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оразу, коли в лікарні чи поліклініці презентують нове медичне обладнання, ця подія є однаково важливою і для медиків, і для пацієнтів. Це
відчувалося нещодавно під час демонстрації у відділенні
ендоскопії Клінічної лікарні Львівської залізниці сучасного
обладнання – відеоендоскопічного комплексу, який було
придбано за кошти громадської організації “Лікарняна
каса Львівської залізниці”, тобто на кошти залізничників. Оснащення залізничних медичних закладів сучасною
діагностичною апаратурою – важливий момент гарантування якісного обстеження та лікування працівників
магістралі і ветеранів галузі.

Завідувач ендоскопічного
відділення Клінічної лікарні
Львівської залізниці Ігор Хомин
розповів про сучасний відеоендоскопічний комплекс:
– Проблема діагностики та
лікування хворих на захворювання шлунково-кишкового тракту,
особливо на рак шлунка та кишківника, нині є однією з найбільш актуальних в Україні і у всьому світі,
– зазначив Ігор Хомин. – Зусилля
фахівців нашої лікарні спрямовані на ранню діагностику раку та
передракових станів на рівні світових стандартів. Ендоскопічне
обстеження – один із ключових
елементів у сучасній діагностиці.
За рік у нас відбувається близько 7 тис. обстежень, із них – 1,2
тис. колоноскопій, 70% пацієнтів
від загальної кількості – члени
Лікарняної каси та застраховані
залізничники.
Для надання кваліфікованої ендоскопічної допомоги

Лікарняна каса придбала за 1,254
млн грн сучасний відеоендоскопічний комплекс виробництва
фірми “Фуджінон” із гастро- та
колоноскопом. Ця модель – перша в Україні. Апарати цієї моделі
мають найвищу серед такої техніки роздільну здатність, високу
надійність, функцію “файс” (технологія спектрального кольорового виділення).
Апарати відповідають сучасним вимогам та технічним
характеристикам, для подальшого використання в діагностичній та оперативній ендоскопії і є
сумісними з моделями наступних поколінь. Станом на сьогодні лише відеоендоскопи дають
можливість якісної та своєчасної
діагностики і ефективного лікування.
Завідувач відділення ендоскопії Ігор Хомин наголосив, що
придбано також набір та обладнання для проведення підслизоРеклама
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вих резекцій новоутворів, і відтепер у Клінічній лікарні Львівської
залізниці застосовуватиметься
методика ендоскопічної ранньої
десекції пухлин, що сприятиме
значному зменшенню терміну
перебування пацієнта на листку
непрацездатності.
– За підсумками року ми закумулювали кошти на придбання
для потреб залізничників цього надзвичайно ефективного
обладнання, – зазначив голова правління ГО “Лікарняна

томографа, без якої він не працював. У жовтні цього року плануємо придбати нове обладнання
для офтальмологічного відділення Клінічної лікарні Львівської
залізниці. Оскільки Лікарняна
каса оплачує лікування членам
Лікарняної каси не тільки у залізничних медичних закладах, але
й у тих, які вони обирають, нам
вигідніше придбати обладнання
для проведення операцій, а не
оплачувати їх в інших медичних закладах. Тим більше, що в

ження і лікування залізничників
– членів Лікарняної каси. Крім
того, можливість ефективного
діагностування матимуть і мешканці Львова.
Переваги сучасної відеоендоскопічної системи уже відчули
перші хворі, а лікарі найближчим часом планують доукомплектувати її сучасним апаратом
ендоскопічної
ультразвукової
діагностики. Як наголосив завідувач ендоскопічного відділення
Клінічної лікарні Львівської за-

каса Львівської залізниці”
Володимир Кисельов. – Принцип вибору був такий: лікарня
звернулася до нас із проханням
придбати для ендоскопічного
відділення сучасну апаратуру.
Ми звернулися до лікаря, який
працюватиме на цьому обладнанні, і доручили підібрати все
необхідне для якісного діагностування пацієнтів. Лікар визначився із необхідним обладнанням,
його комплектацією і подав нам
свої пропозиції. Далі ми оголосили конкурс на постачання цього
обладнання і за його підсумками обрали київську фірму “Нова
медична техніка”, яка постачає
таке обладнання, має репутацію надійного партнера і гарантує річне безкоштовне сервісне
обслуговування. Крім того, нас
привабила нижча за інші ціна і
хороший сервіс. Обладнання, яке
передали Клінічній лікарні, є першим у своєму класі в Україні. Це
відповідає нашому принципу – не
купувати “секонд хенд” та дешеву
апаратуру.
Приємно, що наша лікарня
першою одержала це високоякісне обладнання. Важливою
обставиною є те, що за потреби
відеоскопічний комплекс можна
доукомплектувати
апаратами
різної функції. Уже нині йде мова
про ультразвук. Ми розглянемо це
питання на правлінні Лікарняної
каси.
До речі, цього року для
Клінічної лікарні залізниці за кошти Лікарняної каси було замінено
головку до магніто-резонансного

офтальмологічному відділенні є
фахівці, які можуть успішно проводити складні операції на оці,
– зазначив Володимир Кисельов.
Оглядаючи нове обладнання,
яким поповнилось ендоскопічне
відділення Клінічної лікарні, начальник Львівської залізниці
Богдан Піх детально цікавився
діапазоном обстежень та можливостями лікування внутрішніх органів людини і залишився
задоволеним, наголосивши, що
Лікарняна каса придбала високоякісне обладнання для обсте-

лізниці Ігор Хомин, працювати з
комплексом зручно і для лікаря, і
для пацієнта. За потреби пацієнт
разом з результатами обстеження може одержати цифровий запис процедури відеообстеження
на відповідному носії. Технічні
можливості комплексу дозволяють організувати перегляд процедури обстеження через мережу
Інтернет у режимі реального часу
для того, щоб порадитися з лікарями клінік Європи та світу.
Орися ТЕСЛЮК
Фото Ігоря ПАРАЩАКА

● Коментарі до теми

Ярослав САВИЦЬКИЙ, головний позаштатний ендоскопіст управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, доцент кафедри ендоскопії та малоінвазивної
хірургії Львівського національного медичного університету
ім. Данила Галицького:
– Відеоендоскопи, придбані Лікарняною касою для Клінічної
лікарні Львівської залізниці, є апаратурою експертного класу, яка
дозволяє проводити найскладніші діагностичні обстеження та
маніпуляції. У Клінічній лікарні залізниці є фахівці відповідного
рівня, які можуть повністю використовувати всі можливості цих
апаратів. В ідеалі хотілося б, щоб у кожному обласному центрі
був відеоендоскопічний комплекс такого класу.
Адріана ГАЙДУК, кандидат медичних наук, доцент кафедри
пропедевтики внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького:
– Для повноцінного сучасного обстеження і діагностики захворювань травного тракту необхідне відповідне технічне забезпечення, уніфіковане для європейських країн. Від сьогодні завдяки Лікарняній касі, яка придбала найсучасніший відеоколоноскоп
для Клінічної лікарні залізниці, ми маємо таку можливість.
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