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Лікарняна каса Львівської залізниці придбала
для офтальмологічного відділення Клінічної лікарні
сучасне обладнання для лікування вад зору

начальник медичної служби залізниці Володимир Янчинський,
працівники лікарні.
– Мені приємно, що напередодні Нового року ми виконали
рішення конференції трудового
колективу залізниці, – зазначив
голова дорпрофсожу Андрій
Сенишин. – Ми попросили, щоб
виконавча дирекція попрацювала
над цим питанням і вона спра-

вати апарат для розширення його
можливостей. Оскільки Лікарняна
каса оплачує лікування членам
каси не тільки в залізничних медичних закладах, але й у тих, які
вони обирають для ефективного
лікування, то нам вигідніше придбати необхідне обладнання для
проведення операцій у залізничній лікарні, а не оплачувати їх в
інших медичних закладах. Тим
більше, що в офтальмологічному
відділенні є фахівці, які можуть
успішно проводити складні операції на оці. Тобто ми беремо до
уваги і економічний чинник, і те,
щоб людям було зручно лікуватися на відповідному рівні.
Володимир Кисельов зазначив також, що за словами
інженера, який займався встановленням та налагодженням
цього обладання, апаратів та-

вилась із завданням успішно,
тож зараз ми передаємо лікарні придбану апаратуру. Думаю,
що 2013 рік буде черговим кроком уперед у питаннях якості та
ефективності операцій на оці
для залізничників.
Голова
правління
ГО
“Лікарняна каса Львівської залізниці” Володимир Кисельов
нагадав присутнім, що це вже
друга в 2012 році акція з передачі новітнього дороговартісного
медичного обладнання Клінічній
лікарні Львівської залізниці,
адже не так давно тут презентували сучасну відеоендоскопічну систему для ендоскопічного
відділення лікарні.
– Перше, ніж придбати обладнання для офтальмологічного
відділення, ми вивчили, наскільки воно необхідне, – наголосив
Володимир Кисельов. – Були
з цього приводу різні думки, та
все ж завідувач офтальмологічним відділенням Оксана Юревич
нас переконала, що цей апарат
– дуже потрібний. Головним аргументом для нас було те, що цей
апарат дасть можливість проводити операції на сучасному рівні.
А це дуже важливо, бо мова йде
про здоров’я людей.
Крім того, ми погодилися на
прохання завідуючої офтальмологічного відділення доукомлекту-

кого класу в Україні є лише кілька. Із цими словами Володимир
Миколайович в урочистій обстановці вручив документацію на офтальмологічну систему INFINITI
начальнику Львівської залізниці
Богдану Піху.
– Імідж лікарні формується із
кількох складових, – наголосив
Богдан Піх. – Потрібні: висококваліфіковані фахівці-медики, хороша діагностична та інша функціональна сучасна апаратура та
хороші умови для медперсоналу і
пацієнтів. Якщо формування кадрів, це – клопоти головного лікаря
та медичної служби, а також самих
фахівців, які повинні працювати і
над підвищенням свого фахового
рівня, і над підготовкою молодих
кадрів, то сучасна діагностична
та інша функціональна апаратура, хороші умови для персоналу
і пацієнтів це – наша турбота. І
ми будемо постійно дбати про
те, щоб наша лікарня набувала
сучасного європейського вигляду та оснащення. Тому Богдан
Петрович за нагоди звернувся до
голови правління ГО “Лікарняна
каса” Володимира Кисельова із
проханням постійно цікавитися
сучасною медичною апаратурою,
що з’являється нині у світі, щоб за
потреби та можливості придбати
її для залізничної лікарні.
– Я переконаний, що у цьо-

Напередодні Нового року в офтальмологічному відділенні
Клінічної лікарні Львівської залізниці відкрито нову операційну,
де відбулася презентація новітньої офтальмологічної системи
INFINITI, придбаної за кошти ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”.
– Приємно, що ми завершуємо рік так, як його починали
– введенням в експлуатацію нової сучасної медичної апаратури, – наголосила головний лікар
Клінічної лікарні Львівської залізниці Ольга Палій. – Сьогодні
відкриваємо нову операційну в
офтальмологічному відділенні з
новою апаратурою. Донині наші
медики оперували катаракту і
глаукому, але робили це старим
методом, тепер вони матимуть
можливість робити це на найсучаснішому рівні. Кваліфіковані
спеціалісти у нас є. Колектив
офтальмологічного
відділення
очолює кандидат медичних наук
Оксана Юревич, яка набула практики проведення хірургічних втручань на аналогічних системах в
інших медичних закладах.
В жодному медичному закладі Львівської залізниці таких
офтальмологічних операцій не
роблять, тому ми зможемо проводити їх тут кожному залізничнику,
який цього потребуватиме. Для
залізничників це дуже важливо,
бо є можливість відновити зір та
повернутися до повноцінної професійної діяльності. Крім цього,
сьогоднішня подія – черговий
внесок у надійне та якісне медичне забезпечення наших пенсіонерів, бо саме у них найчастіше
виникають проблеми із зором, в
т.ч. і через супутні захворювання.
До речі, старий метод операції на катаракті та глаукомі було
доволі довгим, бо треба було чекати поки дозріє катаракта, потім
йшов тривалий реабілітаційний
період. Нині такі операції можна
зробити в короткий термін, безболісно і якісно.
Рік, що минає, запам’ятався
колективу лікарні цікавим і корисним досвідом з обслуговування
фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу.
– Ми насамперед переконалися, що відповідаємо європейським стандартам у діагностиці та
в лікуванні, – зазначила керівник
центрального медичного закладу
залізниці.
І от настав момент відкриття
оновленої операційної офтальмологічного відділення та презентації офтальмологічної системи
INFINITI. У цій урочистій події взяли участь начальник Львівської
залізниці Богдан Піх, голова дорожньої профспілкової організації Андрій Сенишин, представники ГО “Лікарняна каса Львівської
залізниці” – голова правління
Володимир Кисельов та виконавчий директор Юрій Костюченко,

му питанні багато важать технічний рівень знань та великий
досвід
роботи
Володимира
Миколайовича на посаді головного інженера залізниці – першого
заступника начальника залізниці, – наголосив Богдан Піх. –
Йдеться насамперед про те, щоб
не купувати так званий секондхенд, а – сучасну та перспективну
медичну апаратуру.
Начальник залізниці подякував голові дорпрфосожу – голові
наглядової ради Лікарняної каси
Андрію Сенишину та голові правління Лікарняної каси Володимиру
Кисельову, які детально вивчили
питання та прийняли рішення
про закупівлю саме цього обладнання, яке нині вкрай необхідне
нашій лікарні і працюватиме на
здоров’я залізничників, членів їхніх сімей та ветеранів залізниці.
– Приємно, що рішення про закупівлю сучасного медичного обладнання приймається колегіально, з урахуванням можливостей
подальшого його доукомплектування, що, безумовно, розширює
функції того чи іншого апарату,
– наголосив Богдан Піх. – Це ще
раз свідчить про ефективне використання коштів Лікарняної каси.
До речі, у Львові є вже подібна офтальмологічна хірургічна
ультразвукова система, але ця
– одна із найсучасніших факоемульсифікаторів.
– Ми також вивчили інше
питання, скільки наших залізничників за рік потребують операцій
на оці. Виявляється – понад 300
осіб щороку. Тому краще, щоб
кошти Лікарняної каси та страхової компанії “Нафтагазстрах”
залишалися у нашій лікарні, і щоб
були задіяні наші медичні фахівці. Хай росте авторитет наших
лікарів і нашої лікарні. Тим більше, що трудовий колектив залізниці – майже 55 тисяч осіб, ще 40
тисяч – пенсіонери, члени сімей
залізничників, а загалом це – 130140 тис. людей, які користуються
послугами нашої медицини.
Під оплески присутніх начальник залізниці Богдан Піх передав
документацію на новітню офтальмологічну систему INFINITI завідувачу офтальмологічним відділенням Оксані Юревич.
– Колектив відділення і пацієн-

ти давно очікували на цей апарат, – розповіла Оксана Юріївна.
– Маємо в ньому велику потребу,
бо з кожним роком кількість хворих
людей на катаракту зростає. В цю
категорію потрапляють люди працездатного віку . Єдиним шляхом
лікування є операція. Найбільш
прогнозованим, безпечним, безболісним і безпечним методом
видалення катаракти є метод факоемульсифікації з імпантацією
штучної інтраокулярної лінзи.
Придбаний на кошти Лікарняної
каси апарат є одним із кращих
і дозволяє підібрати найбільш
оптимальний спосіб видалення
мутного кришталика в залежності
від ступеня твердості катаракти.
Виконуючи операції з допомогою офтальмологічної системи
INFINTI хірург має можливість застосування малих розрізів ока. астосовувати малі розрізи ока. Такі
самоадаптуючі трьохступеневі
розрізи рогівки не потребують
накладання швів. Відтак скорочується післяопераційний період
перебування хворого у лікарні та
впродовж короткого часу у нього
відновлюється зір.
Від імені колективу відділення
Оксана Юревич подякувала за
нове обладання всім, хто долучився до цієї корисної і потрібної
справи. І запевнила, що офтальмологічна система INFINITI буде
використовуватися максимально
ефективно.
Оглядаючи нове обладання,
яким поповнилось офтальмологічне відділення Клінічної лікарні
Львівської залізниці та слухаючи
розповідь завідувача офтальмологічним відділенням Оксани
Юревич про можливості сучасної офтальмологічної системи,
керівник магістралі Богдан Піх
детально цікавився рівнем безпеки, післяопераційними результатами і залишився задоволений
почутим та побаченим, наголосивши, що Лікарняна каса зробила правильний крок, придбавши
таку апаратуру для лікування
залізничників – членів Лікарняної
каси, а також пенсіонерів, у яких
із віком і хворобами виникають
проблеми із зором.
Орися ТЕСЛЮК
Фото Ігоря ПАРАЩАКА
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