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До Дня медичного працівника України

Вірні клятві Гіппократа
лює цей відомий у регіоні заклад
заслужений лікар Україні Дмитро
Васильович Гоцуляк.
Особлива гордість колективу
обласної дитячої лікарні – її ветерани, люди, які сумлінно пропрацювали в цьому закладі десятки
років. Так, неонатолог, заслужений лікар України Людмила Миколаївна Ковальова трудиться на
одному місці практично з початку заснування лікарні. Людмила
Миколаївна не лише досвідчений фахівець, а й дбайливий наставник для молодого покоління
служителів Гіппократа. У когорті
слави також – завідувач відділення реанімації дітей старшого
віку Юрій Михайлович Чадаєв,
завідувач хірургічного відділення
Григорій Васильович Недавній.
Як зазначає Д. В. Гоцуляк,
останнім часом багато хвороб
«помолодшало». Нині, на жаль,
вже не є сенсацією виявлення
цукрового діабету чи онкозахворювань у дітлахів. Чимало сучасних дітей мають ослаблений
імунітет, через що існує ризик
виникнення багатьох небезпечних хвороб.

Значною проблемою стало й
збільшення статистики передчасних пологів. Звісно ж, діти з
надмалою вагою одразу по народженні потрапляють до неонатального відділення обласної
дитячої лікарні, де люди у білих халатах зроблять усе можливе, щоб не тільки зберегти
життя крихіток, а й максимально убезпечити здоров’я малюка
від ускладнень у майбутньому.
«Якщо термін вагітності перевищує 26 тижнів, то левову частину
таких малюків удається врятувати», – зазначає Василь Гоцуляк.
Аби йти у ногу з часом, Миколаївська обласна дитяча лікарня співпрацює з Інститутом акушерства та гінекології (м. Київ),
Харківським інститутом здоров’я
дітей та підлітків, Одеським інститутом офтальмології. Так, хірурги з останнього закладу оперують діточок у Миколаєві, на
базі обласної дитячої лікарні. Таким чином багатьом діткам зберігається чи покращується зір на
все життя. Усі ж інші хірургічні
втручання здійснюються спеціалістами дитячої лікарні.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. В типографии: пробельный
материал. 5. Элемент бильярдного стола. 8. Часть стадиона,
на которой происходят спортивные состязания. 10. Высказанное
неудовольствие, неодобрение,
обвинение. 11. Плетёный кружок из цветов, зелени. 12. Способ хода, бега лошади. 13. Прозрачный драгоценный камень.
16. Изобретатель. 19. Помещение для собак. 20. Благоприятные последствия для кого-чеголибо. 22. Пухлая круглая и мягкая
булка. 25. Одна из основных характеристик материи. 28. Знак
азбуки. 29. Винтовка с укорочен-

ным стволом. 30. Каменный утёс.
31. Работа на корабле, выполняемая одновременно всем личным
составом. 32. Небольшой зверёк
из отряда грызунов. 33. Промысловый рак.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Плавучее сооружение для
перевозки пассажиров, транспортных средств. 3. Наставление, поучение. 4. Тот, кто тайно
самовольно покинул какое-либо
место. 5. Название некоторых
крупных православных мужских
монастырей. 6. Петербургский
футбольный клуб. 7. Род украинской народной исторической
песни. 9. Упрёк, порицание.

14. Веслообразные конечности,
выполняющие функцию органов
движения. 15. На Кавказе в прошлом: изгнанник из рода, ведший
скитальческую или разбойничью
жизнь. 17. Марка отечественных
автомобилей. 18. Место в пустыне, покрытое растительностью.
21. Врач. 22. Сочная съедобная часть некоторых растений.
23. Складная переносная перегородка. 24. Текст между двумя отступами в начале строк.
25. Особый вид красок. 26. Почётная, широко распространённая известность. 27. Спиртной
азиатский напиток из риса и других плодов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 05.06.14
По горизонтали:
5. Отделение. 8. Фиалка. 10. Огурец. 12. Канцлер. 14. Бутан. 15. Оазис. 16. Отвар. 17. Гомон. 19. Гусар. 21. Сибарит.
24. Ростра. 25. Аноним. 26. Коронация.

По вертикали:
1. Втулка. 2. Метан. 3. Щегол. 4. Фигура. 6. Вирусолог.
7. Речитатив. 9. Канонир. 11. Георгин. 13. Цевка. 18. Остров.
20. Утопия. 22. Барон. 23. Радар.

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

Серед тих підприємств, які завжди відгукуються на заклики обласної дитячої лікарні про допомогу, – ДП «Зоря»-«Машпроект»,
ТОВ «Сандора», фермерське господарство «Органікс-системс»,
ДП «Дельта-лоцман», ЗАТ «Миколаївський завод залізобетонних
виробів» та інші. А за кошти обласного бюджету закуповувалося обладнання для виходжування
новонароджених, допомогу надавали й окремі депутати обласної ради. Плідною є й співпраця
обласного дитячого закладу із
благодійними фондами, зокрема
«Від серця до серця», «Сприяння
дітям». За словами головного лікаря, фонди надають різноманітну поміч у лікуванні та супроводжувальній терапії хворих дітей.
З нагоди свята щиро привітаємо колектив обласної дитячої
лікарні з професійним святом
та побажаємо усіляких гараздів на нелегкій ниві збереження здоров’я молодого покоління
українців.
 Андрій ТЮРІН

У ромашки не хватает
одного лепестка
Любит, не любит?
Вопрос и ответ.
Вроде, считали и пальцы,
и губы…
Белых ромашек
испортил букет,
Ведь лепестки мне сказали –
не любит.
Эх ты, природа,
постой, погоди.
Дай-ка цветку хоть
еще лепесточек.
Чтобы он
просто мог мне угодить
Нужным ответом –
желательным очень.
 Валерий ЗОТОВ
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дання, в лікарні по вулиці
Миколаївській створені відповідні умови. У
багатопрофільному закладі функціонують хірургічне, кардіологічне,
неврологічне, неонатальне та інші
відділення, загалом
близько 20 профілів.
Лікарня оснащена сучасним медичним обладнанням, яке поповнюється як за
рахунок бюджетних коштів, так і
завдяки безкорисливій допомозі
меценатів. Крім того, протягом
останніх двох років було капітально відремонтовано відділення інтенсивної терапії новонароджених. Наразі триває ремонт онкогематологічного та неонатального відділень.
Але визначальний фактор –
людський. У медичному закладі
трудиться близько 900 співробітників, із них понад 120 лікарів
(70 відсотків із них мають першу
та вищу атестаційні категорії) та
350 середніх медичних працівників. Ось уже чверть століття очо-

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (12.06-18.06)

Найдорожчий скарб
для людини – це
здоров’я. Поготів це
справедливо, коли
йдеться про наше
майбутнє – дітей.
Ось уже понад чотири десятиліття
лікарі та медсестри обласної дитячої лікарні несуть
свою нелегку та відповідальну варту, піклуючись
про маленьких сонечок з усієї
Миколаївщини. Лише протягом
одного року стаціонарне лікування в обласній дитячій лікарні
проходять понад 15 тисяч юних
пацієнтів. Крім того, амбулаторну допомогу – в консультативній
поліклініці та під час виїзних прийомів у районах області – отримують від 80 до 100 тисяч дітей.
Таким чином, протягом року з
того чи іншого приводу до спеціалістів обласної дитячої лікарні звертається до половини
населення області віком від народження до 18 років.
Звісно ж, аби успішно вирішувати настільки масштабні зав-

Телефони редакції: приймальня головного редактора – 37-70-52,
Адреса редакції:
54001, м. Миколаїв, відділ реклами та оголошень – 37-69-03, 37-70-52 (телефакс).
вул. Нікольська, 46
Е-mail: rpmk@i.ua, rek@rp.mk.ua (рекламний відділ).

- Газета виходить раз на тиждень – у четвер.

Тираж – 6569. Обсяг – 5 умовних аркушів.

- За достовірність реклами відповідальність несе рекламодавець.

Підписано до друку 11.06.14, о 17.30.

- Гонорар виплачується тільки за замовлені матеріали.
- Точка зору авторів може не збігатися з позицією редакції.

Надруковано у Миколаївській обласній
друкарні (вул. Паризької комуни, 3).
Ціна – договірна. Замовлення – № 1070

