Ц

ентр пластичної та естетичної хірургії Клінічної лікарні Львівської залізниці з моменту його створення не
мав собі рівних на теренах Західної України за специфікою і переліком послуг, а також якістю лікування і наявністю
відповідного медичного устаткування. А днями його технічний
потенціал знову зміцнився – першим і єдиним у регіоні лазерним
апаратом для ліпосакції. Найсучасніше обладнання вартістю
понад 715 тис. гривень закупила для центру страхова компанія
“Нафтагазстрах”. Разом із тим, аби опанувати всі інструкції та
сучасні методики лікування, за кошти СК “Нафтагазстрах” два
фахівці центру поїдуть на навчання у Німеччину.

Приймаючи подарунок для
залізничної лікарні, начальник
Львівської магістралі Богдан Піх
висловив подяку керівництву страхової компанії “Нафтагазстрах” і
наголосив, що поліфункціональність цього апарата дозволить не
лише виконувати операції з розряду пластичної хірургії, а й стане у
пригоді для лікування інших хвороб.
– Це не перший дороговартісний подарунок від наших партнерів
зі СК “Нафтагазстрах”. До цього
компанія придбала і передала в
користування нашим медикам багато одиниць техніки, яка успішно
використовується у медичній практиці і рятує здоров’я залізничникам та іншим пацієнтам. За період
співпраці з медичного страхування
зі Львівською залізницею страхова
компанія “Нафтагазстрах” придбала для залізничних медзакладів
обладнання на загальну суму 3
млн грн. Для Клінічної лікарні за-
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Антон КІЯШКО,
генеральний директор СК “Нафтагазстрах”:
– Наша компанія неодноразово здобувала визнання лідера
ринку страхових послуг, у тому
числі по роботі з корпоративними клієнтами. Із 2007 року ми
розробили унікальну технологію
співпраці з галузевими, відомчими та приватними медичними
закладами. Завдяки багаторічним зусиллям фахівців ми постійно збільшували портфель
страхових договорів, здобули і
до сьогодні утримуємо лідерські
позиції у медстрахуванні.
Наші здобутки це – результат спільної професійної роботи співробітників компанії і
наших надійних партнерів. Тому
ми дуже цінуємо співпрацю зі
Львівською залізницею загалом і вдячні кожному працівнику, що є
клієнтом нашої компанії, за довіру.
Не секрет, що вирішальне значення в ефективному лікуванні
нині мають не лише медики-фахівці, а й сучасне діагностичне та лікувальне устаткування. На жаль, якраз рівень технічного оснащення
закладів охорони здоров’я нині далекий від належного, а фінансові
можливості медичних закладів обмежені і не дають змоги закуповувати дороговартісне обладнання самостійно. Тому ми поставили собі за мету допомагати лікарням у технічному переоснащенні,
розуміючи, що в такий спосіб не лише робимо внесок у зміцнення
здоров’я залізничників, а й подаємо приклад гідної реалізації медичного страхування в державі. Люди бачать, що страхування – це
корисна і потрібна річ: воно допомагає не лише коштами на лікування, а й сприяє інвестиціями у підвищення ефективності процесу
лікування.
СК “Нафтагазстрах” неодноразово купувала обладнання на прохання медичних закладів залізниці. Мова йде і про дороговартісний
апарат ультразвукової діагностики, і хірургічні стійки, і біохімічні
аналізатори тощо. Упевнений, що ця співпраця буде продовжуватися. Разом з цим ми будемо розширюватися спектр медичних послуг
для застрахованих осіб.

За словами медиків, перевага
цього апарата перед іншими аналогами у тому, що, окрім свого основного призначення, він має багато
інших корисних та необхідних у медицині функцій. Зокрема підходить
для лікування грибка, оскільки довжина його лазерної хвилі руйнує й
грибкову інфекцію. Важливо, що,
використовуючи такий метод лікування, уже не потрібно приймати
додаткові синтетичні медичні препарати. А це, по-перше, допомагає

монстрували його можливості.
Заступник генерального директора СК “Нафтагазстрах”
Володимир Зелений висловив
сподівання, що ця медична інновація добре зарекомендує себе на
практиці та працюватиме на імідж
лікарні.
– Ми дуже цінуємо співпрацю
зі Львівською залізницею, тому
вже традиційно інвестуємо у галузеву медицину. Як завжди, ми
вирішили не економити і придбали

лізниці – відеобронхоскоп та ендоскопічні системи, для вузлової
лікарні у Сарнах та відділкової
лікарні станції Рівне – діагностичні
ультразвукові системи. Цей апарат – особливо корисний подарунок. Проте зараз важливо, щоб
лікарі, які поїдуть на стажування,
якнайкраще його опанували. Адже
вкладені кошти виправдають себе
тоді, коли знання, набуті фахівцями, дозволять максимально ефективно використовувати всі функції

новна його функція. Він працює
лазерними хвилями, довжина яких
спеціально “підігнана” під жирову

на госпрозрахунку, тобто ці всі
процедури проводяться через відділ платних послуг, – зауважила

уникнути шкідливого впливу медпрепаратів на печінку, а по-друге,
значно економить час, витрачений
на лікування.
Окрім вищезазначеного, апарат може бути і коагулятором.
Відтак його можна застосовувати і в інших медичних практиках:
судинній хірургії, стоматології,
урології тощо. У країнах Західної
Європи з його допомогою також
експериментують у лікуванні такої
серйозної недуги, як псоріаз.
Наприкінці минулого тижня
керівництво страхової компанії
“Нафтагазстрах” передало новий
апарат Центру пластичної та естетичної хірургії Клінічної лікарні. У присутності гостей, а також
керівництва магістралі та Клінічної
лікарні залізниці фахівці центру
ознайомили присутніх із функціями нового обладнання та проде-

для Центру пластичної та естетичної хірургії апарат, що відповідає
найсучаснішим стандартам світової медицини. Його можливості у
косметології та медицині загалом
надзвичайно великі. Але, як відомо, якість лікування визначає
не лише сучасна апаратура, а
насамперед лікарі-професіонали.
Аби це обладнання працювало на
повну потужність, ми скеровуємо
львівських медиків на стажування
до Німеччини, де вони зможуть
вивчити весь спектр операцій, які
можна проводити з допомогою нового апарата. Нині Центр пластичної та естетичної хірургії Клінічної
лікарні залізниці знову попереду
інших аналогічних клінік у регіоні.
Надзвичайно приємно, що до
цього лідерства причетна і наша
страхова компанія, – наголосив
Володимир Зелений.

нового обладнання, – наголосив
Богдан Піх.
Варто відзначити, що СК
“Нафтагазстрах” не випадково
придбала саме цей апарат. Таке
рішення було прийняте спільно
з керівництвом лікарні та Центру
пластичної та естетичної хірургії. Завідувач центру хірург вищої
категорії Олександр Яворський
пояснив, що зупинились саме на
цьому апараті через те, що це був
оптимально найкращий варіант.
– Перед такою відповідальною
покупкою ми проводили консультації та зважували багато моментів,
– зауважив Олександр Яворський.
– Перш за все, аби вона була максимально корисною. Не говоритиму, що наш апарат у процесі проведення ліпосакції сягає вершин
майстерності, але руйнування підшкірних жирових відкладень – ос-

тканину. Зруйновані міжклітинні
стінки ліпоцитів перетворюються у
сметаноподібну консистенцію, яка
виводиться з організму природним
способом і не потребує додаткового відсмоктування. Друга функція
цього апарата – після обробки ним
шкіра скорочується на 50 відсотків, не залишаючи жодних слідів.
Таким чином цю операцію можна
розглядати як “хірургію вільної
перерви”, адже вона не викликає
больових чи жодних інших симптомів.
Придбання такого апарата
було нагальною потребою Центру
пластичної та естетичної хірургії,
оскільки ліпосакція – одна з найпопулярніших процедур, а старий
апарат, який виконував цю функцію донедавна, вийшов із ладу.
– Центр пластичної та естетичної хірургії працює виключно

головний лікар Клінічної лікарні
Львівської залізниці Ольга Палій.
– У більшості випадків тут іде мова
не про лікування, а про покращення естетики, а в перелік послуг
страхового лікування косметичні
послуги не входять. Якщо йтиметься про лікувальні процедури, то,
можливо, “Нафтагазстрах” внесе
їх у перелік, передбачений договором страхування. Наразі ціни ще
не встановлені, відповідні підрахунки ми зробимо після навчання
лікарів. Тоді можна буде провести
і відповідні рекламні заходи. Хоч
ліпосакція завжди користувалася
попитом, із можливістю покращення методів її проведення ми
сподіваємося на ще більшу популярність.
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