захищеності є те, що для нас не існує нічого важливішого
за ваше здоров’я та вашу мрію про народження нового життя.

Бульвар Івана Лепсе, 65, м. Київ, Україна, 03126

+380 (44) 251!80!80
www.isida.ua
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Урологія, гінекологія та дерматовенерологія — провідні напрямки у клініці,
з яких вона в 1999 р. розпочала своє становлення, приймаючи пацієнтів із жіночими й
чоловічими проблемами.
Відкриття у 2009 р. мамологічного кабінету було приурочене Всесвітньому дню бо"
ротьби з раком. У рамках проекту «Україна без раку молочної залози!» і «Збережемо
жінкам груди!» клініка з багаторічним медичним досвідом і довірою киян представила
сучасний мамограф «Lilyum» фірми «Metaltronica» (Італія) і машину для проявлення
фірми «Кодак».
Хірургія та проктологія — клініка «Гіппократ» — перша приватна клініка, яка
впровадила систему THD Evolution (трансанальна гемороїдальна деартерилізація) —
абсолютно нова віха у лікуванні геморою і найбільший прогрес у проктології. ТГД —
найефективніший метод лікування геморою.
Отоларингологія — для діагностики та лікування застосовується ЛОР!комбайн —
відеоендоскоп — диво медичної техніки, новинка в Україні. Окрім ендоскопії, пристрій
дозволяє застосовувати інші методи лікування: за його допомогою можна почистити
вакуумом запалені мигдалики, промити гайморові пазухи, видалити сірчані корки з вуха
тощо. Нещодавно у клініці з’явилося ще два пристрої нового покоління — терапевтичний
лазер для лікування хронічних і гострих захворювань вух та носа, а також небулайзер
(ультразвуковий інгалятор).
Еферентна терапія — у клініці «Гіппократ» створено нове відділення еферентної
терапії «Плазма», де на найсучаснішому й найновішому устаткування імпортного вироб"
ництва здійснюють мембранний і центрифужний плазмаферез, ультрафіолетову оброб"
ку крові (УФОК) і внутрішньовенне лазерне опромінення крові (ВЛОК).

Романюк
Ігор Петрович
Директор

Клініка сімейної і невідкладної
медицини «Гіппократ»
І. П. Романюк — закінчив 1"й лікувальний факультет Національного медичного
університету, лікар"уролог вищої категорії. Друга спеціалізація — організація та
управління закладами охорони здоров’я.
Клініка ´Гіппократª працює з 1999 р. З моменту утворення її найвищими пріоритетами є:
– висока якість медичного обслуговування;
– сучасне медичне устаткування;
– застосування винятково одноразового інструментарію;
– висококваліфікований персонал;
– індивідуальний підхід, конфіденційність і анонімність.
Сьогодні «Клініка «Гіппократ» — це одна з найкращих багатопрофільних клінік України,
що надає широкий спектр якісних медичних послуг, і одна з найперших приватних медич"
них установ, що отримали акредитацію Міністерства охорони здоров’я України. Якісно но"
вий рівень процесу лікування пацієнтів і його результат забезпечується загальною злагод"
женою роботою висококваліфікованих лікарів і медсестер. Кожен фахівець працює у
своїй окремій галузі лікування. Завдяки вузькій спеціалізації спеціалісти клініки мають
можливість постійно підвищувати рівень своїх знань і кваліфікаційних вимог на основі
новітніх досягнень світової і європейської медицини.
Клініка «Гіппократ» — одна з небагатьох медичних установ Києва, де пацієнтам можуть
запропонувати потужну діагностичну клініко!лабораторну базу, що дозволяє швид"
ко й точно визначити захворювання ще до їх виражених проявів. Методика лікування підби"
рається індивідуально після комплексного обстеження. Пацієнтам пропонується повний
спектр діагностики: електрокардіограма (ЕКГ), ультразвукова діагностика, рентгенографія,
мамографія, ректороманоскопія, магнітно"резонансна томографія (МРТ), колоноскопія,
комп’ютерна томографія (КТ), кольпоскопія, лабораторні дослідження тощо.
Клініка охоплює такі галузі медицини: урологія, гінекологія, проктологія, хірургія,
педіатрія, дерматовенерологія, сексопатологія, неврологія, отоларингологія, кардіологія,
эндокринологія, наркологія, мануальна терапія, гірудотерапія, озонотерапія.
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Гірудотерапія — один із нових напрямків клініки «Гіппократ». На жаль, практично
будь"які ліки, а надто хірургічне втручання мають велику кількість побічних ефектів.
Гірудотерапія має велику перевагу — вона не має побічних явищ!
Озонотерапія — новий напрямок клініки «Гіппократ», при якому використовується
медичний озон. Застосовують її в хірургії, терапії, при хворобах очей, інфекційних хво"
робах, в урології, венерології, дерматології, косметології, акушерстві, гінекології, стома"
тології, педіатрії, анестезіології й ін. Експериментальні дані дозволяють також робити
висновок про ефективне втручання озону в роботу пухлинної клітини, кінцевим підсум"
ком якого є загибель цих клітин, чим доведено доцільність озонотерапії в онкології.
Дитяче відділення ´Маляткоª
Пацієнтам пропонуються програми комплексного спостереження: малятам до 1 року;
від 1 до 3"х років; від 3"х років і більше. Консультація педіатра може проводитися
з виїздом додому цілодобово. Лікарі мають у своєму розпорядженні всю необхідну
техніку, щоб і поза клінікою провести основні обстеження. Також можна запланувати
виїзд додому «вузького» дитячого фахівця: гастроентеролога, імунолога, лор"лікаря,
невролога, уролога. Одна з рідкісних пропозицій — консультація психолога.
Дитяча клініка при «Гіппократі» — одна з небагатьох у Києві, що мають ліцензію на ка"
лендарну (обов’язкову) вакцинацію дітей. Тут можна прищепитися тими самими вакци"
нами, що й у звичайній поліклініці, але не в три"чотири заходи, а одразу — одним
уколом, адже вакцинують високоочищеними полівакцинами імпортного виробництва з
дотриманням термінів і схем, що складають національний календар щеплень.
Ще один плюс клініки полягає у тому, що лікарі розглядають кожен випадок колегіаль"
но. Дитині призначають комплексне обстеження, а це зменшує ймовірність лікарської
помилки. Сучасний апарат ультразвукової діагностики дає можливість проводити ехо"
кардіографію, ультразвукову доплерографію, ультразвукове дослідження тазостегно"
вих суглобів, нейросонографію. Цілодобово працює лабораторія, і завжди напоготові
два автомобілі невідкладної допомоги.

«Гіппократ ІнтерМедСервіс Ассістанс» об’єднує в одну мережу низку закордонних ме"
дичних компаній із метою надання своїм пацієнтам можливості пройти обстеження,
лікування або реабілітацію за кордоном на високому технологічному рівні і з дуже
високою якістю, а також обрати максимально відповідну клініку або лікаря в тій чи тій
галузі медицини відповідно до рівня свого прибутку й географічного місця розташу"
вання. Ці компанії готові прийняти пацієнтів із різних країн, пропонуючи медичні пос"
луги «Все в одному», починаючи від дня їх запиту й закінчуючи часом повернення
пацієнта до рідної країни, — від лікарських консультацій і обстежень до найскладніших
оперативних втручань.
Департамент «Гіппократ ІнтерМедСервіс Ассістанс» є офіційним представництвом цих
медичних компаній в Україні й початковим пунктом для одержання медичної інформа"
ції, координування і реєстрацій.

При клініці також відкрито Центр стоматологічної імплантації та протезуван!
ня ´Гіппократ!Дентª — який спеціалізується на:
– встановленні сучасних імплантів,
– проведенні хірургічних втручань різного рівня складності (наприклад, кісткової
пластики — аугментації),
– тимчасового або провізорного протезування (за потреби).
Стоматологічна імплантація — це вживлення в кістку щелепи штучних коренів зубів"
імплантів. Такий метод є альтернативою традиційного відновлення відсутніх зубів
(зйомних та мостоподібних протезів) і єдиною на сьогодні якісною можливістю
замінити їх на штучні, які за всіма показниками схожі на справжні. Стоматологічна
імплантація проводиться як під місцевою, так і під загальною анестезією.
Центр «Гіппократ"Дент» має до" та післяопераційні кімнати, оснащений необхідним
обладнанням для дитячої і дорослої анестезії, інтенсивної терапії, для збереження
гігієни, здійснення хірургічного і супровідного лікування пацієнтів.

Хто здоровий ó той багатий.
Ми допоможемо Вам обрати найкоротший шлях до одужання!!!

Київ, бульвар І. Лепсе, 4, ЗАК «Росток»
http://www.hippocrat.kiev.ua
Тел.: +380 (44) 454"0"404, 454"0"444, 454"0"454,
454"0"555, 332"77"82, 331"13"15,
331"19"03; T/ф: 454"0"434

Медична компанія «Клініка «Гіппократ» разом зі своїми фахівцями й партнерами в Ук"
раїні і за кордоном створила новий департамент організації медичного сервісу —
´Гіппократ ІнтерМедСервіс Ассістансª (ГІМСА).

4540454

Клініка ´Гіппократª працює цілодобово й без вихідних
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– найбільш сучасні методи діагностики (відеокольпоскопія, ультразвукова
діагностика — трансвагінальний датчик, біопсія з гістологічним висновком,
діагностичне вискоблювання матки з гістологічним висновком);
– установка і видалення внутрішньоматочних систем;
– комплексне обстеження жінок;
– комплекс діагностичних і лабораторних обстежень перед вагітністю;
– УЗД плоду на всіх термінах вагітності;
– доплерівське картірування крупних судин плоду і плаценти;
– архівування даних у цифровому форматі;
– масаж.

Пилипенко
Віталій Юрійович

Медичний центр проводить лікування:
– жіночих хвороб та безпліддя;
– захворювання молочних залоз;
– кісти яєчника;
– клімактеричних розладів (клімакс);
– кольпітів, вагінітів, вагінозів;
– передменструальних синдромів;
– розладу менструальної функції;
– фіброміоми;
– ендометріозу;
– ерозії шийки матки;
– онкологічних захворювань (пухлини, рак);
– міоми;
– захворювань, що передаються статевим шляхом;
– молочниці (кандидоз);
– урологічних хвороб;
– уретриту;
– циститу.
Своєчасне та компетентне лікування безпліддя
у медичному центрі ´АТЛАНТАª дозволяє багатьом жінкам
пізнати радість материнства

Директор

Медичний центр «АтлантА»
Медичний центр ´АТЛАНТАª — спеціалізована гінекологічна клініка, що стоїть
на варті здоров’я матері та дитини. Медичні послуги надаються з 2003 року. Девіз
медичного центру — продумана цінова політика, відвертість та дружелюбність
у ставленні до пацієнтів, конфіденційність.
Клініка оснащена сучасним устаткуванням.
У роботі використовується лише одноразовий
стерильний інструментарій. Прийом про"
водить у спеціально підготовлених кабі"
нетах висококваліфікований лікар"фахівець,
акушер"гінеколог першої категорії з величез"
ним досвідом роботи Віталій Юрійович
Пилипенко.
Клініка спеціалізується на діагностиці та лікуванні гінекологічних захворювань,
а також ультразвуковому дослідженні плоду на всіх термінах вагітності. Головне
завдання пресонала клініки — допомога у народженні здорового покоління дітей.
Досягненню даної мети сприяють сучасні медичні технології, широкий спектр послуг,
професійність та турбота фахівців сеціалізованої гінекологічної клініки «АТЛАНТА»,
де допомагають багатьом парам стати щасливими батьками.
Послуги, які надає медичний центр:
– консультування, діагностика, лікування, профілактика гінекологічних
захворювань;
– консультування з метою вибору методу контрацепції;
– корекція гормональних порушень, порушень менструального циклу;
– лікування окремих форм безпліддя;
– лікування ерозій, дисплазій шийки матки;
– вакуум"регуляція (безболісно, з диспансерним спостереженням за жінкою);
– медикаментозне переривання вагітності;
– обстеження на захворювання, що передаються статевим шляхом;
– лікування урогінекологічних захворювань;

01014, Київ, вул. Драгоманова, 17, оф. 115
Тел.: +380 (44) 572"00"60 (багатоканальний)
Е"mail: atlanta@freenet.ua
www.atlanta.com.ua
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Горпинченко Ігор Іванович — доктор медичних наук, професор, заслужений
лікар України, президент Асоціації сексологів та андрологів України, головний сексо"
патолог МОЗ України, керівник відділу сексопатології та андрології Інституту уро"
логії АМН України, головний редактор журналу «Здоровье мужчины», автор понад
600 наукових робіт.
З 2003 р. на базі відділу сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології АМН
України» за підтримки президента АМН України академіка О. Ф. Возіанова був ство"
рений Український інститут сексології та андрології (УІСА). В ньому працю"
ють відомі в Україні та за її межами учні професора І. І. Горпинченка: професори
Л. П. Імшинецька, О. В. Ромащенко, Ю. М. Гурженко, кандидати медичних наук
А. М. Ситенко, М. Г. Романюк, М. М. Соколова, К. Р. Нуріманов, А. М. Корнієнко,
С. М. Мельников, В. Г. Мігов та ін.
Основні напрямки діяльності УІСА:
– надання висококваліфікованої допомоги сексологічним та андрологічним хворим,
жінкам із різним спектром сексологічної та гінекологічної патології;
– вирішення проблем адаптації при сексуальних розладах подружньої (сексуальної)
пари;
– питання вікової сексопатології;
– лікування урологічних захворювань (хронічний простатит, аденома передміхурової
залози тощо).
Для усунення виявлених порушень в інституті використовують широкий спектр
терапевтичних дій: психотерапію, апаратну фізіотерапію, медикаментозну і тканинну
терапію.
Сучасна діагностична апаратура та адекватні діагностичні методики, розроблені в
інституті, дозволяють швидко встановити правильний діагноз. Успішно застосовуються

Горпинченко
Ігор Іванович
Генеральний директор

Український інститут
сексології та андрології
новітні методи фізіотерапевтичного лікування за допомогою сучасних апаратів
«Міомед"932» із принципом біологічно"зворотнього зв’язку, «Zimmer» — для
електролікування, «Piezoveiw» — для екстракорпоральної ударно"хвильової терапії
при синдромі хронічного тазового болю, хворобі Пейроні. При еректильній дис"
функції, викривленні статевого члена, хворобі Пейроні, обтураційних формах
безпліддя успішно застосовуються хірургічні методи лікування.
Останніми роками в інституті використовуються можливості естетичної хірургії,
виконуючи операції на статевих органах чоловіків та жінок. У повному обсязі про"
водиться консервативна й хірургічна терапія при гінекологічних захворюваннях із
використанням власних розробок і методологічних підходів.
Поряд із традиційною терапією застосовуються і нетрадиційні методи лікування:
– тканинна терапія;
– голкорефлексотерапія;
– лікувальна інфрачервона сауна та кріосауна;
– різні види оздоровчих масажів.
Для пацієнтів УІСА створені оптимальні умови як амбулаторного лікування, так і
лікування у стаціонарних умовах (30 ліжок). Вони також можуть отримати консуль"
тацію та скористатися послугами суміжних спеціалістів: уролога, гінеколога, плас"
тичного та судинного хірурга, мамолога, психолога та ін.
Високопрофесійний та доброзичливий колектив УІСА
завжди радий допомогти!

вул. Юрія Коцюбинського, 9"А, корп. 2, пов. 3–4, м. Київ
Тел.: +380 (44) 486"58"87, тел./факс: 486"53"36
Е"mail: sexology@sexology.kiev.ua; www.sexology.kiev.ua

Співробітники інституту
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У світі лікування псоріазу навіть із важким перебігом здійснюється в амбулаторному
режимі. Це стало можливим завдяки впровадженню низки сучасних високоефективних
методик: імунобіологічної терапії, апаратної фототерапії, бальнео"фототерапії тощо.
З огляду на велику соціальну проблематичність псоріазу у світі доволі поширеною
стала практика створення недержавних громадських асоціацій, які покликані надава"
ти допомогу хворим на псоріаз.
25 грудня 2008 р. в Україні було утворено ВГО «Українська асоціація псоріазу».
Це неприбуткова недержавна організація, метою якої є об’єднання зусиль пацієнтів,
лікарів і всіх небайдужих до цієї проблеми задля спільної боротьби із захворюван"
ням, сприяння покращенню якості медичної допомоги хворим на псоріаз та підви"
щення рівня поінформованості громадян України про псоріаз. Сьогодні асоціація
нараховує 17 обласних та міських осередків.
З моменту утворення ВГО «Українська асоціація псоріазу» визначила основні напрями
роботи:

Літус
Олександр Іванович
Президент

Всеукраїнська громадська організація
«Українська асоціація псоріазу»

Асоціація для пацієнтів ó це:
проведення «шкіл псоріазу» для пацієнтів та їх родичів;
видання і розповсюдження інформаційних бюлетенів, листівок, плакатів;
запуск і підтримка спеціалізованого Інтернет"сайту.

Літус Олександр Іванович — доктор медичних наук, професор, президент
Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація псоріазу».
Упродовж останніх років в Україні спостерігається невпинне зростання кількості
випадків хронічних захворювань шкіри, зокрема на сьогоднішні кількість хворих на
псоріаз сягає понад 1,5 млн. Вже на етапі діагностування псоріаз нерідко має
важкий перебіг із частими рецидивами, погано піддається лікуванню, часто спричи"
няючи виникнення фізичних вад і косметичних дефектів. Це призводить не лише до
порушення емоційного стану хворої людини, а й до втрати працездатності уже
в молодому віці й навіть до інвалідності.
Для лікування дерматозів із хронічним перебігом в Україні використовуються стан"
дартні методики, які часто є малорезультативними. Тривале лікування у клініках
дуже часто не дає стабільного терапевтичного ефекту і призводить до великих
фінансових витрат та зневіри у «класичну» медицину.

Обласні осередки асоціації

Асоціація для лікарів ó це:
проведення конференцій, майстер"класів, тренінгів;
розробка і затвердження стандартів лікування псоріазу та інших хронічних дерматозів;
розробка і впровадження загальнонаціонального реєстру хворих на хронічні дерматози;
видання методичних рекомендацій, спеціалізованих періодичних видань, посібників;
боротьба зі структурами, які використовують неперевірені методи лікування.
вул. Нагірна, 6/31, м. Київ, 04107
Тел.: +380 (44) 353"11"77, факс: 461"93"73,
E"mail: office@psoriasis.in.ua
Web: http://www.psoriasis.in.ua

97412, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17
Тікус Юрій Олександрович
Тел.: +380 (50) 324 61 36
21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 53
Марценюк Ігор Анатолійович
Тел.: +380 (67) 954 63 31
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, ЗА
Франкенберг Аркадій Артурович
Тел.: +380 (56) 744 32 32,
факс: +380 (56) 744 31 40
83017, м. Донецьк, вул. Ульріха, 55
Куценко Ігор Васильович
Тел.: +380 (62) 339 37 38
76000, м. Івано"Франківськ,
вул. Короля Данила, 10
Никифорук Роман Федорович
Тел.: +380 (3422) 249 92, +380 (95) 428 88 82
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03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 104
Алі Салям Сахібовіч
Тел.: +380 (44) 529 69 23
02088, м. Київ"88, вул. Леніна, 47
Левандовський Валерій Володимирович
Тел.: +380 (68) 804 72 17, +380 (66) 480 25 09
91047, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 14
Радіонов Володимир Григорович
Тел.: +380 (642) 507 037
79000, м. Львів, вул. Тургенева, 73, корп. 4
Асцатуров Геннадій Євгенович
Тел.: +380 (32) 240 08 13, +380 (50) 549 78 47
65006, м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5
Фучіжі Іван Савелійович
Тел./факс: +380 (48) 720 00 06
36000, м. Полтава, вул. Куйбишева, 24Б
Свиридюк Володимир Борисович
Тел.: +380 (5322) 722 61, +380 (50) 531 24 18

33000, м. Рівне, вул. Свободи, 12
Маняк Наталія Володимирівна
Тел.: +380 (362) 263 876
46001, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 39
Галникіна Світлана Олександрівна
Тел.: +380 (67) 965 38 31
88011, м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 2
Пушкаренко Сергій Вікторович
Тел.: +380 (312) 661 035
61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 13, оф. 409
Маврова Добринка Іванівна
Тел.:+380 (57) 766 45 87
29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 16а
Каденко Олег Анатолійович
Тел.: +380 (382) 700 500
18009, м. Черкаси, вул. Можайського, 50
Дяченко Любов Петрівна
Тел.: +380 (472) 451 053
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Андрашко
Юрій Володимирович

Литвиненко
Богдан Вікторович

Науковий консультант

Головний лікар

Інститут псоріазу
та хронічних дерматозів

Андрашко Юрій Володимирович — доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри шкірних та венеричних хвороб Ужгородського національного університету.
Інститут псоріазу та хронічних дерматозів — це спеціалізована дерматоло"
гічна клініка, яка спеціалізується на лікуванні псоріазу, вітиліго, атопічного дерматиту,
екземи, алергодерматозів та інших хронічних захворювань шкіри, а також на діагнос"
тиці та лікуванні новоутворень на шкірі (родимки, бородавки, папіломи тощо).
Працівники клініки застосовують як перевірені часом класичні схеми лікування,
так і сучасні методики доказової медицини в дерматології.
У роботі використовуються сучасні прилади для найбезпечнішої вузькосмугової
(311 нм) фототерапії від світового лідера — компанії ´DAAVLINª (США). Лікарі
інституту мають змогу проводити фототерапію і всієї поверхні шкіри, і окремих ана"
томічних зон (долоні, стопи, гомілки, спини), а також застосовувати спрямовану
фототерапію безпосередньо на вогнище ураження. Це дозволяє проводити фототера"
пію, максимально враховуючи індивідуальні особливості кожного пацієнта (стан
організму, перебіг захворювання та супутню патологію) і мінімізуючи при цьому ризик
виникнення небажаних ускладнень.

У клініці можна отримати консультації провідних українських дерматологів, венерологів,
а також суміжних спеціалістів. Також фахівці інституту пропонують унікальні програ"
ми з профілактики онкологічних захворювань шкіри. Для проведення дерматоскопії
використовується американське обладнання компанії ´3!GENª та цифрова дермато"
скопічна платформа від лідера галузі — німецької компанії ´Fotofinderª.
На базі клініки організовуються і проводяться
майстер"класи для лікарів, школи для людей,
хворих на псоріаз та інші хронічні дерматози.
З початку 2010 р. Інститут псоріазу та хронічних
дерматозів видає фаховий журнал ´Дермато!
логª, у якому публікуються обрані матеріали
відомого у світі журналу ´Der Hautarztª
німецького видавництва ´Springerª. На базі
клініки впроваджується «Національний проект
зі створення реєстру пацієнтів із хронічними
захворюваннями шкіри».

Апарат для локальної фототерапії Lumera

Апарат для фототерапії Daavlin 3 Series

вул. Артема, 25, м. Київ
Тел.: +380 (44) 272"11"48, факс: 272"13"75
E"mail: office@psoriasis.com.ua
http://www.psoriasis.com.ua

Обговорення клінічного випадку. Зліва направо: проф. Ю. В. Андрашко, К. М. Хобзей, Б. В. Литвиненко
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Дубровський
Ігор Борисович
Директор
Використання біохімічного аналізатора Flexor (Нідерланди) у лабораторії

ТОВ «ДНК)лабораторія»

виконуваних лабораторних робіт постійно перевіряється державними контролюючими
органами і відповідає усім об’єктивним вимогам та стандартам.
Висока якість досліджень за реальні ціни — основні переваги ТОВ «ДНК"лабораторії».
ТОВ «ДНК"лабораторія» укомплектована сучасним обладнанням. Це реал"тайм ПЛР
аналізатори Віо"rad (США), термоциклери Терцик"2, термоциклери TCY (Нідерлан"
ди), гормональний імунофлюоресцентний аналізатор ACCESS (США), біохімічний
аналізатор Flexor (Нідерланди), гематологічний аналізатор Micros (Швейцарія) та ін.
У лікарів є хороша приказка — мистецтво лікаря без діагностики мертве. І це справді
так. Багато захворювань людини мають зовнішні прояви, і досвідчений лікар завжди
намагається підтвердити лабораторним аналізом причину хвороби.
Не маючи зацікавленості в позитивному чи негативному результаті, персонал лабо"
раторії на високому рівні проводить професійну та об’єктивну клінічну діагностику.
В ДНК"лабораторії аналіз здійснюють якісно та швидко, за помірну ціну. Якщо
пацієнт не знає, які аналізи потрібно зробити, є можливість порадитись зі
спеціалістами. Для того, щоб проконтролювати лікування, проводяться аналізи для
порівняння, це дає змогу повністю спостерігати за процесом лікування. Можливості
лабораторної діагностики видно при профілактичних аналізах. Такі аналізи не
дорогі. Вони дозволяють вчасно почати лікування «меншою кров’ю». Наприклад,
урогенітальні інфекції. Переохолодження, сумнівні зв’язки, громадський транспорт,
побутовий бруд можуть призвести до проникнення збудника в організм. Потрапив"
ши в організм людини, збудник починає свій життєвий цикл розмноження і лише
після кількох тижнів або навіть місяців починаються зовнішні прояви захворювання.
Часто одна інфекція слугує провідником для іншої, і в результаті замість одного
захворювання з’являється цілий «букет», лікувати який набагато важче. ТОВ «ДНК"
лабораторія» володіє сучасним устаткуванням та новітніми методиками, це дозволяє
на початкових етапах впевнено визначити збудника захворювання.
Є хвороби, попередити які простіше, ніж лікувати. Наприклад, онкологія. Сучасна
наука вже довела, що більшість онкологічних захворювань статевих органів жінки
викликає папілома"вірус. Папілома"вірусів відомо понад 100 видів. Деякі з них
онкогенні, наприклад 16 і 18 тип, інші рідко викликають онкологію, треті зовсім
неонкогенні. Потрапивши в організм людини, папілома"віруси можуть десятиліттями

ТОВ ´ДНК!лабораторіяª — приватна клініко"діагностична лабораторія держав"
ного рівня акредитації, заснована в Києві в 2001 р.
Основним напрямком роботи лабораторії є ПЛР аналіз (визначення ДНК збудників
хвороб). Крім того, лабораторія виконує: загальноклінічні та біохімічні аналізи,
дослідження гормонального статусу людини, іммуноферментні та ПЛР аналізи на
гепатити, герпетичні інфекції, гельмінти, урогенітальні інфекції, проводить визна"
чення онкомаркерів, аутоімунних та алергічних захворювань.
Лабораторія отримала всі необхідні сертифікати, ліцензію МОЗ України, атестат
акредитації, акредитацію на роботу з особливо небезпечними інфекціями. Якість усіх

Спеціаліст лабораторії під час роботи на обладнанні ´Реал/тайм ПЛР ампліфікаторª
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ніяк себе не проявляти. При різких
змінах на гормональному фоні жінки,
стресі, хірургічних втручаннях віруси
активуються, викликаючи онкозахворю"
вання, що швидко розвиваються. Щоб
зменшити ризик розвитку онкології або
принаймні відмовитися від деяких про"
цедур, які також можуть спровокувати
онкозахворювання, спеціалісти лабора"
торії рекомендують зробити аналізи на
Реал/тайм ампліфікатори папілома"віруси.
На сьогодні дуже важливо вагітним жін"
кам і матерям, які годують немовлят,
знати про свої захисні сили організму.
Деякі віруси, наприклад вірус Епштейна"
Барра, цитомегаловірус, викликають
зниження імунітету матері та її дитини.
Вбудовуючись у зростаючі клітини
плоду, віруси викликають аномалії
внутрішньоутробного розвитку. Таке
просте захворювання, як герпес, над"
звичайно небезпечне для вагітних,
Гормональний автоматичний аналізатор (США) оскільки викликає важкі внутрішньо"
утробні аномалії розвитку плоду. Якби із
Заходу ми перейняли не лише свободу,
а й культуру ставлення до свого тіла, то
не вимагали б від лікарів допомоги,
коли допомогти уже не можливо. У ви"
сокорозвинених країнах багато охочих
мати здорову дитину обов’язково роб"
лять усі необхідні аналізи. Обов’язково
прослідковують генеалогічне дерево
людини, проходять генетичну консуль"
Гематологічний аналізатор (Швейцарія) тацію. Тому і тривалість життя в еко"
номічно розвинених країнах досягає
80–95 років. Інший приклад, коли в людини немає зовнішніх проявів хвороби, але
втома, слабкість, погані апетит та сон, пригнічений настрій для спеціаліста є показ"
ником захворювання. Аналіз на нейроінфекції, що проводиться в ДНК"лабораторії,
дає змогу цілком визначити причину для занепокоєння.
Кожна людина повинна мати свій паспорт здоров’я, до якого заносяться всі основні
показники обміну речовин організму. Тоді, якщо виникає захворювання, це допома"
гає лікарю відразу зорієнтуватися, адже у кожної людини є свої особисті показники,
і те, що одній людині порушує здоровий стан, для іншої може бути нормою.
Лабораторія працює із стабільними та відомими постачальниками реагентів. З бага"
тьох методик спеціалісти лабораторії радилися з розробниками тест"систем
і детально вивчили суть реакцій, що відбуваються. Введений внутрішній контроль на
тест"системи, реагенти, що постачаються до лабораторії, допомагає контролювати

Колектив ТОВ ´ДНК/Лабораторіяª

якість дослідження вже на підготовчих етапах аналізу та бути впевненими у відпо"
відності методик до тих реагентів, які використовуються.
Для високого рівня роботи першокласного устаткування й реактивів замало,
потрібні фахівці зі спеціальним досвідом та ретельно відпрацьованою системою
організації роботи. Звичайно, це і є запорукою точного результату аналізу.
У лабораторії працюють 27 співробітників, зокрема 6 лікарів"лаборантів, 17 лабо"
рантів із вищою освітою, 4 медсестри. Піклування про об’єктивність і якість
досліджень, що виконуються, — першочергове завдання персоналу лабораторії. Всі
фахівці пройшли навчання та стажування у провідних науково"дослідних інститутах,
приватних і державних лабораторіях. Налагоджено систему підвищення кваліфікації
персоналу. ТОВ «ДНК"лабораторія» організовує та проводить семінари, надає кон"
сультативну методологічну допомогу лікарям.
Усі аналізи проводяться самостійно, без передоручень на виконання іншим. Систе"
ми для взяття аналізу всі одноразові, тому ризик виникнення зараження відсутній.
Медсестри лабораторії з радістю допоможуть правильно здати ті або інші аналізи.
Піклування про об’єктивність і якість виконуваних досліджень — завдання персона"
лу лабораторії. Найсучасніші методики клінічних досліджень, ПЦР та ІФА аналіз,
не залишать жодного шансу інфекціям бути непоміченими.
Сьогодні ДНК"лабораторія співпрацює з багатьма провідними лікувальними закла"
дами як Києва, так і інших міст України, і справедливо посідає належне місце на
ринку медичних послуг.
Колектив ТОВ ´ДНК!лабораторіяª
завжди радий Вам допомогти!
вул. Виборзька, 70а, м. Київ, 03067
Тел./факс: +380 (44) 251"17"91
Е"mail: dnalab@ukr.net
www.dnk"lab.com.ua
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Серед спеціальних програм лабораторії:
– гінекологічна діагностична програма із комплексним обстеженням стану шийки матки
з проведенням кольпоскопії, цитологічне обстеження, вивчення гормонального та репро"
дуктивного статусів, УЗД й аналізи на наявність інфекцій різної етіології;
– лікувальна гінекологічна програма з індивідуальною корекцією гормонального фону в
жінок будь"якого віку, що здійснюється за німецькими алгоритмами; лікування інфекційних
процесів уро"генітального тракту; спостереження і лікування патології шийки матки;
– кардіологічна програма, що включає комплексне вивчення історії хвороби, ЕКГ та УЗД
серця, консультація терапевта"кардіолога з детальним планом лікування та профілактики
захворювань.
Кращі європейські традиції в лабораторній медицині.

Скороход
Ірина Миколаївна
Директор, кандидат
біологічних наук

Лабораторія Др. Рьодгера, МДІ
вул. Старонаводницька, 13, оф. 48, м. Київ, 01015, Україна
Тел./факс: +380 (44) 569"28"28
Е"mail: info@medlab.kiev.ua

ПП «Лабораторія Др. Рьодгера, MDI»

Філія цитогенетичної лабораторії IMMD

´Лабораторія Др. Рьодгера, MDIª з 1999 р. є офіційним представником Medizinisch"
Diagnostische Institute (Медичного діагностичного інституту, м. Берлін) — провідного
центру лабораторної діагностики в Західній Європі.
Увесь біоматеріал для досліджень, переданий до лабораторії в Києві, працівники закладу
відправляють до Німеччини, а пацієнти вчасно отримують якісні й достовірні результати
аналізів із перекладом російською та їх короткою інтерпретацією.
Найширший спектр сучасних лабораторних досліджень включає понад 6000 тестів для
діагностики в усіх напрямках медицини:
– біохімічні, гормональні дослідження, визначення лікарських та наркотичних речовин;
– показники гемостазу і панель контролю анемії;
– імуносерологічні дослідження: система цитокінів, алергологічні панелі, аутоантитіла;
– діагностика інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної та грибкової етіології, пара"
зитичних захворювань;
– визначення онкомаркерів крові, гістологічні, гістохімічні та імуногістологічні дослідження;
– панелі кардіоризику, остеопорозу, цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози,
ревматоїдна панель;
– комплексні дослідження мікрофлори;
– ідентифікація дерматофітів у зразках волосся, шкіри та нігтів;
– цитогенетичні та молекулярно"генетичні дослідження в межах пренатальної, постнаталь"
ної діагностики, діагностики онкологічних захворювань, генетично зумовлених порушень
обміну речовин і різних спадкових захворювань.
Упродовж 10 років фахівці лабораторії професійно організовують лікування, обстеження,
операції та реабілітацію в найкращих німецьких клініках. Вони компетентно підбирають
медичний заклад необхідного профілю для комплексного лікування, забезпечують пацієнта
повною інформацією про умови перебування в Німеччині, методи і вартість обстеження та
лікування, а також надають повний супровід на весь час лікування.
Послуга «CHECK UP» — це комплексне медичне обстеження у клініках Німеччини, що
включає консультації провідних фахівців у багатьох напрямках. Усього за один день
всебічного обстеження пацієнт гарантовано отримає достовірне уявлення про свій стан
здоров’я та функціональні можливості організму.

Це перша в Україні цитогенетична лабораторія європейського рівня, що є філією Institute of
Medical Molecular Diagnostics GMBH (Інституту медичної молекулярної діагностики, м. Берлін).
Вона розпочала свою роботу у 2009 р. і має найширший спектр генетичних аналізів. У своїй
діяльності лабораторія поєднує усі види досліджень хромосом (каріотипування та FISH) у
зразках крові, кісткового мозку, амніотичної рідини, ворсин хоріону, абортованого матеріалу
та тканин. Отримані результати допомагають обрати лікувальний курс, спрогнозувати стан
здоров’я пацієнтів та визначити ступінь ризику народити дитину з генетичними аномаліями.
Працівники лабораторії не лише пропонують якісну і швидку діагностику генетично зумов"
лених захворювань, а й організовують медико"генетичну консультацію. Усі співробітники
закладу пройшли стажування в лабораторії IMMD у Німеччині.
Лабораторія має висококласну базу (сучасне обладнання, програмне забезпечення, реаген"
ти та поживні середовища), використовує у своїй роботі стандарти ЄС та США для методів
досліджень хромосомного матеріалу та постійно контактує з німецькою лабораторією
з метою максимального наближення рівня досліджень в Україні до їх рівня в Німеччині.
Цитогенетичне дослідження проводиться під час:
– пренатальної діагностики і включає обстеження вагітних жінок та плоду, спрямоване на
виявлення хромосомних аномалій плоду;
– постнатальної діагностики, яка рекомендована жінкам із частими випадками звичного
невиношування, новонародженим і дітям із вродженими захворюваннями, вадами,
неясною розумовою відсталістю, аутизмом, із різними формами атипової морфології
та порушеннями росту;
– діагностики онкологічних захворювань;
– з’ясування причин затримки розумового, статевого та психомоторного розвитку;
– діагностики спадкових хвороб (наприклад, порушення обміну речовин).
Філія цитогенетичної лабораторії ІММД в Україні
пр. Повітрофлотський 9, м. Київ, 03049
Teл: +380 (44) 232"76"46, факс: 280"50"34, моб.: +380 (93) 315"23"33
E"mail: Office@immd.kiev.ua
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Лабораторія ´Сінево Українаª є частиною європейського медичного холдингу
«Medicover» (Брюссель, Бельгія), зокрема мережі медичних лабораторій «SYNEVO».
Ця структура складається із більш ніж 40 лабораторій у Польщі, Румунії, Німеччині,
Україні.
Компанія є одним із лідерів лабораторного ринку, почавши свою діяльність в Україні
в 2007 році та досягнувши результатів за короткий період часу.
«Сінево Україна» є першою в Україні європейською мережевою медичною лабора"
торією, мета якої — створення повноцінних лабораторій у кожному обласному
центрі і найбільшої мережі маніпуляційних кабінетів у всіх містах із населенням
понад 70 тис. осіб.

Джерон Дріссен
Директор

Компанія розпочинає 2009 рік, маючи у своєму складі:
– три медичні лабораторії (Київ, Вінниця, Одеса);
– єдину в Україні приватну бактеріологічну лабораторію (Київ);
– найбільшу всеукраїнську мережу маніпуляційних кабінетів — 47.
Відмінності лабораторії ´Сінево Українаª:
– лабораторія є частиною великого медичного холдингу, який має дуже амбітну
мету — створити альтернативну комерційну систему охорони здоров’я в країнах
Східної Європи. Компанія має досвід роботи на лабораторних ринках Румунії,
Польщі, Німеччини;
– лабораторія сертифікована за міжнародним стандартом управління якістю
ISO 9001:2000 і планує проходження сертифікації за лабораторним стандартом
ISO 17025;
– лабораторія має в своєму розпорядженні програмний продукт, що об’єднує всі
її підрозділи і філії мережею Інтернет. За допомогою цього продукту в компанії
впроваджена система штрих"кодування всього біоматеріалу й автоматизована робо"
та з аналізаторами, які підключені до програми on"line.
– компанія має найбільшу мережу маніпуляційних кабінетів в Україні і планує
відкриття повноцінних лабораторій в обласних центрах;
– лабораторія Synevo уклала мультинаціональну угоду з компанією «Roche
Diagnostics» (світовий лідер із продажу лабораторного устаткування) на постачання
устаткування і реагентів, що дозволяє зробити діагностику доступнішою для наших
пацієнтів;

ТОВ «Сінево Україна»,
медична лабораторія

Використання
обладнання
Roche Diagnostics,
Sysmex, Diasorin

– лабораторія Synevo активно займається клінічними випробуваннями в світі.
Україна також не виняток, і вже розпочато роботу в цьому напрямку. Довіра з боку
іноземних партнерів до лабораторії в Україні свідчить про високий рівень організації
та укомплектованості персоналом і устаткуванням.
Лікарям ми надаємо допомогу у визначенні діагнозу,
а пацієнтам ó гідний рівень обслуговування
вул. Північна, 2/58, м. Київ, 04214
Тел.: +380 (44) 461"00"33, 467"86"66, 467"82"66
E"mail: info@synevo.com.ua
www.synevo.com.ua

Використання
обладнання
Roche Diagnostics,
Sysmex, Diasorin
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І. Л. Довгий є автором підручника у 2"х томах «Остеохондроз поперекового відділу
хребта, ускладнений грижами дисків», автором та співавтором понад 70 наукових
статей, 3"х авторських свідоцтв.
Шталтований Андрій Вíячеславович закінчив Київський медичний університет
ім. О. О. Богомольця у 1997 р. При Київській медичній академії післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика отримав спеціалізації: рефлексотерапія, санологія, спортивна
медицина.
Напрямки професійної діяльності: м’які техніки мануальної терапії, вісцеральна
остеопатія, акупресура, лімфодренажні техніки (зокрема для зменшення маси тіла),
краніосакральна терапія.
Постійно підвищує свій рівень, регулярно відвідує цикли удосконалення у вітчизня"
них та зарубіжних спеціалістів.

Довгий
Ігор Леонідович
Директор

У листопаді 2007 р. було відкрито приватний ліку"
вальний заклад ´Клініка доктора Довгогоª.
У клініці успішно лікуються:
– остеохондроз хребта, в т. ч. ускладнений
грижами міжхребцевих дисків;
– сколіоз хребта;
– гіпертонічна хвороба;
– мігрені;
– вегето"судинна дистонія;
– синдром хронічної втоми;
– ожиріння;
Лімфодренажна техніка
– ендокринологічні захворювання;
– гастроентерологічні захворювання;
– варикозне розширення вен.
У «Клініці доктора Довгого» представлений широ"
кий спектр лікування нетрадиційними та традиційни"
ми методами:
– мануальна терапія хребта, суглобів,
внутрішніх органів;
– краніосакральна терапія;
– озонотерапія;
– голковколювання;
– нейро" та міостимуляція;
– фізіопроцедури;
Лікувальна процедура
– масаж (зокрема лімфодренажний,
точковий, класичний);
вул. Багговутівська, 1, м. Київ
– гірудотерапія;
(Київська обласна клінічна лікарня)
– апітерапія;
Тел.: +380 (44) 227"43"21
– фітотерапія;
моб.: +380 (50) 310"94"11
– вакуумна терапія;
+380 (97) 188"10"35
– лікувальна фізкультура.
www.clinic"dovgogo.ua

Клініка доктора Довгого
Довгий Ігор Леонідович — кандидат медичних наук, лікар вищої категорії з
неврології та рефлексотерапії.
Закінчив Івано"Франківську державну медичну академію в 1995 році, пройшов
спеціалізацію з неврології, рефлексотерапії, закінчив курси з мануальної терапії та
озонотерапії.
Працював на посаді лікаря"ординатора неврологічних відділень дільничної лікарні
та Житомирської міської лікарні № 2.
З 1999 р. аспірант кафедри неврології та рефлексотерапії Київської медичної акаде"
мії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. У 2003 році захистив дисертацію «Кон"
сервативне лікування неврологічних проявів дегенеративно"дистрофічних захворю"
вань попереково"крижового відділу хребта, ускладнених грижами дисків». Працює
в академії доцентом кафедри неврології та рефлексотерапії.

Девіз ´Клініки доктора Довгогоª: ´Знання ó Досвід ó Результатª

Колектив ´Клініки доктора Довгогоª
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´Медицина майбутнього саме займеться не лікуванням наслідків,
а вивченням причин захворювання. Лікування одних наслідків призво!
дить інколи навіть до нових ускладнень в організміª.
Є. І. Реріх. ´Агні Йогаª
Українсько!швейцарський медичний центр ´Клініка ХХIª була створена
у листопаді 2005 р. і працює в таких напрямках:
– акушерство і гінекологія;
– гастроентерологія;
– кардіологія;
– медична психологія;
– педіатрія, сімейна медицина;
– масаж, мануальна терапія;
– рефлексотерапія;
– ультразвукова діагностика;
– алергологія, імунологія;
– дерматовенерологія;
Лікар акушер/гінеколог – неврологія;
В. М. Пилипенко – стоматологія;
– терапія;
– урологія;
– фізіотерапія;
– функціональна діагностика;
– ультразвукова діагностика;
– повний спектр сучасної лабораторної
діаностики;
– консультації з усіх видів хірургічного
лікування;
На прийомі у лікаря – народна і нетрадиційна медицина.
Н. В. Гончаренко
В основі роботи «Клініки ХХІ» — західно"
європейські стандарти менеджменту та якості медичних послуг.
У «Клініці ХХІ» пропонується повний спектр лабораторної діагностики, різноманітні
лікувальні методики, програми відновлювального лікування та профілактичні прог"
рами, у поєднанні із традиційними методами застосовуються методи нетрадиційної
медицини. Кожен пацієнт може отримати консультацію вузькоспеціалізованих
фахівців, лікарів вищої категорії, кандидатів медичних наук і професорів, а також
отримати призначення і рекомендації для лікування. За бажанням хворого лікування
може проводитись удома або в клініці. Під час візиту додому та на амбулаторному
прийомі наші фахівці завжди відкриті для діалогу з пацієнтом і забезпечують його
вичерпною інформацією про захворювання та методи лікування.

Пузенко
Лариса Володимирівна
Директор

Українсько)швейцарський
медичний центр «Клініка ХХI»

Зліва направо: І. В. Салюк, Н. В. Гончаренко, Л. В. Пузенко, Д. В. Самборський,
В. М. Пилипенко, О. Я. Бєлікова

´Ми не беремося лікувати всі хвороби, але кожен із напрямів
роботи ´Клініки ХХIª поставлено на найвищий рівеньª

Застосовуються такі лікувальні методики:
– традиційна алопатія (фармакотерапія);
– плазмаферез (апаратне очищення крові);
– гірудотерапія;
– фізіотерапія: інфрачервона терапія місцева і загальна (інфрачервона кабіна),
світлолікування, електроміостимуляція, іонофорез, фонофорез, дарсонвалі"
зація тощо.

Графік роботи: понеділок"субота з 8:00 до 20:00 (за попереднім записом).
просп. Лісовий, 35, Київ, 02166
Тел.: +380 (44) 518"60"20
E"mail: klinika21@rambler.ru
klinika21@voliacable.com
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– мезотерапія;
– пілінги;
– мікродермабразія (МДА);
– ультразвукова терапія;
– мікроструменева терапія;
– видалення доброякісних новоутворень радіохвильовим методом;
– склеротерапія;
– фізична активність, міостімуляція;
– масаж (апаратний та мануальний), лімфодренаж;
– спеціальний догляд (косметика, обгортання);
– дієта.
З 2008 року в клініці застосовується інноваційна лікувальна система elight (elOs),
заснована на комбінації двох різних типів енергії — оптичної (світла) і радіохвильової.
– elOs — лікування акне, вугрової хвороби (Acne Clearance);
– elOs — омолодження, лікування поверхневих судинних і пігментних новоутворень
(Skin Rejuvenation);
– elOs — видалення (епіляція) волосся (Epilation System);
– elOs — лікування зморшок (Skin Tightening).
В цю систему лікування включена ультрасучасна розробка — апарат VelaSmooth.
Ефект VelaSmooth полягає у застосуванні elos"технологій, таких як: інфрачервоне
випромінювання та біполярний струм радіохвильового діапазону (RF) в поєднанні з
пульсуючим вакуумом і роликовим масажем.
З 2009 року в клініці запроважено методику позбавлення локальних жирових відкла"
день за допомогою апарату Smart Lipo.
Фахівці «АНКОР» підтримують хороші відносини з провідними лікарями різних
спеціалізованих клінік, у яких при необхідності можна проконсультуватися.

Моісеєва
Олена Віталіївна
Головний лікар

Медична косметологія «Анкор»
Медична косметологія ´АНКОРª — провідна косметологічна клініка Києва,
стиль якої можна визначити як «розумний консерватизм»: застосовуються лише
перевірені методики і засоби, що довели високу ефективність і безпеку.
Персонал клініки — досвідчені лікарі"дерматологи і медсестри, які мають спеціальну
фахову підготовку з косметології та багаторічний досвід роботи.
Клініка «АНКОР» є навчальною базою кафедри дерматології Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. У клініці з напрямку космето"
логії проходять практичне навчання лікарі"дерматологи з різних міст України.
При перших відвідинах клініки кожного пацієнта консультує лікар, який з’ясує причину
проблеми та визначить оптимальний варіант її вирішення. Усі відвідувачі отримують
необхідну інформацію про лікувально"косметологічні процедури, методики і препа"
рати, що застосовуються в клініці. Консультація допомагає виявити показання та
протипоказання до процедур та підібрати оптимальну програму дій. У клініці вико"
ристовують сучасні препарати, косметологічні засоби, зареєстровані в Україні.
Фахівці клініки можуть запропонувати різноманітні методики: ін’єкції та апаратні
методи (такі як контурна пластика та ін).
Особлива увага приділяється профілактиці інфекцій — для цього в клініці розроб"
лена спеціальна програма.
Основні напрями діагностики та лікування:
розацеа (рожеві вугрі), себорейний дерматит, демодекоз, доброякісні новоутворення
шкіри, акне, постакне (вугрова хвороба), гіпергідроз, проблеми надлишкової ваги,
проблемна шкіра, корекція вікових змін шкіри.
Застосовуються наступні лікувально!косметологічні методики:
" лазерна епіляція;
" лазерне лікування (видалення дрібних судин);
" усунення мімічних зморшок (не хірургічне);
" медико"косметологічна програма;
" контурна пластика (ін’єкції наповнювачів);
" біоревіталізація;

Обери красу!

вул. Єреванська, 9, м. Київ
Тел.: +380 (44) 242"98"37, 242"98"54, 242"98"69
www.ankor.in.ua
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Осокін
Олег Геннадійович

Бараненко
Віталій Михайлович

Генеральний директор

Головний лікар

Клініка сімейної медицини
«Здравиця»

Бараненко Віталій Михайлович — гастроентеролог, лікар"терапевт вищої категорії.
Заслужений лікар України.
У 1982 р. закінчив Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова за спеціальністю
«Лікувальна справа», а в 1983 р. — інтернатуру на базі Київського медичного
інституту ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Терапія».
З 1983 р. протягом 26 років працював на посадах від цехового терапевта до головного
лікаря в Медичному науково"практичному об’єднанні «Медбуд» Холдингової компанії
«Київміськбуд».
Автор 8 друкованих наукових праць.
Із 2010 р. — головний лікар клініки сімейної медицини «Здравиця».

Клініка сімейної медицини ´Здравицяª — продовжувач одвічних традицій
сімейної медицини, які гармонійно поєднуються з найвищими досягненнями медич"
ної науки і стандартами обслуговування, властивими сучасним медичним установам.
Кожен із напрямків клініки працює під контролем кращих фахівців у своїй галузі
і оснащений якісним медичним устаткуванням, що гарантує професійний підхід
у діагностиці і лікуванні.
Клініка унікальна ще й тим, що розташована в самому серці Києва — на Печерську.
Крім повного комплексу поліклінічних послуг, клієнтам пропонуються послуги
денного стаціонару після складних медичних процедур, а досвідчений медичний
персонал допоможе зробити перебування у клініці максимально комфортним.
Просторі і зручні кабінети, власна лабораторна база, високопрофесійні фахівці,
затишний і ненав’язливий сервіс у поєднанні зі зручним розташуванням і доволі
лояльною ціновою політикою роблять клініку «Здравиця» ідеальним вибором для
гостей і жителів столиці.

До послуг клієнтів клініки:
– консультативно"діагностичне відділення, в якому здійснюють прийом лікарі вищої і пер"
шої категорії з терапії, педіатрії, гастроентерології, гінекології, дерматовенерології, уро"
логії, невропатології, пульмонології, оториноларингології, офтальмології, травматології й
ортопедії, хірургії, ендокринології, дієтології, мамології, стоматології:
* денний стаціонар;
* виклик лікаря додому і в офіс;
* комплексні медичні програми з діагностики й лікування;
* індивідуальні програми оздоровлення;
– клінічна лабораторна діагностика;
– інструментальна діагностика;
– функціональні методи діагностики;
– електрофізіологічна діагностика;
– ендоскопічна діагностика;
– лікувальний масаж;
– фізіотерапевтичне лікування;
– аптека (широкий асортимент, доступні ціни, можливість замовлення, система знижок).
вул. Старонаводницька, 13, оф. 126"В, м. Київ, 01015
Тел.: +380 (44) 220"13"12, 220"16"20, т/ф: 220"24"26
E"mail: osokin@zdravitsa.com.ua
www.zdravitsa.com.ua

Сучасний
інтерíєр
клініки
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Жабоєдов
Геннадій Дмитрович

Українець
Лідія Іванівна

Науковий консультант,
заслужений лікар України

Завідувач Центру «Травма ока»,
заслужений лікар України

Центр «Травма ока» Олександрівської
клінічної лікарні м. Києва

Жабоєдов Геннадій Дмитрович — доктор медичних наук, професор, член"корес"
пондент АМН України, винахідник СРСР, заслужений діяч науки і техніки України,
президент Асоціації офтальмологів"нейроофтальмологів, глаукоматологів України.
У 1961 р. закінчив Харківський медичний інститут. З 1963 р. працює в офтальмології.
Починав із посади лікаря"ординатора Сумської обласної
лікарні. Упродовж 1969–1985 рр. працював асистентом та
доцентом кафедри очних хвороб Полтавського державного
медичного стоматологічного інституту.
Понад 20 років очолює кафедру офтальмології Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця. Як науковець
досліджує захворювання зорового нерву та сітківки. Одним
із найважливіших винаходів з цієї проблеми є спосіб адресної
доставки ліків до зорового нерву.
Очолив сучасну українську школу нейроофтальмологів і глауко"
матологів, розробив метаболічну теорію розвитку глаукоми, нові
діагностичні методи дослідження гостроти зору, поля зору, прос"
торової та контрастної чутливості зорового нерву, сітківки та пристрої для їх реалізації.
Удосконалив лікування тяжких ускладнень очей у хворих на гіпертонію, цукровий діабет
та інші ендокринні порушення, хронічну ниркову недостатність, нейропротекторне ліку"
вання оптичної нейропатії та рефрактерних форм глауком з використанням оригіналь"
них дренажних пристроїв.
Г. Д. Жабоєдов є автором понад 600 наукових праць, 11 монографій, 3 підручників, 27 па"
тентів. Він — член Міжнародної та Європейської спілок офтальмологів та глаукомологів.
Як науковий консультант центру «Травма ока» Олександрівської клінічної лікарні
м. Києва щотижнево оглядає хворих очного відділення цієї лікарні, щоденно консультує
важких та передопераційних хворих, виконує найскладніші оперативні та лазерні втру"
чання.
Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Почесною грамотою Академії
медичних наук України.

Офтальмологічне відділення Олександрівської
клінічної лікарні м. Києва є основною клінічною базою
кафедри офтальмології НМУ. Лікувально"діагностичну та кон"
сультаційну допомогу надають професори, доценти, асистенти
кафедри, лікарі вищої категорії.
Центр «Травма ока» цілодобово надає екстрену допомогу при
травмах очей та придатків (контузії, поранення, опіки та ін.)
На високому технічному та професійному рівні здійсню"
ються операції: факоемульсифікація катаракти (зокрема
травматичної); вітректомія; пластика райдужки; видалення
внутрішньоочних сторонніх предметів; пластичні операції
орбіти, повік та сльозних органів; лазерні втручання.

вул. Шовковична, 39/1, корп. 4, м. Київ, 01001
Тел.: +380 (44) 255"14"75, 255"13"08;
E"mail: dschur@mail.ru, n.rozumey@gmail.com

Колектив офтальмологічного відділення
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
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Центр стопи ´РІКІª
Реєстраційне свідоцтво МОЗ України № 2105/2003 від 10.09.2003 р.

Центр стопи «РІКІ» вже понад 15 років спеціалізується на виготовленні індивідуаль)
них ортопедичних подокоректорів (устілок), які є засобом профілактики й лікування
різних форм деформації стоп.
Гідротехнологія формування ортопедичних подокоректорів — найбільш об’єктивний
метод отримання відбитку стопи з урахуванням індивідуальних анатомічних особли)
востей опорно)рухового апарату. Устілки не накопичують продуктів потовиділення та
грибкових інфекцій, забезпечують покращення кровообігу, стимуляцію рецепторних
зон стопи, постійну температуру в будь)яку пору року.
Використання подокоректорів рекомендується:
– для профілактики й лікування деформації стоп у дітей
і дорослих, великого пальця (галюкс)вальгус);
– при артрозах, варікозі, п’ятових шпорах, натоптнях,
подагрі, травмах ніг, сколіозі;
– для профілактики статичної плоскостопості та захворюван)
ня судин нижніх кінцівок;
1. Плоскостопість
– при надлишковій вазі;
2. Устілкасупінатор
– жінкам у до) й післяпологовий період;
– при вкороченні (до 2 см) чи відсутності кінцівки;
– при діабеті — для профілактики розвитку діабетичної гангрени.
Звертайтеся. Спеціалісти центру допоможуть Вам подолати біль у спині й ногах

Козачина
Олена Валеріївна
Директор

ТОВ «Центр діагностики зору»
Козачина Олена Валеріївна у 1994 р. закінчила Харківський технікум медичного
обладнання за фахом «Технік"оптик, оптометрист». У 2010 р. — Київський універ"
ситет ринкових відносин. З 2008 р. — очолює «Центр діагностики зору».
У 2010 р. Олена Валеріївна нагороджена почесною відзнакою «Трудова Слава»
Національного академічного рейтингу «Золота Фортуна» за особистий внесок
у створенні клініки європейського рівня.
´Центр діагностики зоруª — це діагностично"лікувальний офтальмологічний
медичний заклад на комерційній основі. Працює з 12 квітня 2008 р. Фахівці центру ство"
рили «золотий стандарт» діагностики, що передбачає якісне обслуговування на всіх
етапах діагностування захворювань очей: від первинного огляду до повної реабілітації
пацієнта, включаючи лікування та якісний підбір очкової та контактної корекції, виготов"
лення окулярів, підбір сонцезахисної оптики. При Центрі відкрито Школу глаукоми.
´Центр діагностики зоруª пропонує таку допомогу:
– консультативні послуги;
– програми для пацієнтів з аметропією, астигматизмом, початковою катарактою,
глаукомою, дистрофію сітківки, цукровим діабетом;
– оптична когерентна томографія переднього та заднього відрізку ока;
– УЗД ока;
– офтальмологічні маніпуляції;
– консервативне та апаратне лікування короткозорості, амбліопії, глаукоми, захво"
рювань сітківки, зорового нерва та інших очних хвороб;
– диспансерний нагляд;
– ортокератологічне лікування;
ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ЗОРУ
– підбір окулярів;
– контактна корекція зору;
вул. А. Ахматової, 3
– виготовлення окулярів будь"якої складності.
м. Київ, 02068
ТОВ «Центр діагностики зору» нагороджено дипломом
Тел.: +380 (44) 572!54!40
якості Національного академічного рейтингу «Золота
www.prozrenie.com.ua
Фортуна» в номінації «За високу якість надання оф"
тальмологічних послуг та професіоналізм».

Запис на консультацію та виготовлення за телефонами:
+380 (44) 209B87B56, +380 (67) 939B99B80 (Троєщина),
+380 (66) 215B71B07 (ст. м. «Лівобережна»), +380 (67) 140B29B74 (вул. Гарматна)

Науково)медичний центр

НОУХАУМЕД

Надає цілий комплекс послуг:

1. Діагностика несприйняття продуктів харчування ó ImuPro.
2. Діагностика та лікування порушень обміну речовин в організмі людини ó
нова наукова концепція зниження надлишкової ваги компанії FORMMED (Німеччина).
3. Діагностика організму (усіх систем та органів), зокрема перевірка на вміст
бактеріальних і вірусних інфекцій, паразитів (за неінвазивним методом).
4. Відео!компíютерна система психодіагностики та психокорекції за методом
професора А. Ануашвілі.
5. Сучасна діагностика шляхом сканування ´живої кровіª.
6. Емоційно!стресова терапія (лікування ожиріння) за методом академіка Смєлова.
7. Гідроколонотерапія ó глибоке очищення товстого кишківника (німецьке обладнання).
8. Компíютерна вакуум!пресотерапія ó очищення крові, лімфи, печінки, нирок
та інших органів.
9. Повна детоксикація організму.
10. Цеппінг!лікування від патогенної флори (віруси та бактерії) й паразитів.
11. Кардіовізор ó обстеження стану серцево!судинної систeмu. New!
12. Генетичний паспорт ó діагностика та визначення схильності до захворювань. New!
13. Запрограмоване індивідуальне лікування вдома. New!

Хочемо бачити вас здоровими та щасливими!
вул. Тимошенка, 15!г (ст. м. ´Мінськаª), м. Київ www.knowhowmed.org
Тел.: +380 (44) 233!50!40, 599!15!03, +380 (50) 311!39!05, +380 (63) 831!50!80
Із питань співпраці телефонувати: +380 (63) 233!39!87
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Пилипчук
Володимир Сергійович

Гриценко
Олена Миколаївна

Генеральний директор,
автор і розробник

Науковий консультант, доктор
фармацевтичних наук, професор

НВ ТОВ «Екомед»
Пилипчук Володимир Сергійович народився у 1948 р. У 1977 році закінчив
Київський інститут інженерів цивільної авіації. Із 1991 року заснував своє під"
приємство і почав розробку нових засобів лікування — фітоконцентратів —
зокрема профілактичної та імуномоделюючої дії. Вчений"винахідник, автор
понад 70 наукових робіт, більшість яких впроваджено в практику. Його наукові
роботи не просто синтез сучасних досягнень науки в галузі медицини, екології,
сільського господарства, енергетики, економіки, а являють собою нові перспек"
тивні напрями в цих галузях і надзвичайно актуальні сьогодні для нашого
суспільства. Для впровадження своїх розробок задіяв більше 40 лабораторій
і відділів провідних наукових закладів України.

Гриценко Олена Миколаївна народилася 1940 р. У 1961 році закінчила з
відзнакою Харківський фармацевтичний інститут. Трудова і наукова діяльність
Олени Миколаївни пов’язана з Київською медичною академією післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика.
Автор понад 170 наукових праць. Нагороджена почесним знаком «Відмінник
охорони здоров’я». Із НВ ТОВ «Екомед» Олена Миколаївна співпрацює з часу
його заснування, вона — науковий консультант і співрозробник технічних умов
на фітоконцентрати, провідний спеціаліст принципів біоетики в наукових
розробках засобів профілактики і лікування захворювань, відповідає за систему
забезпечення якості продукції.

Колектив НВ ТОВ ´Екомедª

Сучасні теоретичні дослідження, на основі яких створені сучасні лікувально"
профілактичні засоби Науково!виробничого товариства з обмеженою
відповідальністю ´Екомедª, були започатковані нинішнім генеральним
директором фірми Пилипчуком Володимиром Сергійовичем ще в середині 80"х
років. На той час задекларовані ним нові принципи створення сучасних лікувально"
профілактичних засобів здавалися передчасними, й українські вчені вважали їх
неможливими в реалізації. Лише у 1994 році, коли вперше було отримано експе"
риментальне підтвердження можливості реалізації цих принципів на практиці,
багато провідних українських учених зацікавились науково"дослідними розроб"
ками «Екомеду».
Спеціалісти «Екомеду» розробили і впровадили у виробництво оригінальні
технології видобування і очистки окремих компонентів рослин, без втрати їхньої
активності та зі збереженням іонної форми. Вони також розробили новітні тех"
нології потенціювання корисної дії цих компонентів більш ніж у 40–50 разів.
Розроблено також методики оцінки й оптимізації взаємовпливу цих компонентів
та перевірки їх сумісності з внутрішньоклітинними процесами. Впроваджені на
виробництві спеціальні методи аналітичного контролю дозволяють оцінювати
ізомерну частоту засобів і ступінь підсилення їх дії.
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На сьогодні «Екомед» створив усі необхідні технології для виробництва без"
печних і високоефективних засобів, які в змозі відновити порушені внаслідок
захворювання функції органів. А, як відомо, знаменитий медичний постулат
стверджує: «Вилікувати людину — означає, в кінцевому результаті, досягти
відновлення порушеної в результаті хвороби функції».
Саме у цьому напрямі більше 20 років успішно працює колектив НВ ТОВ «Екомед»,
який розробляє, удосконалює і впроваджує у медичну практику, високоефективні
та безпечні методи й засоби лікування, профілактики багатьох захворювань,
зокрема й невиліковних.
На даному етапі розвитку зареєстровано 28 фітоконцентратів і понад 20 пере"
бувають у стані розробки. Засоби дозволяють зменшити вікові зміни в організмі,
покращити якість життя під час лікування і після його закінчення, значно підви"
щувати працездатність і зменшувати рівень інвалідності після цілої низки захво"
рювань. Крім того, відсутність побічної дії функціональних продуктів «Екомед»,
дозволяє ефективно використовувати її і для профілактики дитячих захворю"
вань, а також для зміцнення здоров’я дітей, що підтверджено численними
клінічними апробаціями.
Розробники «Екомед» створили унікальний напрям «модельованої фітотерапії»,
що базується на знаннях та досвіді тисячолітніх традицій класичної української та
світової фітотерапії. Рослинні концентрати НВ ТОВ «Екомед» — це монофрак"
ційні полікомпонентні лікувально"профілактичні засоби рослинного походжен"
ня. Технологія їх виготовлення ґрунтується на індивідуальній рецептурі кожного
препарату, що включає підбір конкретних фракцій окремих частин певних рос"
лин, дія яких комулюється, взаємопримножується і підсилюється завдяки їх
взаємодії. Важливою частиною технології виготовлення фітоконцентратів є багато"
разове підсилення заданих лікувальних характеристик цих багатокомпонентних
комплексних фітозасобів завдяки накладанню і взаємодії їх хвилевих енергетич"
них характеристик, які навіть перед таким накладанням є вже багатократно підси"
леними завдяки спеціальній методиці «потенціювання», близькій до технологій
гомеопатичної медицини. Такий технологічний підхід є авторською розробкою
«Екомеду» і дозволяє виділити і підсилити задані лікувальні характеристики при"
родних препаратів.

НВ ТОВ «Екомед» працює лише з «фармакопейними»
рослинами, офіційно дозволеними до використання в
медичній практиці, виготовляючи власні лікувальні
засоби з вітчизняних рослин, зібраних у мальовничих
високогірних районах Карпат, перевірених і екологічно
сприятливих для збирання лікарської рослинної сировини.
Всі лікувальні рослинні концентрати є офіційно зареєс"
трованими і дозволеними органами охорони здоров’я
до використання, будучи практично адаптогенами загальної балансуючої регуля"
торної дії. Досвід використання розроблених натуральних засобів протягом
більш як десяти років, їх багатогранні експе"
риментальні, клінічні, лабораторні дослі"
дження, що проводяться більше семи років
за участю понад 20 авторитетних наукових
клінічних закладів України (таких, наприклад,
як Науково"дослідний інститут кардіології імені
Стражеско, Науково"дослідний інститут епіде"
міології і інфекційних хвороб, Науково"
дослідний інститут психіатрії, Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця, клініки невідкладної допомоги, аллергології, ендокринології,
дитячих інфекційних хвороб, педіатрії, фтізіатрії, пульмонології, нефрології,
неврології та інші) дозволяють адекватно вивчити механізми лікувальної дії
розроблених «Екомедом» засобів, удосконалити схеми і дози їх призначення з
метою оптимізації їх найбільш ефективного використання.
Фітоконцентрати «Екомед» не
мають на сьогоднішній день
альтернативи, позаяк дозволяють
усунути головні недоліки сучасної
медицини — низьку ефектив"
ність лікування і неповне віднов"
лення функцій, через порушення
яких страждає хворий. Крім того,
за допомогою засобів «Екомеду» можна ліквідувати шкоду, завдану організму
побічною дією лікарських препаратів, зберегти тривалість лікування і покращити
його кінцевий результат.
На сьогодні фахівці підприємства реалізовують свій досвід у власних центрах
НВ ТОВ «Екомед», де хворі можуть пройти необхідні обстеження, безкоштовно
отримати консультацію кваліфікованих спеціалістів, медичні працівники мають
змогу більш детально ознайомитися з продукцією підприємства та особливостя"
ми її застосування.

Консультативно!діагностичні центри ´Екомедª:
пр"т Правди, 80"А, м. Київ, 04208; тел.: +380 (44) 463"06"30, 434"31"55
вул. Верхній Вал, 42"Г, м. Київ, 04071; тел.: +380 (44) 531"99"96,"97
бульв. Кольцова, 14"Е, м. Київ, 03194; тел.: +380 (44) 585"41"07
Е"mail: ofis@ekomed.com.ua, www.ekomed.com.ua
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Аксьонов
Геннадій Миколайович

Собецький
Володимир Віталійович

Генеральний директор

Провідний фахівець

ТОВ «Науково)виробнича фірма
АКСОМЕД»

Лікувальні препарати фірми ´АКСОМЕДª:
´Доновіт!ВСª є унікальним засобом для профілактики і комплексного лікування
різних захворювань. Він виготовляється на основі певного виду кореня Борця. Основ"
на речовина, що лікує – алкалоїди аконітіну, сума яких обчислюєть"
ся за результатами рідинної хроматографії і дозується в пігулках
(«Доновіт"ВС», «Доновіт"ВС2») або лікувально"профілактичних
кремах («Доновіт"ВС1», «Доновіт"ВС2», «Доновіт"ВС3»). Спосіб
лікування й пігулка онкологічного призначення захищені патента"
ми України (№№ 41791А, 55302А) і Росії (№№ 2256443, 2256444).
´Доновіт!ВСª ефективний у комплексному лікуванні разом із
хіміо" і/або променевою терапією. По!перше, він дозволяє хворим
легко переносити хіміо" і променеву терапію. У більшості онкохворих при
такому методі лікування відсутні негативні реакції на препарати хіміотерапії і
променеві навантаження (нудота, запаморочення, слабкість, зміни показників
крові тощо). По!друге, посилюється дія препаратів хіміотерапії. При промене"
вій терапії «Доновіт"ВС» надає дію, що селектірує, на опромінювані клітини організму
онкохворого, захищаючи нормальні і не захищаючи ракові клітини.
По!третє, знижує больовий синдром та подовжує життя онкохворих.
Для посилення дії «Доновіт"ВС» була також розроблена БАД серії «Лідавіт"ВС»
на основі трав (герані криваво"червоної, талабану тощо).
´Лідавіт!ВСª рекомендується застосовувати:
– для профілактики раку щитовидної залози, горла, легенів, матки і простати, а та"
кож при реабілітації онкохворих у процесі і після хіміо" і/або променевої терапії;
– для нормалізації функцій бронхо"легеневої системи і жовчного міхура.
Після п’ятирічних доклінічних досліджень препарату «ДОНОВІТ"ВС» Інститут експе"
риментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького дав йому висо"
ку оцінку як найперспективнішому вітчизняному онкопрепарату.
Лікувальні методи та препарати фірми ´АКСОМЕДª ó
це нове життя для онкохворих

Аксьонов Геннадій Миколайович — кандидат технічних наук, доцент. За плідну
участь у розвитку інноваційного бізнесу в Україні нагороджений орденом «За за"
слуги» ІІІ ст., Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а також Подякою і
коштовним дарунком Київського міського голови.
Собецький Володимир Віталійович — доктор медичних наук, онколог,
невропатолог, рефлексотерапевт, начальник відділення Головного
військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України. Автор
понад 60 наукових робіт, 21 патенту й авторських свідоцтв, отриманих
за різні винаходи, автор п’яти монографій.
Місія ТОВ ´Науково!виробнича фірма АКСОМЕДª — створення
нового напряму лікування онкохворих, кваліфікована допомога
в реабілітації онкохворих і профілактиці онкозахворювань.
Головні напрямки роботи персоналу фірми наступні:
– створення низки вітчизняних препаратів рослинного походження для профілактики,
лікування і реабілітації онкозахворювань;
– розробка нових інноваційних методик профілактики захворювань, лікування і
реабілітації онкохворих;
– підвищення ефективності
існуючих (традиційних) методів
лікування онкозахворювань, а
також захворювань бронхо"
легеневої системи і захворю"
вань опорно"рухового апарату;
– розробка нового потужного
радіопротектора для запобігання
Препарати та книги фірми ´АКСОМЕДª
завжди мають попит
зростанню онкозахворювань.

пр. Героїв Сталінграду, 6, корп. 4, м. Київ, 04210
Тел: +380 (44) 537"78"41, 592"09"89, тел./факс: 537"78"39
Е"mail: agn@i.com.ua, www.aksomed.kiev.ua
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Інститут оздоровлення і відродження народів України — це науково"
виробниче об’єднання зі створення та вивчення нових ліків протипухлинної,
противірусної та імуномоделюючої дії, засноване у 1992 р. У його діяльності перед"
бачені розробки і впровадження засобів молекулярного оздоровлення людини й
довкілля, створення і поширення нових форм цілющих і корисних рослин та допо"
мога населенню. Інститут співпрацює із благодійним фондом «Небодарний ціли"
тель» і лабораторією модифікації структури біологічно активних речовин Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України.
Благодійний фонд А. Потопальського ´Небодарний цілительª заснований у
1999 р. Його основне завдання — сприяння розвитку охорони здоров’я, освіти, при"
родоохоронної справи, відродження духовності, участь у наданні медичної допомоги
населенню. Фонд активно підтримує реалізацію нового авторського наукового напрямку,
а також сприяє поширенню оригінального противірусного, протипухлинного та імуно"
моделюючого препарату «Ізатізон» у медицині й ветеринарії; допомагає у виготов"
ленні, аналізі й дослідженні протипухлинного та імуномоделюючого препарату «Аміто"
зин», який успішно пройшов клінічні випробування і рекомендований до впровадження
(ліцензія Міністерства охорони здоров’я України АВ №155490 від 07.08.2006 р.).
Лабораторія модифікації структури біологічно активних речовин Інститу!
ту молекулярної біології і генетики НАН України. Створена у 2004 р. після ре"
організації відділу модифікації структури біологічно активних речовин, заснованого
в 1977 р. Науковий напрямок — розробка способів одержання продуктів модифікації
біологічно активних речовин та вивчення молекулярно"генетичних аспектів їх дії.
Види медичних послуг Інституту оздоровлення і відродження народів України і
благодійного фонду: консультації з питань ранньої діагностики і фітотерапії пухлин,
вірусних хвороб, вирощування перспективних лікарських рослин, виготовлення
оздоровчих засобів.
Перспективи розвитку, пропозиції до клієнтів: створення спільних оздоровчих
осередків для реалізації оригінальних винаходів і розробок.
Потопальський Анатолій Іванович — засновник і директор Інституту оздоров"
лення і відродження народів України та благодійного фонду «Небодарний цілитель».
Заслужений винахідник України, кандидат медичних наук, доцент, професор Євро"
пейської академії проблем людини, кращий винахідник Академії наук України,
завідувач лабораторії модифікації структури біологічно активних речовин Інституту
молекулярної біології і генетики НАН України.
У 1959 А. І. Потопальський вiдкрив і впродовж усіх подальших років продовжує роз"
робляти новий науковий напрямок цiлеспрямованого покращення структури природ"
них бiологiчно активних речовин з одержанням препаратiв, якi на молекулярному i
генетичному рiвнi оздоровлюють людину i довкiлля. В Інститутi молекулярної
бiологiї i генетики НАН України та Інститутi оздоровлення i вiдродження народiв Ук"
раїни одержанi оригiнальнi препарати з протипухлинною, противiрусною (зокрема i
проти СНIДу), iмунорегулюючою i протирадiацiйною дiєю, розроблено способи
використання їх впливу на бiологiчнi процеси в медицині, ветеринарiї, сiльському
господарствi. Найбiльш вiдомi з них — ´Амiтозинª, що перешкоджає поділу
клітин злоякісних пухлин, викликає їх старіння і природну смерть, та ´Ізатiзонª,
який успішно використовується для попередження і лікування масових вірусних і
мікробно"вірусних хвороб і пухлин у ветеринарії, медицині і рослинництві. Обидва
препарати захищенi авторськими свiдоцтвами i багатьма закордонними патентами.

Потопальський
Анатолій Іванович
Директор

Інститут оздоровлення і відродження
народів України
Ще одна сфера діяльності А. І. Потопальського — розробка оригінальних фіточаїв на
основі чистотілу, які під брендом ´Доктора А. І. Потопальськогоª (свідоцтво
№ 109425 від 10.08.2009) випускає Житомирський завод «Ліктрави». Вони не лише
мають лікувальні властивості, а й використовуються для профілактики різних захво"
рювань, зокрема пухлин:
– ангіотуморосан (гіпертонічна хвороба і порушення кровообігу мозку);
– артроуросан (сечокам’яна хвороба, подагра);
– гастросан (гастрити і виразкова хвороба шлунку);
– дермосан (ускладнення при гнійничкових захворюваннях шкіри та слизових
оболонок, випадіння волосся);
– ентеросан (порушення функції шлунково"кишкового тракту, підвищена кислот"
ність шлункового соку);
– імуносан (алергічні та імуноагресивні захворювання — псоріаз, екзема, поліартрит);
– пневмосан (захворювання органів дихання, ускладнення при бронхіальній астмі,
пневмонії, бронхоектатичній хворбі);
– туморосан (шлунково"кишкові і серцево"судинні захворювання).
– уросан (захворювання сечостатевої системи, сечокам’яної хвороби);
– холеуросан (порушення функції шлунково"кишкового тракту, жовчокам’яна хво"
роба, захворювання шкіри).
У 2004 р. вченого висували на здобуття Нобелівської премії у галузі медичної хімії.
За заслуги перед Україною Анатолій Іванович нагороджений Орденом Святого Архі"
стратига Михаїла (2003 p.), йому присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник
України» (2006 р.).
вул. Заболотного, 150, м. Київ, 03143
Тел.: +380 (44) 526"11"39, 526"96"21, факс: 526"07"59
E"mail: potopalsky@imbg.org.ua, www.potopalsky.kiev.ua
Р/р благодійного фонду: 26006012818021
в Укрексімбанку м. Києва МФО 322313, код 21688650
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Дієтичні добавки ´Йодіс+Сª та ´Йодіс Еsolvereª рекомендовано
вживати при:
– порушеннях функцій щитоподібної залози;
– цукровому діабеті;
– підвищених нервових та фізичних навантаженнях;
– дратівливості, депресіях, пригніченому стані;
– уповільненому розвитку дітей та ін.
Вітамін С:
– підвищує імунні функції організму;
– підсилює антиоксидантний захист від вільних радикалів і
радіонуклідів.
Вітамін Е:
– зміцнює стінки судин, запобігає анемії, знімає судому;
– позитивно впливає на роботу серцевого м’язу і функціону"
вання репродуктивних органів;
– відновлює регенеративні функції організму, сповільнюючи процес старіння клітин.
Дієтична добавка ´Йодіс Фортеª є «будівельним матеріалом» для печінки,
стимулює її виробляти власний лецитин, утримує холестерин у розчиненому вигляді,
завдки цьому він не відкладається на стінках судин.
Рекомендовано вживати при:
– гепатитах різноманітної етіології, отруєннях, жировій дистрофії
печінки;
– жировому гепатозі різноманітної генези (цукровий діабет, хронічні
інфекції),
– порушеннях функцій печінки при соматичних станах, цирозі
печінки; печінковій недостатності;
– ерозивних гастритах і невеликих виразках шлунку та дванадцяти"
палої кишки та ін.
Дієтична добавка ´Йодіс+ Лакту!Cтевіяª вигідно відрізняється
від традиційних препаратів"пробіотиків (біфідумбактерин та ін.), які
заселяють кишечник чужорідною мікрофлорою. Усуває дизбактеріоз,
стимулюючи ріст і розвиток власної корисної мікрофлори кишечника.
Продукт є джерелом йоду та живлення для біфідо" та лакто"бактерій
(кишкової флори). Регулює рівень цукру у крові завдяки стевії —
натуральному низькокалорійному цукрозаміннику. Діє як проти"
запальний засіб. Має кардіотонізуючу дію.
Рекомендовано вживати при:
– дизбактеріозі кишечника, хронічних запорах, хворобах печінки різної етіології;
– цукровому діабеті;
– лікуванні антибіотиками;
– порушеннях функцій щитоподібної залози та ін.

Гриценко
Тетяна Володимирівна
Директор

Фірма «ВКП «ІНТЕРЙОДІС»
Фірма ´ВКП ´Інтерйодісª пропонує на споживчому ринку ексклюзивну
продукцію вітчизняних виробників серії «Віта"Йодіс». Запропонована продукція
призначена для оздоровлення людей різного віку, для поліпшення стану й підтримки
організму, проведення «фонової» терапії, а також для профілактики багатьох
захворювань різної етіології. Фірма є одночасно виробником і постачальником
на споживчий ринок продукції для здорового способу життя. В основі продукції
використовується унікальна за своїми властивостями сировина — Йодіс"концентрат,
що являє собою водяний розчин біологічно активного йоду (БАЙ).
Також вперше в Україні використані вітамін Е та фосфатидихолін (лецитин), які ма"
ють водорозчинні властивості, легко проникають через мембрани клітин, що сприяє
їх швидкому засвоєнню організмом людини.
Особливості БАЙ (Йодіс!концентрат):
– водяний розчин, насичений іонами йоду (термостійкий, стійкий до світла);
– дозволяє за 2–3 тижні довести йодний статус організму до норми;
– продукт із радіопротекторними властивостями (висновок Інституту експеримен"
тальної радіології);
– підходить для людей будь"якого віку (особливо потрібний дітям та вагітним жінкам);
– рекомендується МОЗ України для профілактики йододефіциту у дітей;
– протипоказання відсутні;
– передозування неможливе;
– не має побічних ефектів (природна формула йоду);
– розроблений та виготовляється в Україні (технологія запатентована);
– не має аналогів у світі (Йодіс"концентрат пройшов 19 клінічних випробувань
у різних країнах світу);
– понад 20 країн світу купують та використовують Йодіс"концентрат для профілактики
йододефіциту.

вул. Попудренка, 34, каб. 501, м. Київ,
Тел.: +380 (44) 502"89"19, 592"02"80
E"mail: vkpinteriodis@mail.ru
www.interiodis.com.ua
Висновок МОЗ України № 05.03.02/04/40696 від 10.08.2007 р. ТУ У 24.4/33886482/001:2006.
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Наукова компанія «Верба» заснована групою українських дослідників для втілення в жит"
тя інноваційних розробок, над якими вони працювали і працюють до теперішнього часу.
Діяльність НК «Верба» зосереджена на дослідженнях у галузі нано"технологій у
фармації, медицині і створенні інноваційних діагностичних методик у різних сферах
медицини. Створюючи і просуваючи оригінальні препарати і методики клінічної
діагностики, які можуть запропонувати хворим цукровим діабетом нову якість життя,
фахівці компанії допомагають практикуючим медичним працівникам і намагаються
покращити стан справ у медицині.
Наукова компанія «Верба» спеціалізується на діагностиці, визначенні прогнозу
розвитку та ефективному лікуванні різних форм цукрового діабету у конкретного
хворого. Компанія неодноразово відзначалася дипломами і сертифікатами на між"
народних медичних форумах і національних конкурсах за розробку інноваційних
видів інсуліновміських препаратів із неін’єкційним засобом введення.

Верба
Ігор Едуардович
Директор

Наукова компанія «Верба»
4. Препарат володіє високою термостабільністю, що дозволяє його зберігати при
звичайній кімнатній температурі.
На основі цих препаратів, індивідуально виготовлених під кожного хворого у ліцен"
зованій аптеці, пропонується адекватна етіопатогенетична терапія.
Характеристики терапії
Призначена адекватна етіопатогенетична терапія дозволить отримати хворому на
цукровий діабет нову якість життя. Вживання терапії дозволить хворому:
– м’яко й адекватно підтримувати
рівень глюкози в крові;
– усунути симптоми декомпен"
сації вуглеводного обміну;
– нормалізувати ліпідний обмін;
– уникати діабетичних ком;
– значно уповільнити темпи
прогресу мікро" і макросудин"
них ускладнень;
– оптимізувати метаболічний
Наші продукти ó новий стиль життя
для мільйонів хворих цукровим діабетом
контроль.

Компанією розроблені інноваційні препарати:
– спрей"інсуліни короткої і ультракороткої дії;
– інсуліни у вигляді таблеток короткої і пролонгованої дії;
– високоефективні гелі від діабетичної стопи;
– альфа"ліпоєва кислота в краплях;
– гепатопротектор мембранної дії на основі фосфатіділхоліна.
Розроблені препарати вигідно відрізняються від традиційних інсулінових
препаратів:
1. Неін’єкційним способом введення (препарати вводяться перорально, а не перен"
терально).
2. Значно знижується ризик розвитку гіпоглікемії при рівних дозах з ін’єкційними
препаратами.
3. Надходить через комірну вену в печінку, з печінки в плазму крові, де «нано"капсула»
розпадається і після каскаду метаболічних процесів перетворюється на воду і вугле"
кислий газ, звільняючи інсулін. Це дозволяє максимально копіювати біологічну дію
ендогенного інсуліну.

Індивідуальний підбір дозування і композиції препарату
для КОЖНОГО пацієнта

Майдан Незалежності, 2, оф. 655,
м. Київ, Україна, 01012
Тел./факс: +380 (44) 278"83"38, Тел.: 279"44"86
Е"mail: verbapharma@gmail.com
www.verbapharma.com

61

Медичні заклади. Психотерапія

ІСТОМIНА Катерина Володимирівна
Психологічний кабінет «PsyHelp»
Психолог, системний психотерапевт, травмотерапевт (за методом
EMDR), редактор журналу із системної та сімейної психотерапії
«Системний Погляд», член Української спілки психотерапевтів,
член правління Інституту системної та сімейної психотерапії.

Основні напрями
діяльності:

журнал «Системний Погляд»

– робота із сімейними кризами;
(English"speaking therapy available)
– особистісні кризи;
– теоретично"практичні семінари,
– проблеми у взаєминах;
тренінги для психологів, лікарів із
– дитячі проблеми (страхи, агресія,
роботи з сім’єю,
невротичні прояви, погана поведінка
– школа для батьків;
тощо).
– сімейне консультування та
психотерапія;
вул. Межигірська, 20, оф. 18, м. Київ
Тел.: +380 (67) 441 41 93
www.psyhelp.in.ua

Взявши початок із сімейної терапії у клінічній практиці, системне консультування
стрімко розширює свої межі до обслуговування усіх видів державних, професійних,
бізнес організацій та їх підсистем.
´Системний Поглядª — перше і єдине в Україні науково"практичне видання,
присвячене питанням системного консультування в роботі з особистістю, сім’єю,
професійними колективами, державними структурами та бізнес"організаціями.
Журнал створює умови для діалогу між різними напрямками психотерапії, що прак"
тикують роботу з сім’ями та системними товариствами в Україні та світі; забезпечує
обмін важливою інформацією про різні сторони професійного життя, організовуючи
конференції, семінари, обговорення законопроектів про психотерапію.
Метою журналу є:
– забезпечення теоретичної та методологічної бази для фахівців"початківців;
– створення поля для обміну досвідом у вигляді організаційного консультування
та коучінгу;
– створення форуму для розвитку ідей, практичних розробок та досліджень;
– висвітлення різних етапів розвитку системної та сімейної психотерапії в Україні та світі.
´Системний Поглядª залучає до співпраці та публікує статті провідних українсь"
ких і зарубіжних психотерапевтів. Зокрема були опубліковані матеріали Ф. Сімона,
П. Батістіка, є домовленість на публікацію досліджень К. Людевіга, Б. Бегели та ін.
Були видані тематичні номери: «Орієнтована на рішення короткотривала психо"
терапія», «Дегустація методу: системна сімейна психотерапія очима несистемного
терапевта».
У журналі вміщено матеріали і українською, і російською мовами.
Журнал ´Системний Поглядª чекає на нових читачів та авторів.
пр. Лісовий 41, оф. 71, м. Київ
Тел.: +380 (67) 441"41"93
www.poglyad.in.ua
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