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Кому із людей сучасного суспіль-
ства  не відома емблема – чаша, яку
обійма змія? Зображення змії в
різних комбінаціях має давню
історію. У первісному суспільстві, на
його першій стадії розвитку, група
людей  (рід, плем'я) поклонялись пев-
ній тварині – ведмедю, вовку, птиці
чи то змії. Первісна людина вважала
тварин істотами більш сильними,
ніж вона сама, і була впевнена в тому,
що духи померлих предків переселяю-
ться в оточуючих тварин. Змія була
символом безсмертя, мудрості й
знань.

Сьогодні ми сприймаємо медицину з наукової точки зору, але
не можемо забувати про віру  предків своїх у природу.

"Наші лікарі не вірять у природу і не знають профілактики. І
тому, звичайно, не володіють психотерапією. Втім, для казенного
служаки це й не потрібно. "Солдат спить, а служба йде" (Микола
Амосов).

Тільки ті потомки достойно славлять предків своїх, хто прагне
вчитися на їх помилках, звеличувати їх добрі справи, прокладати
нові духовні шляхи. "Людина без минулого не може бути сучасною.
Коли в людині помирає минуле, тоді сучасне стає її могилою, а
майбутнє – забуттям" (Лев Силенко).

Довгий і тернистий шлях пройдено медиками землі Бурин-
ської. Знання та накопичений практичний досвід кращих з них
стали в нагоді і в сьогоднішньому житті у благородній справі
лікування.

От і давайте по-доброму, не проклинаючи, погортаємо сторінки
життя нашого рідного краю через призму спогадів одного з еску-
лапів старої когорти і з допомогою безцінного архіву. На цих
сторінках будуть з'являтися особи, події, факти... Вони мають
право на пам'ять.

Віктор Гагін

ЗАМІСТЬ ПРОЛОГУЗАМІСТЬ ПРОЛОГУЗАМІСТЬ ПРОЛОГУЗАМІСТЬ ПРОЛОГУЗАМІСТЬ ПРОЛОГУ
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ПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВА

 Шановні читачі! Дуже легко писа-
ти передмову до книги,  яка, в чому я
ні скільки не сумніваюся, приречена
на успіх. Упевнена, що багато читачів
отримають задоволення вже від
читання першої вступної частини, і
цей інтерес і захоплення не залишать
їх до кінця.

Що дозволяє мені зробити таку
сміливу заяву? У книзі відомого крає-
знавця Буринщини В.І. Гагіна "Бурин-
щина: історія медицини" висвітлені етапи розвитку медицини
Буринського району  від стародавніх часів до сьогодення.
Особливо мені імпонує орієнтир автора на знання загальної історії
краю, в тому числі – історії медицини. Це окремі дослідження,
зарисовки деяких етапів розвитку охорони народного здоров'я,
розповіді про людей, що народилися на цій землі, або згодом
визнали її за рідну, і присвятили своє життя лікарській справі, –
автор не претендує на опис всієї історії медицини краю. Шлях їх
тернистий, накопичений досвід у медицині – вагомий.

У виданні, ілюстрованому численними світлинами, викладена
історія розвитку медицини Буринщини, подано інформацію про
сучасний рівень і проблеми медичного обслуговування. Зібрано
архівні публікації і фото про життєвий і творчий шлях визначних
особистостей – гордості Буринщини в галузі медицини.

Бібліографічну базу дослідження складають оригінальні доку-
менти Буринської районної центральної лікарні, статті бурин-
ського краєзнавця О.С. Новаченка.

Використано спогади ветеранів – організаторів охорони здоро-
в'я на Буринщині. Відображається великий внесок фахівців
медицини, органів місцевої влади в розвиток і удосконалення
медичної допомоги населенню. У комплексі всі ці складові дозво-
лили більш глибоко проаналізувати етапи становлення медицини
на Буринщині.

Книга знайомить нас з фахівцями медицини району, які,
продовжуючи славну школу своїх попередників, залишаються
людьми в білих халатах у широкому сенсі цього слова. Книга
містить біографічні нариси, присвячені особистостям ряду
керівників  медицини Буринщини.

Книгу адресовано всім, хто цікавиться історією медицини, і,
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особливо, проблемами становлення та розвитку вітчизняної
медицини.

Життєписи дають можливість по-новому подивитися на
постаті лікарів, які не часто привертали увагу пацієнтів, проте
заслуговують на пам'ять нащадків.

До історичних нарисів додається бібліографія, яка містить
відомості про використані джерела й літературу, що сприяє
підвищенню інформативності.

У різні часи економічна криза насамперед відбивалась на
медицині. Але найвірніше робить той, хто на життя, на навко-
лишнє середовище дивиться з оптимізмом, вдумливо заглядає у
майбутнє і робить висновки з минулого.

Якість життя – це характеристика фізичного, психологічного,
емоційного і соціального функціонування людини, яке базується
на її суб'єктивному сприйнятті; це відчуття свого становища у
житті в залежності від культурних особливостей і системи
цінностей та у взамозв'язку з її цілями, бажаннями, стандартами
й турботами.

Хочу побажати читачам глибоко вникнути в матеріал,
розібратися з усіма спірними питаннями, які автор в дослідженні
не зміг охопити, з тим, щоб отримати задоволення від книги!

     Зоя  Олексіївна Сидорук,
головний лікар Буринської ЦРЛ
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ВИТОКИ І ПАРОСТКИ МЕДИЦИНИ БУРИНЩИНИ –ВИТОКИ І ПАРОСТКИ МЕДИЦИНИ БУРИНЩИНИ –ВИТОКИ І ПАРОСТКИ МЕДИЦИНИ БУРИНЩИНИ –ВИТОКИ І ПАРОСТКИ МЕДИЦИНИ БУРИНЩИНИ –ВИТОКИ І ПАРОСТКИ МЕДИЦИНИ БУРИНЩИНИ –
КОРІННЯМ З ІСТОРІЇ КРАЮКОРІННЯМ З ІСТОРІЇ КРАЮКОРІННЯМ З ІСТОРІЇ КРАЮКОРІННЯМ З ІСТОРІЇ КРАЮКОРІННЯМ З ІСТОРІЇ КРАЮ

У книзі досліджується історія медицини та охорони здоров'я
Буринщини, яка є одним з розділів її загальної історії. Визна-
чаються етапи розвитку знань, пов'язаних із захворюваннями,
лікуванням людини, збереженням і зміцненням її здоров'я.

Особлива увага приділяється діяльності у Бурині до 1917 року
земської медичної амбулаторії, згодом реорганізованої у земську
лікарню. Називаються імена видатних лікарів та організаторів
охорони здоров'я, які сприяли розвитку медицини Буринського
району.

Основним джерелом є матеріали з'їздів земських лікарів, а
також інші медичні звіти й доповіді. Цінним джерелом історії
аптечної справи у Путивльському повіті є Російські медичні списки
(РМС), які в імператорській Росії видавалися щорічно (по1916 рік),
і з 1890 року містять відомості про вільні (приватні) аптеки. Однак
вони досі не використовувалися дослідниками для винесеної у
заголовок теми. Автором опрацьовано багато матеріалів з архіву
районної центральної лікарні. Цінним є особистий архів лікаря-
ортопеда І.П. Глобенка.

Це документально-історичне видання, розраховане на культу-
рологів, істориків, краєзнавців, працівників органів охорони
здоров'я, активістів Українського товариства Червоного Хреста і
всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

Аналіз літературних джерел свідчить, що медична справа на
Буринській землі розпочалася з часу її заселення і має багато-
вікову історію.

Áóðèíñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé
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Буринщина – це прадавня українська земля, що входила рані-
ше до складу Київської Русі й була спустошена внаслідок монголо-
татарської навали 1239 року.

Згідно з нововиявленими історичними джерелами, поперед-
ником Бурині був літописний Бирин, відомий з 1362 року. У кінці
XVI сторіччя це поселення було спустошене, коли особливо
посилилися набіги кримських татар. У середині XVII сторіччя під
час заселення українцями нашого краю на околицях стародав-
нього Бирина утворилося нинішнє місто Буринь на р. Чаша – лівій
притоці Сейму.

Сучасна територія Буринщини, що в основному заселена
козацькими "слободами", – це частина Слобідської України, яка
утворилася у так званому "дикому степу" у трикутнику між
непевними кордонами Росії, Речі Посполитої і Кримського ханства
в ХVІІ-ХVІІІ сторіччях.

З 60–80-х років XVIII сторіччя територія Буринщини входила
до складу різних намісництв, губерній, областей. Південно-
західна частина району, а саме – нинішні Чернечослобідська,
Хустянська, Сніжківська, Буриківська сільські ради відносились
до Лівобережної України.

Географічне розташування краю дуже зручне. Її землями про-
ходили всі шляхи, що вели до столиці давньоруської держави –
Києва, на південь – до Полтави, Криму, а через Чорне море – до
Візантії, з якою Київська Русь підтримувала торговельні  зв'яз-
ки.

Стародавні дороги, броди, поромні переправи та мости дозво-
ляють визначити напрямки військових походів, торговельних
зв'язків, культурних контактів краю. Опис різноманітних шляхів
дає інформацію про розташування певних земель і населених
пунктів.

Буринщина в територіальному значенні цього слова була
окраїною русько-української землі, що має проміжне становище
між лісостепом і степом, осілою і кочовою народністю, на перехрес-
тях старовинних трактів, відкритих як для торгівлі, дипломатії,
так і для страхітливих, спустошливих розбоїв. Це зробило цей
край зоною взаємовпливів різних цивілізацій і культур.

Поки що нам відомо мало джерел, що вперше засвідчують
кількість населення Бурині.

В архівному фонді Курської казенної палати у переписній книзі
малоросіян Севської провінції, міста Путивля і його повіту
1732 року є відомості про дєрєвню Борині. Всього в дєрєвні Борині:
65 дворів, хат – 85. душ – 280 [1].  У "Топографическом описании
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селений Путивльского уезда (1784 г.) А. Зубова" згадується слобід-
ка Барынь (так в тексті). У слободі 315 малоросійських дворів з
кількістю душ  – 1001... [2].

З 1886 року село Бурынь стало волосним центром. У 1890 році
населення села досягало 4192 осіб [3].

У селі було 20 крамниць, кілька шинків, 2 церкви, лікарня, в
якій працював 1 лікар. З 1862 року у Бурині діяла початкова
школа, в якій навчалося 116 дітей. Майже з шеститисячного
населення села лише 365 мешканців були письменними [4].

У кінці грудня 1917 року в Бурині встановлена радянська вла-
да. 29 березня 1918 року Буринь захопили австро-німецькі
окупанти, які разом зі своїми прибічниками відбирали у
населення хліб, м'ясо, сало й інші продукти харчування. На
Буринському цукровому заводі Путивльського повіту було
реквізовано 150 тис. пудів цукру. 16 січня 1919 року путивльські
партизани звільнили село, але на початку вересня 1919 року його
захопили денікінці. У кінці листопада 1919 року село Буринь було
звільнено червоноармійцями. В інших селах району радянська
влада була встановлена у грудні 1917–січні 1918 років [5].

29 квітня 1918 року Павло Скоропадський при підтримці
німецьких військ здійснив державний переворот – з`їзд хліборобів
проголосив його гетьманом України. У цей же день була оприлюд-
нена "Грамота до всього українського народу", в якій скасовува-
лись усі постанови Тимчасового уряду та Центральної Ради. Цент-
ральна Рада розпускалась і замість УНР вводилась нова назва –
Українська Держава. До речі, вона зросла територіально, адже за
часів Гетьманату Скоропадського до України були приєднані
Буринь, Путивль, Миропілля, Суджа, Рильськ [6].

Багатовікова історія Буринщини засвідчує, що її населенню
довелося пережити немало тяжких часів: кріпацтво, польсько-
литовське поневолення, буржуазну експлуатацію Російської
імперії, війни – імперіалістичну 1914 року, радянсько-фінську
1939 року, Жовтневу революцію 1917 року та громадянську війну,
Другу Світову війну 1939–1945 років. Тяжким випробуванням для
мешканців Буринщини були роки фашистської окупації.

У всі ці часи наші земляки, не схиляючи голови перед трудно-
щами, були не лише свідками названих подій, а й активними
учасниками всіх цих процесів, протистояли труднощам,
насильству та вседозволеності загарбників. За короткий час
буринці відбудували зруйноване війною народне господарство.
Нову продукцію почали випускати підприємства міста: цукровий
завод, молокозавод, хлібокомбінат, овочесушильний, насіннєвий
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та завод продовольчих товарів. Хлібороби району забезпечували
населення сільськогосподарською продукцією.

У різні часи Буринщина підпорядковувалась Курській, Черні-
гівській, Харківській, Полтавській областям і двом державам.
Лише коли 10 січня 1939 року з'явилася Сумська область, суміжні
території Харківської, Полтавської та Курської областей відійшли
до складу Сумської області, в тому числі, й Буринський район.

10 лютого 1926 року територія Буринської волості відійшла до
УСРР (фактично з 1 березня 1926 року). У різні роки Буринський
район входив до складу різних областей: 1926–1930 років він
знаходився у складі Конотопської округи Чернігівської області, з
2 вересня 1930 року – у складі Харківської округи (з 9 лютого
1932 року – Харківської області), з 15 жовтня 1932 року – у складі
Чернігівської області, з 10 січня 1939 року – у складі Сумської
області.

З 1 березня 1926 року територія Буринської волості перейшла
від РРФСР до складу Української СРР (Постанова Курського губви-
конкому від 10 лютого 1926 р). У зв'язку з цим виникла необхідність
перереорганізації існуючого Буринського волосного виконавчого
комітету, обраного 13-м волосним з'їздом Рад до районного вико-
навчого комітету. За розпорядженням Конотопського окружного
виконавчого комітету 15 квітня 1926 року був скликаний Перший
Буринський районний з'їзд Рад, яким обрано склад членів
райвиконкому в кількості 21 члена і 6 кандидатів до них.

Постановою цього з'їзду Рад Буринський волосний виконавчий
комітет перейменований у районний виконавчий комітет, і
відповідно до цього державні установи, громадські організації й
заклади прийняли найменування районних.

На Першому пленумі райвиконкому 16 квітня 1926 року обрано
Президію райвиконкому в кількості 7 осіб, робочий апарат скла-
дався з п'яти осіб і двох кандидатів. Райвиконком перейшов на
триступеневу систему управління.

Згідно з Постановою Першого районного з'їзду Рад Буринського
району від 15 квітня 1926 року Буринь стала районним центром
Конотопського округу. До складу району увійшли такі сільради,
як Буринська, Степанівська, Червонослобідська, Успенська,
Воскресенська, Дяківська, Клепалівська, Миколаївська, Бошів-
ська, Михайлівська, Новоолександрівська (нині в складі Михай-
лівської сільської ради), Вознесенська, Великосагарівська, Олек-
сандрівська [7].

За даними перепису 1926 року, чисельність населення Коно-
топської округи становила 660,1 тис. осіб, у тому числі українців –
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94,5%; євреїв – 2,1%; росіян – 2,1%. Населення Буринського району
становило 42 875 осіб.

15 квітня 1926 року Постановою I з'їзду Рад робітничих, селян-
ських, червоноармійських депутатів Буринська волость була
реорганізована в район Конотопського округу Чернігівської
області. На той час до складу району ввійшли 14 сільрад [8].

З 6 жовтня 1927 року до Буринського району було передано з
Гружчанського, утвореного постановою Першого з'їзду Рад
робітничих, селянських, червоноармійських депутатів (у 1923 році
Гружчанська волость передана від Росії і перейменована в район),
такі сільські ради: Поповослобідську (нині Слобідська), Анютин-
ську (нині Конотопський район), Головинську (нині у складі
Слобідської сільської ради), Гвинтівську, Нечаївську (нині у складі
Гвинтівської сільської ради), Духанівську (нині Конотопський
район). У 1923 році було проведене так зване укрупнення волостей,
і Гружчанську волость приєднали до Попової Слободи.

У 1935 році Жуківську, Черепівську, Дмитрівську (нині Сухо-
верхівська) сільські ради передано з Ульянівського району до
Буринського (Постанова уряду України від 22 січня 1935 р. про
розукрупнення Ульянівського району).

У 1923 році ліквідувався поділ губерній на повіти й волості,
відповідно, почали створюватися округи та райони. Волості
Біжівська, Хустянська, Чернечослобідська входили до Смілів-
ського району Роменського округу. Постановою ВУЦВК та РНК від
13 липня 1930 року було розформовано Роменську округу.
Смілівський район відійшов до Сумської округи: постановою
ВУЦВК та РНК від 3 лютого 1931 року його приєднано до
Недригайлівського. Указом Президії Верховної Ради УРСР від
1 червня 1960 року Смілівський район було розформовано.

З 1 червня 1960 р. Указом Президіі Верховної Ради УРСР до
Буринського району передано Біжівську, Буриківську, Сніж-
ківську, Хустянську (Глушківську), Чернечослобідську сільради,
які з 22 січня 1935 р. знаходились у складі Смілівського району.

Указом Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення
змін в адміністративне районування Української РСР" (Відомості
Верховної Ради (ВВР) 1965, № 3, ст. 64) Глушецьку (нині Пісківська)
сільську раду Білопільського райну приєднано до Буринського
району (зміни в текст не внесені. Додатково дивіться Указ Президії
Верховної Ради Української РСР №3н-06 від 05.02.65).  Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року "Про
укрупнення сільських районів УРСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР.–1963.–№2.–ст.35.–№21) до Буринського району було
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приєднано Путивльський район. 4 січня 1965 року було знову
створено Путивльський район (Указ Президії Верховної Ради УРСР
від 4 січня 1965 року).

Після неодноразових адміністративних змін в УРСР зміню-
вались межі району. Станом на 1 березня 2015 року район
складається з районної, міської і 22 сільських рад, 61 населеного
пункту, 11490 дворів, 25472 особи. Сучасна Буринщина належить
до Сумської області незалежної України.

Основним багатством району є землі сільськогосподарського
призначення, які займають 95,5 тис. га, або 87% від загальної
площі [9].

За роки довоєнних і післявоєнних п'ятирічок наш край
перетворився на розвинений аграрний регіон. Станом на 1 січня
1970 року в районі проживало 64,2 тис. осіб. Було 25 колгоспів і
3 радгоспи. Загальна земельна площа складала 106,4 тис. га,
сільськогосподарських угідь – 96,6 тис. га. Оброблялось 85,6 тис. га
ріллі [10].

Нині економіка району повністю орієнтована на виготовлення
сільськогосподарської продукції. Переважна більшість населення
Буринського району отримує значну частину доходу від реалізації
молока, в середньому це 25 млн. грн. на рік.

За 2014 рік у районі вироблено 27,5 тис. т молока, 282,15 тис. т
зернових на рік. У районі зареєстровано 105 фермерських госпо-
дарств, які обробляють майже 21 тис. га землі.

Буринщина подарувала Батьківщині багатьох видатних діячів
науки та культури, серед них є й представники медицини. Це й
Генрієта Яківна Городиська (01.02.1899–18.11.1969), доктор
медичних наук, професор, керівник кафедри біологічної хімії
медичного факультету Нижегородського університету (1930–1961
роки), що народилася у Бурині 14 лютого 1899 року в єврейській
родині службовця, інженера-технолога за фахом, спадкового
почесного громадянина Якова Марковича Городиського. Батько
її працював директором Буринського цукрового заводу, що нале-
жав тоді Шевелю Ширману.

Віталій Леонідович Рижков, доктор біологічних наук, професор,
член-кореспондент АН СРСР, автор понад 300 праць, ряд яких
перекладені німецькою, італійською, румунською, англійською
та іншими мовами.

Микола Петрович Новаченко, видатний вчений, ортопед-
травматолог, член-кореспондент АМН СРСР, доктор медичних
наук, професор, заслужений діяч медичної науки УРСР: у 1971
році його ім'ям названа Буринська центральна районна лікарня.
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Олександр Феодосійович Фесюк, доктор медичних наук, ака-
демік російської академії медико-технічних наук, полковник за-
пасу медичних служб, президент російської "Компанії Фесфарм"
– приватної клініки екстракорпоральної терапії (штучна нирка).

Ярослава Володимирівна Хижня, кандидат медичних наук,
асистент кафедри фізіології і патофізіології з курсу медичної біо-
логії Сумського державного університету.

У Буринській районній лікарні працювали молоді лікарі з
інших регіонів, імена яких тепер стали знаними в Україні. Так,
засновником неврологічної служби у районній лікарні був Ген-
надій Ілліч Амітін, який зараз є професором, завідувачем кафедри
Харківського інституту вдосконалення лікарів.

Медичні працівники райлікарні добрим словом згадують своїх
колег – Валерія Павловича та Маргариту Анатоліївну Кратінових.
Вони також переїхали до Харкова, обоє стали кандидатами
медичних наук і працюють в рентгенології, а Маргарита Анато-
ліївна – ще й у фтізіології Харківського медичного інституту.

 Добру згадку про себе залишив на Буринщині колишній лікар
районної лікарні Іван Петрович Дищук, наразі доцент кафедри
психіатрії Чернівецького медичного університету.

У Червонослобідській дільничній лікарні працював педіатром
Леонід Чуйков. Нині він – доцент кафедри інфекційних хвороб
Харківського медичного інституту.
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НАРОДНІ ЛІКАРІ  – НОСІЇ ПРАДАВНІХ МЕДИЧНИХНАРОДНІ ЛІКАРІ  – НОСІЇ ПРАДАВНІХ МЕДИЧНИХНАРОДНІ ЛІКАРІ  – НОСІЇ ПРАДАВНІХ МЕДИЧНИХНАРОДНІ ЛІКАРІ  – НОСІЇ ПРАДАВНІХ МЕДИЧНИХНАРОДНІ ЛІКАРІ  – НОСІЇ ПРАДАВНІХ МЕДИЧНИХ
ЗНАНЬ НА БУРИНЩИНІЗНАНЬ НА БУРИНЩИНІЗНАНЬ НА БУРИНЩИНІЗНАНЬ НА БУРИНЩИНІЗНАНЬ НА БУРИНЩИНІ

Історія лікарської справи походить з давніх часів: усім нам
відомі давньогрецький лікар Гіппократ, римський природо-
знавець Клавдій Гален, александрійські лікарі Герофіл і Ерасі-
страт. У стародавніх країнах Сходу набула розвитку так звана
жрецька, або храмова, медицина.

Давньокитайська медицина використовувала понад 2000 лі-
карських засобів (женьшень, камфору та ін.), застосовувала метод
голкотерапії. Достатньо високого рівня досягли у стародавній Індії
анатомія і хірургія.

Слов'янські богині, починаючи від Матері-Землі, були вельми
популярні у віруваннях – усе живе на Землі відображає материн-
ську первинність побуту, культури й здоров'я людей. Так було на
зорі нашої цивілізації, спостерігається це і в наші часи.

У Русі-Україні поряд з монастирською медициною продов-
жувала розвиватися народна медицина. У XI-XII сторіччях в
Переяславі та Києві, у XIII сторіччі у Львові були створені лікарні.

Лікарською справою в Україні здавна займалися лікарі-емпі-
рики ("ліковці"), аптекарі ("зелійники"), костоправи, цирульники.

Значний крок у розвитку медицини був зроблений в епоху
Відродження (XV–XVIII сторіччя). Зростання промислового
виробництва привернуло увагу до вивчення професійсних
захворювань. На межі XVII–XVIII сторіч італійський лікар
Б. Рамацціні поклав початок вивченню промислової патології та
гігієни праці.

  Уже в перших літописах маємо деякі відомості про епідемічні
захворювання. Найнищівнішими були епідемії чуми, віспи, тифів.
Найстрашнішою епідемією чуми була пандемія в середині XIV сто-
річчя, коли під назвою "чорна смерть" вона обійшла всі відомі в ті
часи країни, знищивши чверть усього людства.

Літописець подає такий опис перебігу легеневої і бубонної чуми:
"Болесть же бе сице: прежде яко рогатиною ударит за лопатку
или под грудь, или меж крыл и тако заболевания начнет человек
кровию харкати и огнь зажжет и потом пот, таже дрож и полежав
един день или два и тако умираху, железа-же... овому на шее, а
иному под скулою, а иному под пазухою, другом за лопаткою,
прочим же на стегнах".

Уже в ті часи було відомо, що хвороба передається через речі
хворих, через дотик. "Видяще друг друга скоро умирающе и сами
на себя тоже ожидающе,– говориться в Никонівському літописі,–
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имения своя даяху убогим и нищим, и никто же не взимаше; аще
бо кто что у кого возмет, – в тот час неизцелено умираху".

Нищівні епідемії виникали і в наступні роки. Причину епідемій
вбачали в карі божій за гріхи. У містах, щоб умилостивити бога,
будували протягом одного дня всією громадою церкву. Лише у
XVI сторіччі в літописах згадуються такі заходи, що вживалися
при "моровому повітрі" (так називали в давні часи пошесні
хвороби), як ізоляція вулиць, де вперше з'явилося захворювання
(Псков), організація застав, поховання померлих поза населеним
пунктом (Новгород).

На Буринщині цілі сторіччя українське село обходилося без
фахової медицини, яка тільки у другій половині ХІХ сторіччя
звернула свій погляд на сільську місцевість. Про розвиток меди-
цини на Буринщині давніх часів маємо обмаль даних.

Образ народного лікаря був одним із головних в українському
сільському соціумі, і саме лікар був носієм сакральних знань,
особою, до якої постійно зверталися і послуг якої потребували.

З покоління в покоління передавалися накопичені народні
знання про способи лікування: через елементарні правила, які мав
засвоїти кожен для побутових потреб, або через знахарів, які мали
високу обізнаність і були народними цілителями. Для лікування
використовували рослини, воду, вогонь, продукти тваринного
походження, лікували словом і магічними діями. Переважну
частину захворювань українці визначали за симптомами, що
зумовило місцеві назви хвороб. Так запалення легень називали
застудою, ядухою, "кольки напали". Шлунково-кишкові
захворювання називали бабицями, очні – трахомою, більмом.

В основі народних поглядів на причини захворювання були як
дійсні фізичні причини (переохолодження, перевтома, недобро-
якісне харчування та ін.), так і містичні (вплив злих духів, наведені
кимось вроки тощо). Джерелом захворювань почасти вважалися
суто природні явища (грім, блискавка, Місяць, вітер і т. ін.).

Засоби лікування були надзвичайно різноманітними, одні з
них живуть і досі (лікування травами), а деякі відійшли в минуле
(лікування кровопусканням).

Кровопускателі (цирульники) діяли ще до середини ХХ сто-
річчя, а зараз це хіба що розповіді про цих сільських (рідше
міських) хірургів. Серед них були спадкові майстри своєї справи,
які досконало володіли методикою кровопускання, залежно від
локалізації болю знали, "які жили відчиняти".

Були певні заборони, наприклад молоді до 20 років і вагітним
кровопускання не робили ("бо до двадцяти років кров молода, а
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пускати треба спрацьовану"), не пускали кров за молодика, бо в
цій фазі місяця лікування буде неефективним. Так, при болях
голови пускали "головну" кров з розгалужень вен у ділянці вели-
кого пальця руки або з лобових вен між бровами. При загальній
слабкості, болях у попереку "відчиняли" ліктеві вени, у яких, за
народним переконанням, збиралася кров з усього тіла, так звана
"середова" (та, що всередині). Якщо боліли нижні кінцівки,
випускали кров з підшкірних вен у ділянці великого пальця ступні.
При цьому зазвичай дотримувалися гігієнічних правил,
починаючи зі стерилізації різального інструмента і завершуючи
обробкою місця розрізання вени. Приділяли увагу і питанням
дієти.

Так, після кровопускання рекомендувалося місяць пити парне
молоко, споживати масло, яйця.

Найпоширенішими лікувальними засобами були цілющі
властивості рослин. І їхня цілющість залежала не стільки від
способу приготування, скільки від часу збирання (що й донині
побутує серед людей, які займаються траволікуванням). Ще з
дайбозьких (язичницьких) часів існує традиція, що найбільші
лікувальні властивості мають рослини, зібрані на Івана Купала
та Симона Зілота (10 травня) – святого покровителя, що дає
рослинам цілющу силу. Давні травники стверджують, що цвіт і
траву, тобто всю надземну частину рослини, треба збирати, коли
Місяць прибуває, бо саме тоді він має здатність викликати най-
більший прилив соків у надземних частинах рослини, а корені,
навпаки, "на старому місяцеві", бо тоді вони найбільш соковиті.
Широко побутувала традиція збирати зілля там, "де не чути голосу
півня", "куди не доноситься собачий гавкіт". Побутувало повір'я,
що збирати зілля може тільки знаюча людина, наприклад, треба
чітко знати, яке зілля жіноче (переважно це було зілля з квітками),
а яке чоловіче (без квіток) тощо. Наші предки шанобливо стави-
лися до всього, що давала природа людині, тому жодну рослинку
не зривали без примовки, молитви чи приказування.

Серед людей була спеціальна категорія знавців (знахарів), до
яких зверталися тоді, коли домашнє лікування не допомагало.

У Бурині були люди, які досконало володіли народними
методами лікування, і у кожного з них була певна спеціалізація:
костоправи, кровопускателі, баби-повитухи, травники тощо.

Були й свої дантисти – ковалі, що мали під рукою невеличкі
обценьки, ключі, шнурки, щоб завжди надати оперативну
допомогу – вирвати хворий зуб. А для збереження зубів наші
предки дотримувалися певних приписів: полоскати ротову
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порожнину слід відваром молочаю, татарського зілля, кори ясеня
або дуба, а чистити зуби – порошком із спаленого хліба, попелом
кореня розмарину, кухонною сіллю. З лікувальною метою
вживались і продукти згоряння – попіл, сажа, як засоби, що
сприяли згортанню крові.

Слід зазначити, що знахарі ніколи не користувалися одним
засобом, а вміло їх замінювали і поєднували. Старожили
розповідають, що при попаданні в око якогось стороннього
предмета спеціалісти легко виймали його своїм язиком. А якщо
око запорошувалось металевими крихтами, то їх виймали
магнітом або шматком тканини, намащеної клеєм.

Одна з головних характеристик "знаючих" людей полягала у
їх відмінності від інших, вони відрізнялися від решти за багатьма
ознаками: зовнішнім виглядом, способом життя, соціальним
статусом, що протиставляло їх звичайним членам спільноти.
Навіть проживаючи довгий час в одному соціумі, вони "випадали"
з нього, начебто формуючи опозицію "чужого" до "свого".

Загалом "знаючі" люди мали незвичний зовнішній вигляд,
відхилення від норми: вони були дуже малі або занадто високі на
зріст, кульгаві, горбаті, одноокі, із занадто товстими або тонкими
ногами, беззубі або із зубами у два ряди, надмірно волохаті тощо.
Приписувалися їм і зооморфні властивості (хвіст, крила, роги,
тваринячі копита).

У народній медицині раціональні засоби поєднувалися з
магічними діями. Як і в усіх слов'янських народів, найбільш
поширеним магічним засобом на Буринщині була словесна магія.
Замовляннями ("примовками") лікували епілепсію ("зла бола"),
ревматизм ("гостець"), шлункові захворювання ("бабищі"), рожу
тощо. Майже завжди різноманітні замовляння поєднувалися з
іншими магічними засобами.

Встановити всі імена народних лікарів Буринщини автору не
вдалося, проте вони були в кожному селі. У 50-х роках минулого
сторіччя в с. Успенка був шанований не тільки на весь край, але й
далеко за його межами, народний лікар, ясновидець, якого серед
людей називали "святий Петро", в дійсності він – Петро Афана-
сійович Тимошенко. І нині про його зцілення хвороб, перед-
бачення долі ширяться розповіді серед людей.
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СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ МЕДИЦИНИ НА БУРИНЩИНІСТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ МЕДИЦИНИ НА БУРИНЩИНІСТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ МЕДИЦИНИ НА БУРИНЩИНІСТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ МЕДИЦИНИ НА БУРИНЩИНІСТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ МЕДИЦИНИ НА БУРИНЩИНІ

Знаменитий давньогрецький лі-
кар Гіпократ – "батько" медицини,
дослідник, філософ, реформатор
античної лікарської справи. Він пер-
ший поставив медицину на наукову
основу. Йому приписують авторство
тексту "Клятви Гіппократа".

Побутує думка, що всі лікарі скла-
дають клятву Гіппократа й зобов'я-
зані її дотримуватись, хоча насправ-
ді це не відповідає дійсності. Вітчиз-
няні лікарі складають Клятву лікаря
України (затверджену Указом Пре-
зидента України від 15 червня 1992
року №349), а до 1992 року складали
Присягу лікаря Радянського Союзу.

Потреба в лікувальній допомозі, її одержанні та наданні своїм
корінням сягає глибин тисячоліть, бо різноманітні захворювання
людей існували в усі часи.  Центрами не лише землеробства та
культури, а й медицини ставали монастирі, які утворювалися на
Сумщині у ХVI–ХVII сторіччях.

Перші лікарні на Сумщині, де лікували хворих незалежно від
статі, віку та соціального стану, були відкриті при монастирях –
у Глухівському, Охтирському та Путивльському повітах. Перші
приказні лікарні на території сучасної Сумщини з'явились у
Полтавській та Чернігівській губерніях, до складу яких входила
південна й західна частини сучасної території Буринського
району [11].

На Лівобережжі у XVII–XVIII сторіччях у містах і селах буду-
валися при церквах і монастирях шпиталі (церковно-громадські
благодійні установи), кожна церковна парафія мала свій шпиталь
(богадільню), себто приюти для убогих, старих і калік. Вже тоді
при монастирях, храмах і церковних парафіях створювалися
притулки, що надавали всю необхідну допомогу тим, хто її
потребував.  На території Сумщини за роки приказної медицини
було відкрито 9 лікарень на 270 ліжок, 2 богадільні на 80 ліжок та
7 фельдшерських пунктів.

Існування шпиталів й інших благодійних установ при церквах
Буринщини автору не вдалося дослідити за відсутності архівних
джерел.
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Проте є деякі відомості про шпиталі та інші благодійні установи
на території Буринщини. Зокрема, в селі Черепівка існував
шпиталь для поранених та літніх людей.

Сумський краєзнавець Олександр Капітоненко, досліджуючи
спогади "Вікна в епоху" П.М. Попова – відомого земляка (родом з
Черепівки), члена-кореспондента Академії наук УРСР, зазначив,
що у своїй праці П.М. Попов пригадує відомий з дитинства
"шпиталь" (богадільню), влаштований на старому цвинтарі (тобто
на першому погості) для старих безпритульних людей: для жінок
в одному відділенні і для чоловіків – у іншому. У першому відділенні
мешкали два діди – інваліди Кримської війни, котрим вчений ще
хлопчиком часто носив фрукти зі свого саду і які подарували йому
солдатську медаль (мідну чи бронзову). Її він дуже цінив і довго
зберігав як історичну реліквію.

Такі заклади, як шпиталі, працювали на засадах не тільки
громадської доброчинності: чимало з них були засновані й
утримувалися за кошти приватних осіб. Так, наприклад, літопис
Черепівки приписує заснування шпиталю поміщиці Ганні
Череповій-Наумовій.

Є відомості, що у 1889 році в Бурині була відкрита лікарня, в
якій працював один лікар. Але літні люди стверджують, що лікар-
няний заклад у селі існував набагато раніше. Документальних
відомостей про відкриття лікарні в селі Буринь не виявлено.

Згідно з архівними даними, у 1732 році в дерєвні Борині (нині
Буринь) було 65 дворів, хат – 85, осіб – 280. У числі володарів
Борині: Іван Гамалея, піп Іван Іванов, покійний князь Михайло
Михайлович Га(о)лицин, поміщик Андрій Григорович Аненков. У
1784 році було вже 315 малоросійських дворів, з кількістю осіб –
1001. Була дерев'яна церква в ім'я різдва святого Пророка і Пред-
течі Хрестителя господнього Іоанна [12]. Тому на цей час якась
медична допомога населенню надавалась.

За даними на 1862 рік, у казенному та власницькому селі
Буринь Путивльського повіту Курської губернії мешкало 2893
особи (1412 чоловіків та 1481 жінка), налічувалось 360 дворових
господарств, існували православна церква та училище [13].

1 січня 1864 року в Росії було видано положення про організацію
земських установ. Це стало основною умовою утворення й
розвитку земської медицини.

На земство покладалось завідування земськими лікувальними
й благодійними установами, участь у заходах з охорони здоров'я
населення, прийняття рішень, спрямованих на медичну допомогу
населенню та поліпшення санітарно-епідеміологічного стану
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населених пунктів, господарське забезпечення медичних установ
всім необхідним для поліпшення роботи з охорони здоров'я
населення.

Поступово земська медицина почала свій перехід до стаціонар-
ної системи, який здійснювався через змішане медобслугову-
вання, тобто шляхом поєднання двох систем і поступової зміни
однієї іншою, більш досконалою. У земствах з моменту їх появи
працювали прогресивно налаштовані лікарі, котрі прагнули
всіляко поліпшити медобслуговування, особливо сільського
населення.

З цього часу почали діяти земські дільничні лікарні та
фельдшерські пункти. У кожній лікарні працював один лікар та
аптечно-лікарняний фельдшер. У кожна волость також мала свого
лікаря або фельдшера.

Лікарі дільниць не тільки приймали хворих в амбулаторії, а й
виїздили на фельдшерські пункти для прийому хворих. Вони ж
брали участь у проведенні протиепідемічних заходів, надавали
допомогу слідчим органам і т.п. Для здійснення виїздів до хворих
у кожній земській і волосній лікарнях були виїзні коні. Гужовий
транспорт надавався при потребі кожному лікарю чи фельдшеру
безоплатно.

Земський лікар і земський учитель – симбіоз у царині народної
медицини та просвіти – став потужною інтелектуальною силою,
що допомогла кмітливим селянам долучитися до пізнання правил
елементарної гігієни та здорового харчування, відвести від них
епідемічні загрози захворювань на сифіліс та дифтерію.
Самовіддана праця земців допомогла тисячам учорашніх кріпаків
вийти на широкий шлях цивілізованого життя.

Земства на Буринщині не могли повністю забезпечити сільське
населення всебічною медичною допомогою, але вони все-таки
відіграли позитивну роль.

У Путивльському повіті, виключаючи місто Путивль, на 1897
рік нараховувалось 155898 жителів, в тому числі 77582 чоловіки і
78316 жінок. На 1 кв. версту припадає 62 жителі. За відомостями
1892 року, головна маса населення – малороси-селяни (93%); пра-
вославних 99,8%. Церков православних 43, монастирів – 2.

Земський бюджет Путивльського повіту за 1895 рік становив
по приходу 77669 руб. (у тому числі, 64489 руб. збір із земель), по
витраті 77631 руб., в тому числі, на утримання земського управ-
ління – 10150 руб., на медицину – 24410 руб., на народну освіту –
10580 руб. (в тому числі, на народні школи – 6530 руб.). Мирських
доходів (1891 року) отримано 25204 руб., в тому числі, 18528 руб.
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по розкладці; мирських витрат було 24644 руб. Сільські громадські
капітали (1893 рік) становили 8985 руб [14]. Буринь на цей час
входила до Путивльського повіту.

Поступово почала розширюватись сітка медичних установ по
всіх селах, що дало можливість надавати кваліфіковану медичну
допомогу більшій кількості населення. Захворюваність на різні
інфекційні хвороби почала знижуватись.

Особливо відчутних позитивних результатів досягли земські
медичні установи в наданні кваліфікованої медичної допомоги
породіллям. Дитяча смертність при народжуванні практично
була ліквідована. Молоді матері перестали ризикувати й
довірятися бабкам-повитухам.

Земства сприяли лікарням повітової та сільських дільничних
лікарень, фельдшерсько-акушерським пунктам у підвищенні
фахового рівня. Медичні працівники мали змогу збиратись на
повітові та губернські науково-практичні конференції, де
обмінювались досвідом, одержували кваліфіковані рекомендації.
Своїх представників земські медичні установи посилали на різні
медичні зібрання до Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Харкова
та інших міст.

Земства були зацікавлені в тому, аби до земських лікарень
прибували лікарі з вищою медичною освітою. Вони виділяли
необхідні кошти для будівництва лікарень та житла для лікарів,
забезпечення земських лікувальних закладів необхідним
обладнанням та лікувальними засобами.

У краї лютувала холера. Епідемія хвороби у Бурині виникла
наприкінці липня і припинилася на початку вересня 1871 року.
Тоді на холеру захворіло 108 осіб, з яких 29 хворих померло, у т.ч.
земський лікар та фельдшер.

Поміщики Путивльського повіту допомагали в облаштуванні
лікарень на території Буринщини. Так, у Миколаївці місцевий
поміщик князь Микола Семенович Кавкасідзе віддав один зі своїх
будинків маєтку під влаштування у ньому лікарні з приймальним
покоєм на 14 ліжок, а на додаток - свій великий город для заготівлі
харчів. Облаштування цього медичного закладу обійшлося
земству в 327 руб. 41 коп. Прийом хворих у сільській лікарні
Миколаївки розпочався 13 січня 1871 року. І хоча доктор
Татаровський самовіддано боровся з епідемією на своїй
лікарняній дільниці, однак не уникнув інфікування, сам захворів
на холеру 7 серпня 1871 року і через два дні помер.

Залишилася вдова з п'ятьма малолітніми сиротами, яким
земство призначило грошову допомогу в розмірі 250 руб. на рік
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впродовж трьох років. Помер під час епідемії холери у Бурині також
і медичний фельдшер Панов. По смерті лікаря Татаровського його
посаду обійняв доктор Вихідцев. Як склалася службова кар'єра
цього буринського медика, з'ясувати поки що не вдалося [15].

Особливою системою організації медичної допомоги була
фабрично-заводська медицина.

Відповідно до Закону від 26 серпня 1866 року при фабриках і
заводах для надання безоплатної допомоги повинні були
облаштовуватись лікарські приміщення із розрахунку одне ліжко
на 100 робітників. Лікарні утримувались власниками
підприємств.

Після побудови в Бурині Ш.Г. Ширманом у 1894 році цукрового
заводу на виробництві цукру працювало 380 робітників. Для
робітників цукрозаводчик Ширман створював необхідні
соціально-побутові умови. Було налагоджено і надання медичної
допомоги.

У Бурині в маєтку, один будинок якого при в'їзді на міський
пляж зберігся досьогодні, жив дворянин Василь Митрофанович
Вечерко (народився 01 січня 1864 року) з дружиною Вірою
Василівною та донькою Ольгою, яка народилася 31 травня 1894
року. Він за фахом був лікарем, приймав хворих у себе вдома [16].

Ïðèì³ùåííÿ Ïåðøîòðàâíåâî¿ çàâîäñüêî¿ ë³êàðí³
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У Бурині жив земський лікар Леонід Іванович Яновський з
дружиною Мотроною Михайлівною, 3 листопада 1895 року у них
народився син Віктор [17].

Першотравнева заводська лікарня, відкрита у 1912 році при
новозбудованому Першотравневому цукровому заводі, була
розрахована на 10 ліжок денного обслуговування робітників
цукрового заводу.

У 60-ті роки минулого сторіччя до цього приміщення зробили
невелику прибудову, що дало змогу розширити лікарню до 30 лі-
жок.

До 1917 року в Бурині діяла земська медична амбулаторія. У
1917 році земську дільницю реорганізовано в земську лікарню,
яку очолив лікар Левицький Д.І. Фельдшером працював у цій
лікарні Бариба, акушеркою - Мандрика.

До 1917 року медична мережа Буринщини налічувала:
                                                                                  ліжок    лікарів   середніх
Буринська земська дільниця                      -                1                2
Черепіьска  земська дільниця                    -                2                2
Першотравнева лікарня                              10               -                3
Слобідський медпункт                                   -                 -                2
ВСЬОГО :                                                              10               3               9
У 1919 році з ініціативи лікаря Іллі Лавровича Панаріна при

Буринському цукровому заводі була відкрита дільнична лікарня
на 15 ліжок. Лікарем у ній працював Ф.А. Пилипенко та два
фельдшери. Пізніше, у 1927 році, ці лікарі переїхали до Путивля.
Ф.А.Пилипенко очолив хірургічне відділення, а потім його
призначили головним лікарем Путивльської районної лікарні. На
території колишнього Буринського цукрозаводу вулиця, на якій
була розташована лікарня, і дотепер носить назву Лікарняної.

У довоєнні роки на Буринщині, як і по всій Україні, проводились
активні заходи боротьби з такими масовими захворюваннями,
як віспа, тиф, дизентерія, туберкульоз, венеричні захворювання.
З цією метою розширювалась мережа лікувальних закладів –
лікарень, поліклінік, диспансерів, ФАПів, здоровпунктів;
здійснювались протиепідемічні заходи, необхідні для локалізації
та зменшення цих захворювань.

7 березня 1923 року постановою ВЦВК (Всеукраїнського
Центрального Виконавчого комітету) в Україні проведена
територіально-адміністративна реформа, були ліквідовані повіти
і волості, утворені округи, райони й сільські Ради.

З утворенням Буринського району 15 квітня 1926 року
Буринська лікарня увійшла до Конотопського округу і стала
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називатись Буринською окружною народною лікарнею. У ній
працювали лікарі Нікольський, Василенко, терапевт Григоренко.
Значно розширювались їх обов'язки і завдання, добавлялося
проблем. Окрім лікарні, в Бурині функціонувала й медична
дільниця.

У 1927 році, до від'їзду в Путивль, Буринську лікарню при
Буринському цукровому заводі на 10 ліжок очолював лікар
Ф.А. Пилипенко, а Буринську амбулаторію – лікар В.Є. Мужиць-
кий. Приміщення лікарні Буринського цукрозаводу було зруй-
новане під час німецько-фашистської окупації району.

З 1928 року в селі Червона Слобода почала діяти окружна
народна лікарня на 50 ліжок. У ній працювали лікарі Цвєтков,
Н.В. Ілларіонов, М.С. Юдович та фельдшер Зеленій. У 1930 році
Конотопський округ був скасований. Лікарня стала називатись
районною і розміщувалась у приміщеннях поміщиків – братів
Василя Григоровича та Кирила Григоровича Масалітінових у селі
Червона Слобода. Були відкриті такі відділення, як терапевтичне,
хірургічне, інфекційне, акушерсько-гінекологічне.

Число лікарняних установ Міністерства охорони здоров'я, в них
ліжок в районі у 1960–1968 роках було таким: 1960 – 7/220, 1961 –
6/270, 1962 – 6/270, 1963 – 5/270, 1964 – 5/270, 1965 – 5/270; 1966  –
5/270, 1967 – 5/270; 1968 – 5/320 [18].



24

Матеріальна база лікувальних закладів району в 1940-1950  рр.Матеріальна база лікувальних закладів району в 1940-1950  рр.Матеріальна база лікувальних закладів району в 1940-1950  рр.Матеріальна база лікувальних закладів району в 1940-1950  рр.Матеріальна база лікувальних закладів району в 1940-1950  рр.

1940 рік 
 

Ліжок Лікарів Середніх ФАП 

Буринська районна лікарня 50 4 18 4 

Першотравнева дільнична 

лікарня 
15 1 8 2 

Чернечослобідська дільнична 

лікарня 
15 1 8 2 

Черепівська амбулаторія - 1 5 1 

Пісківська амбулаторія - 1 5 1 

Успенська амбулаторія - - 5 2 

ФАП  - 12 - 

�

Під час фашистської окупації району (20 вересня 1941–12 ве-
ресня 1943 рр.) для управління територією району були утворені
гітлерівські установи, в тому числі, відділ охорони здоров'я,
Буринська санітарна станція районного відділу охорони здоров'я,
Буринська ветеринарна лікарня Сумського обласного земельного
управління с. Буринь Буринського району Сумської області.

Продовжували працювати Буринська районна лікарня,
Першотравнева та Чернечеслобідська сільські дільничні лікарні.
Ці медичні установи використовувались гітлерівцями для
лікування поранених вояків фашистської армії. Окремі
приміщення шкіл використовувались під фашистські шпиталі.

У роки фашистської окупації району на території міста Буринь
знаходився колишній працівник районної лікарі фельдшер
Олексій Хомич Плотников. Він працював за фахом у районній
поліклініці. За свідченням багатьох мешканців міста, Плотников
з фашистами не мав ніяких зв'язків, він виконував обов'язки суто
професійного спрямування. Крім того, фельдшер Плотников –
фахівець широкого профілю, великий практик, людина, закохана
у свою справу. Тому у важкий період, коли людям ні до кого було
звернутись за медичною допомогою, він був для них і лікарем, і
фельдшером, і акушером  - конче потрібною для хворих людиною.
А тому всі, кому довелось у ту лиху воєнну годину звернутись до
Олексія Хомича за допомогою, дуже вдячні йому [19].
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Розвиток охорони здоров'я в районі в 1950- 1970 рокахРозвиток охорони здоров'я в районі в 1950- 1970 рокахРозвиток охорони здоров'я в районі в 1950- 1970 рокахРозвиток охорони здоров'я в районі в 1950- 1970 рокахРозвиток охорони здоров'я в районі в 1950- 1970 роках

Кіл-ть відділень Кіл-ть ліжок 
 

Назва лікувального 

закладу 1940 1945 1950 1940 1945 1950 

1 
Центральна районна 

лікарня 
 - 7 50 50 75 

2 
Першотравнева 

дільнична лікарня 
 ” ~ 15 15 15 

3 
Чернечослобідська 

дільнична лікарня 
 “  15 15 15 

4 
Успенська дільнична 

лікарня 
- “ ~ 10 10 10 

5 
Пісківська дільнична 

лікарня 
“ “ ~ 10 - 10 

6 
Черепівська дільнична 

лікарня 
- “ " ” 

 

13 
10 

7 ФАП і ФП - -  12 - 18 

8 
Колгоспні пологові 

будинки 
~   ~ “ 4 

9 Оздоровпункти 1 - - ~ “ 2 

�

Охорона здоров'я району в 70-80 рокиОхорона здоров'я району в 70-80 рокиОхорона здоров'я району в 70-80 рокиОхорона здоров'я району в 70-80 рокиОхорона здоров'я району в 70-80 роки

роки 
  

1970 1980 

1. Кількість ліжок в ЦРЛ 300 310 

2. Кількість ліжок в СУБ 120 130 

3. Забезпеченість ліжками 75.0 86.9 

4. Кількість лікарів 46 52 

5. Забезпеченість лікарями 7.2     
10.2 

 

6. Кількість середніх 310 309 

7. 
Забезпеченість середніми 

на 10 тис. нас 
50.4    

58.6 

 

8. Кількостей ФАП і ФП 33 34 

�У 1980-2000 роках побудовані нові приміщення ФАПів:
Степанівський, Олександрівський, Гвинтівський, В.-Сагарівський,
Жуківський.
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Охорона здоров'я району у 80 - 90-ті рокиОхорона здоров'я району у 80 - 90-ті рокиОхорона здоров'я району у 80 - 90-ті рокиОхорона здоров'я району у 80 - 90-ті рокиОхорона здоров'я району у 80 - 90-ті роки

роки 
  

1980 1990 

1. Кількість ліжок у ЦРЛ 310 340 

2. Кількість ліжок у СДЛ 130 125 

3. Забезпеченість ліжками 86.9      104.9 

4. Кількість лікарів 52 54 

5. Забезпеченість лікарями 2.1     2.2 

6. 
Кількість середнього 

медичного персоналу 
309 332 

7. 
Забезпеченість середніми 

на 10 тис. нас 
58.6 74.9 

8. Кількостей ФАП і ФП 34 34 

�Побудовані нові приміщення ФАПів: Романчуківський,
Сніжківський, Біжівський, Кошарський, Миколаївський,
Дяківський, Суховерхівський.

Побудована Пісківська сільська лікарська амбулаторія на
70  відвідувань у зміну. Реконструйовано приміщення дпя
Успенської дільничної лікарні на 35 ліжок. Побудований новий
корпус районної лікарні на 120 ліжок

Ïðèì³ùåííÿ Æóê³âñüêîãî ÔÀÏ
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Ïðèì³ùåííÿ Á³æ³âñüêîãî ÔÏ

Ïðèì³ùåííÿ Ñóõîâåðõ³âñüêîãî ÔÀÏ
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Охорона здоров'я району в1990 –1996 рокиОхорона здоров'я району в1990 –1996 рокиОхорона здоров'я району в1990 –1996 рокиОхорона здоров'я району в1990 –1996 рокиОхорона здоров'я району в1990 –1996 роки

роки 
  

1990 1996 

1. Кількість ліжок у ЦРЛ 340 230 

2. Кількість ліжок у СУЛ 104.9 75.4 

3. Забезпеченість ліжками 54       59 

4. Кількість лікарів 52 54 

5. Забезпеченість лікарями 12.2               14.4 

6. 
Кількість середнього 

медичного персоналу 
332 350 

7. 
Забезпеченість середніми 

на 10 тис. нас 
125 80 

8. Кількостей ФАП і ФП 34 34 

� Побудовано приміщення Леонтієвського ФАП. Розпочато
будівництво Слобідської дільничної лікарні. Реконструкція
Чернечо-Слобідської дільничної лікарні. Будівництво Слобідської
дільничної лікарні.

Ïðèì³ùåííÿ ×åðíå÷î-Ñëîá³äñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ë³êàðí³
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Охорона здоров'я району за 1980 - 2000 рокиОхорона здоров'я району за 1980 - 2000 рокиОхорона здоров'я району за 1980 - 2000 рокиОхорона здоров'я району за 1980 - 2000 рокиОхорона здоров'я району за 1980 - 2000 роки

роки 
  

1980 1990 2000 

1. Кількість ліжок у ЦРЛ 310 340 165 

2. Кількість ліжок у СУЛ 130 125 40 

3. Забезпеченість ліжками 86.9      104.9 54.9 

4. Кількість лікарів 52 54 63 

5. Забезпеченість лікарями 10.2               12.2 16.5 

6. 
Кількість середнього 

медичного персоналу 
309 332 315 

7. 
Забезпеченість середніми 

на 10 тис. нас 
58.6 74.9 82.7 

8. Кількостей ФАП і ФП 34 34 34 

 За 1980-2000 роки матеріальна база охорони здоров'я району
поповнилась новими приміщеннями хірургічного корпусу районної
лікарні на 120 ліжок, Слобідської дільничної лікарні, Пісківської
медичної амбулаторії на 70 відвідувань за зміну, ФАПів у селах
Степанівці, Олександрівці, Гвинтовому, В.-Сагарівці, Жуківці,
Романчуках, Сніжках, Біжівці, Кошарах, Миколаївці, Дяківці,
Суховерхівці та фельдшерського пункту в Леонтіївському відділку
Першотравневого радгоспу. Крім того, проведено реконструкцію
Чернечо-Слобідської та Успенської дільничних лікарень.

Ïðèì³ùåííÿ Óñïåíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ä³ëüíè÷íî¿ ë³êàðí³
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У цей же час відбулася ціла низка позитивних зрушень,
спрямованих на підвищення якості медичного обслуговування.
Зокрема, було придбано 3 спеціалізовані автомобілі швидкої
медичної допомоги для лікувальних закладів району, облаштовано
кімнату аудіометрії, 4 палати для ветеранів ВВв, другу сімейну
пологову залу в центральній районній лікарні.

У лікувальних закладах району відкрилися 8 дільниць лікарів
загальної практики - сімейної медицини, а у приміщеннях
дитячого відділення центральної районної лікарні, Степенівського
та Біжівського ФАПів проведено капітальні ремонти. Також було
відновлено Слобідську сільську дільничну лікарню [20].

Розвиток охорони здоров'я у наступні десятиліттяРозвиток охорони здоров'я у наступні десятиліттяРозвиток охорони здоров'я у наступні десятиліттяРозвиток охорони здоров'я у наступні десятиліттяРозвиток охорони здоров'я у наступні десятиліття

роки 
  

2000 2010 2012 2015 

1. Кількість ліжок у ЦРЛ 165 165 140 130 

2. Кількість ліжок у СДЛ 20 20 10 10 

3. Забезпеченість ліжками 50.9 65.3 55.2 54.7 

4. Кількість лікарів 65 58 52 38 

5. Забезпеченість лікарями 17.4 21.5 19.13 19.1 

6. 
Кількість середнього 

медичного персоналу 
305 254 260 172 

7. 
Забезпеченість середніми 

на 10 тис. нас 
81.8 97.1 95.6 97.3 

8. Кількостей ФАП і ФП 34 34 34 32 

���За цей час підвищено якість медичного обслуговування. Прид-
бано 3 спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги для
лікувальних закладів району.
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БУРИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДБУРИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДБУРИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДБУРИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДБУРИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Друга світова війна принесла велику шкоду: була зруйнована
мережа лікувальних закладів, у тому числі, й лікарня на Бурин-
ському цукрозаводі, різко знизився санітарно-епідеміологічний
рівень життя населення. Це спричинило відновлення масових
захворювань, таких, як туберкульоз, тиф, дизентерія тощо, які
часом переростали в епідемії.

У перші повоєнні роки одним із завдань ліквідації наслідків
війни було відновлення мережі лікувальних закладів і забез-
печення ефективного медичного обслуговування населення.
Активними протиепідемічними заходами значно знижено рівень
захворюваності на небезпечні інфекційні захворювання.

У подальші роки мережа лікувальних закладів розширювалась,
приводилась у відповідність до потреб і кількості населення району.
Після звільнення Бурині від німецько-фашистських загарбників 6
вересня 1943 року районна лікарня тимчасово використовувалась
як госпіталь для легкопоранених радянських воїнів.

Після закінчення Другої світової війни, у травні 1945 року, Бу-
ринська районна лікарня, яка знову розмістилася у поміщицьких
приміщеннях в селі Червона Слобода, відновила свою роботу.

У більшості цих приміщень вікна були закладені цеглою. Опа-
лювались кімнати так званими воєнними "буржуйками", а освіт-
лювались гасовими лампами. Про це розповідає Анастасія
Федорівна Плотнікова, яка з жовтня 1945 року працювала в лікар-
ні на посаді медичної сестри, а з 1955 року – операційною мед-
сестрою хірургічного відділення.

Першим післявоєнним головним лікарем районної лікарні був
Йосип Самійлович Рудін. Він же очолював хірургічне відділення.
Його головним помічником була операційна медсестра Лідія Бон-
даренко.

У 1952 році на посаду районного хірурга був переведений
Богопольський Олександр Петрович. Як повідомив його син
Богопольський Арнольд Олександрович, який проживає нині в
Холоні, Ізраіль,  його батько Богопольський Олександр (Сендер)
Петрович (Пинкасович), народився в 1899 році в містечку
Голованівськ Подільської губернії. В 1918 році закінчив гімназію
в Астрахані. У 1923 році закінчив медичний факультет
Саратовського університету. Помер у 1958 році.

Крім хірургічного відділення, функціонували терапевтичне
(завідуючий Григорій Олександрович Пилипенко), пологове та гі-
некологічне (завідуюча Ганна Макарівна Геращенко), інфекційне
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відділення та загальна палата, де робили перев'язки та інші
процедури.

Що являли собою відділення? У кращому випадку це були окремі
кімнати, але по більшості в одній кімнаті розміщувалися декілька
відділень, відокремлених одне від одного простирадлами.

У розпорядженні районної лікарні був єдиний кінь, який
використовувався для пересування лікарів, доставки медикамен-
тів, білизни, продуктів харчування.

Та поступово ці труднощі долались. Згодом слюсар-електрик
Семен Дмитрович Соколенко встановив вітряний двигун, який
почав давати лікувальному закладу світло. Поступово були
встановлені вікна, "буржуйки" замінені цегляними опалюваль-
ними печами, у палатах з'явились нові ліжка. Лікарня попов-
нилась новим інструментарієм, медикаментами, білизною та
одягом.

Потім головним лікарем районної лікарні був призначений
Антон Миколайович Ратинський. Відомостей про нього не вдалося
зібрати.

У 1949 році лікарню очолив Василь Степанович Трегубенко,
який уже мав практичний досвід лікаря-хірурга, працюючи в
органах МВС Ворошиловградської області. Він був лікарем
широкого профілю і, за відсутності будь-якого фахівця, міг успішно
його замінити.

Ïåðøèé ðÿä çë³âà: Â.². Àãàïîíîâ, Ã.Ì. Ô³ëàòîâ, Â.Ñ. Òðåãóáåíêî, Â.Ä. Á³ëèé
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Високий професіоналізм, організаторський талант керівника
– складові успіху на шляху подолання повоєнних труднощів,
зміцнення матеріальної бази лікарні, створення дієздатного
колективу медичних працівників, забезпечення охорони здоров'я
трудящих району.

Під керівництвом В.С. Трегубенка були створені й працювали
такі відділення, як туберкульозне (завідуючий Василь Іванович
Агапонов), терапевтичне (завідуюча Олександра Іванівна
Агапонова), дитяче (завідуюча Вацлава Андріївна Масловська),
гінекологічне (завідуючий Бродський), отоларингологічне (заві-
дуючий Віктор Дмитрович Мичак), інфекційне та інші.

У цей період у лікарні працював фельдшером-лаборантом Пан-
телій Петрович Ігнатенко - відома й поважна людина в Бурині.
Доля прирекла його на 10 років сталінських концтаборів на Колимі.
Та він чудом вижив і в повоєнний час працював у районній лікарні.

Пантелій Петрович Ігнатенко народився у 1896 році у м. Буринь
Буринського району Сумської області, українець, освіта почат-
кова. Останнє місце проживання – м. Буринь Буринського району
Сумської області. Був заарештований 21 вересня 1937 року, засуд-
жений Трійкою при управлінні НКВС по Чернігівській обл. 10 груд-
ня.1937 року за ст. 54-10 ч.1 КК УСРР, ув'язнений у ВТТ на 10 років.
Реабілітований 30 грудня 1989 року прокуратурою Сумської
області. Останнє місце роботи, посада: завідувач районної сан-
станції [21].

Керівник районної лікарні В.С. Трегубенко дбав не тільки про
матеріально-професійний імідж лікувального закладу, а й нама-
гався бути прикладом в організації змістовного відпочинку
медичних працівників. Тоді славився створений ним хор районної
лікарні, в якому брали участь лікарі, медсестри, інші працівники
лікарні, а також театральний колектив.

Особливою майстерністю сценічного й вокального виконання
відзначались солісти: лікар Василь Іванович Агапонов, медсестри
Людмила Григорівна Замурейко та Ніна Григорівна Майстат, інші
працівники. Буринці старшого віку й нині з задоволенням
згадують лікаря-фтізіатра Василя Івановича Агапонова, який з
притаманною йому віртуозністю чудово виконував на гітарі
класичні твори українських та зарубіжних композиторів, україн-
ські народні пісні.

Полонив душу глядачів жіночий ансамбль районної лікарні у
складі медсестер Ніни Григорівни Майстат, Людмили Григорівни
Замурейко, Галини Іванівни Пігуль, Олександри Петрівни Криво-
дід, Наталії Миколаївни Литвинової, Валентини Ігорівни Кузнецо-
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вої, Людмили Олександрівни Фадєєвої, Ніни Іванівни Криводід,
Ганни Миколаївни Раненко, Ганни Макарівни Лупій, Валентини
Миколаївни Венедиктової, Лариси Федорівни Браташ та інших.

Гордістю районної лікарні був своєрідний драматичний театр
у складі аматорських акторів Миколи Артемовича Ковгана,
Таміли Іванівни Ковган, Григорія Яковича Койфмана, Ніни Григо-
рівни Майстат, Зої Василівни Отдєльної, Івана Петровича Дищука,
Лева Борисовича Воркунова, Віктора Дмитровича Мичака, Віри
Іванівни Мичак, Василя Григоровича Шевченка, Олександра
Григоровича та Лариси Федорівни Браташів.

Пізніше драматичний колектив поповнювався новими моло-
дими учасниками. Драмгуртківці часто виїздили зі своїми програ-
мами в села району, виступали на сцені Буринського районного
будинку культури. Режисером-постановником був обдарований

фахівець Борис Юрійович Надточій,
а декорації майстерно виготовляв
рентгенолог лікарні Валерій Павло-
вич Кратинов.

В.С. Трегубенко велику увагу
приділяв фізичному загартуванню
молодих працівників медичної
установи. Він створив волейбольну
команду "Медик", в якій і сам брав
активну участь. Команда виступала
на районних та обласних змаганнях
і неодноразово посідала призові
місця. Капітаном команди був
іменитий фізкультурник Борис
Леонідович Кравцов. У складі
команди значилися Володимир
Іванович Хижний, Юрій Олександ-
рович Тимченко, Григорій ПетровичÂ.Ñ. Òðåãóáåíêî â îïåðàö³éí³é
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Бекетов, Микола Іванович Бавикін, потім команда поповнювалась
новими молодими гравцями.

В.С. Трегубенко перебував на посаді головного лікаря до 1968
року, а з 1968 по 1989 рік очолював хірургічне відділення. Він
розпочав будівництво нового корпусу районної лікарні. За цей
проміжок часу побудовані приміщення фельдшерсько-
акушерських пунктів у селах Михайлівці, Червоній Слободі,
Яровому та Буриках.

Неоціненну допомогу головному лікарю надавав його за-
ступник – завідуючий райздороввідділом Григорій Михайлович
Філатов, який обіймав цю посаду протягом 30 років. Він проводив
активну роботу з виховання кадрів, зокрема керував школою
медичних сестер, що була створена за ініціативою В.С. Трегу-
бенка. Г.М. Філатов відповідав за діяльність профспілкової орга-
нізації та інших громадських формувань, проведення профі-
лактичної роботи у районі.

У 1968 році Василя Степановича Трегубенка на посаді голов-
ного лікаря замінив Олексій Дем'янович
Неменший. Йому довелось добудувати район-
ну лікарню. Будівництво районної лікарні
здійснювала ПМК-260, начальник – Віталій
Сафронович Положай. Будувалась вона
народним методом. У її спорудженні брали
участь всі підприємства та організації району,
працівники загальноосвітніх шкіл.

У 1970 році будівництво нового приміщення
центральної районної лікарні проектною
потужністю 120 ліжок було завершено. У цьому
ж році районна лікарня перебазувалась зÌèêîëà Ïåðîâè÷
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Червоної Слободи в новобудову. Тут облаштувалась і районна
поліклініка на 200 пацієнтів за зміну.

7 червня 1971 року районній центральній лікарні присвоєно
ім'я професора Миколи Петровича Новаченка [22].

З нагоди цієї дати у Бурині відбулися урочисті збори медиків
району, в яких взяли участь делегації з Харкова та Сум,
представники партійних та державних органів району.
Харківську делегацію очолив один з талановитих учнів Миколи
Петровича Новаченка, його послідовник – директор Харківського
науково-дослідного інституту ортопедії і травматології імені
професора Михайла Івановича Сітенка академік Олексій
Олександрович Корж. Сумську делегацію у складі головних
лікарів районних лікарень області та обласних лікувальних
установ очолював завідуючий обласним відділом охорони
здоров'я Борис Павлович Криштопа, нині – професор, завідувач
кафедри соціальної гігієни Київського інституту вдосконалення
лікарів.

Гостей та медичних працівників району вітали керівники
Буринського району Михайло Іларіонович Грибенко та Йосип
Васильович Нонік. Після цього в лікарні відбулась науково-
практична конференція, яку проводив академік О.О. Корж.

Наприкінці 80-х років у зв`язку з появою широких можливостей
міграції населення поступово набирало все ширших масштабів
розповсюдження наркоманії та СНІДу. На початку 90-х різке
зубожіння населення і втрата соціальної захищеності сприяли
різкому підвищенню рівня захворюваності на туберкульоз, що
наразі трактується як епідеміологічний спалах. У кінця 80-х – на
початку 90-х років внаслідок впливу Чорнобильської катастрофи
значно зросла кількість онкологічних захворювань і патологій
щитоподібної залози.

З часом населення міста зростало, і лікарня не могла повністю
задовольнити потреби у лікуванні хворих. Тому в 1986 році поряд з
головним приміщенням районної лікарні був побудований
хірургічний корпус на 120 ліжок. У ньому розмістились хірургічне
(60 ліжок), пологове (30 ліжок) та гінекологічне (30 ліжок) відділення.

Цю новобудову довелось здійснювати енергійній жінці -
головному лікарю районної лікарні Марії Захарівні Лаховій, яка
очолювала районний медичний заклад з 1972 по 1993 рік.

Марія Захарівна Лахова передала посаду головного лікаря в
січні 1994 року Миколі Івановичу Бавикіну.

У березні 2000 року Микола Іванович Бавикін передав естафету
головного лікаря молодому й досвідченому фахівцю Зої Олексіївні
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Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Â.². Ìàð÷åíêî ïðåäñòàâëÿº
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 3.Î.Ñèäîðóê

Сидорук. Свою посаду завідуючої поліклінікою Зоя Олексіївна
передала в надійні руки також молодому і загартованому лікарю
Катерині Олександрівні Коваленко. Заступником головного
лікаря залишився ветеран районної лікарні Іван Пантелеймо-
нович Глобенко. Другим заступником головного лікаря став
молодий, енергійний лікар Віктор Миколайович Библів.

   Цей квартет медичних працівників гармонійно вписався в
інфраструктуру керівного органу районної медичної установи.
Молодість, енергія, порив до творчості поєднуються тут з мудрістю
і відшліфованим роками досвідом, що виправдовує сподівання як
працівників лікарні, так і її пацієнтів.

Подібні випадки, коли жінка у 34-річному віці обіймає посаду
головного лікаря, трапляються не часто. Подія неординарна: вона,
звичайно, почесна для молодого медичного фахівця, але,
водночас, і покладає на нього велику відповідальність.

 Зоя Олексіївна не шкодує сил, енергії і вміння, щоб виправдати
високу довіру керівництва райдержадміністрації, обласного управ-
ління охорони здоров'я та медичного колективу районної лікарні.

Вже перші місяці її роботи на посаді головного лікаря вселяли
надію на позитивні зрушення у роботі районного медичного
закладу. Молодий керівник відразу оволоділа ситуацією й
визначила головні напрямки діяльності.

Один з них – підготовка лікарні до роботи у зимовий період.
Зоя Олексіївна взялась організувати ремонт усіх приміщень.
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Робота ця надзвичайно важка – асигнувань за кошторисом немає.
Але на допомогу молодому керівникові прийшов голова
райдержадміністрації Володимир Іванович Марченко. За його
сприяння до ремонту лікарні залучено підприємства та органі-
зації міста, приватні колективні сільськогосподарські підприєм-
ства, фермерські господарства, інших підприємців.

Результати виявились прекрасними. Станом на 1 листопада
ремонтні роботи успішно завершено. Ошатного вигляду набуло
головне приміщення центральної лікарні, хірургічний корпус, при-
ємний вигляд мають харчоблок, пральня та інші споруди.
Приваблює фасад автобусної зупинки, заасфальтовано виїзні шля-
хи, територія потопає в зелені декоративних насаджень, навколо –
розмаїття квітів. У приміщеннях затишно, а головне  – тепло.

Також лікарня отримала значну гуманітарну допомогу: на
зиму заготовлено 17013 кг картоплі, 1487 кг столових буряків,
2259 кг моркви, 1092 кг капусти, 611 кг цибулі та 125 кг квасолі.
Все це зібрали люди і безоплатно передали до лікарні. Зоя Олек-
сіївна Сидорук за підтримки райдержадміністрації багато уваги

приділяє розвитку мережі
сільських закладів охорони
здоров'я. "Надзвичайно важ-
ливим є завдання налагоди-
ти системну роботу, результа-
том якої має стати підвищен-
ня рівня сільської медицини",
-говорив голова Буринської
райдержадміністрації Олек-
сандр Товстуха на відкритті
оновленого фельдшерського
пункту в селі Чумакове.

"Мені б хотілося зверну-
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тися до сільських голів, – зазначив також Олександр Павлович, –
оглянувши разом цей фельдшерський пункт, давайте поставимо
собі за мету, щоб подібний заклад був у кожному селі. Звичайно,
не одним днем усе робиться. Але позитивні приклади на Буринщи-
ні є. Приміром, ФАПи у Степанівці, Біжівці, Черепівці: там
проведено їх повне оновлення. Ось тепер – Чумакове, невдовзі
визначимо наступний об'єкт".

Святковості заходу надало традиційне перерізання червоної
стрічки. Цю почесну місію виконали Сергій Слизький, заступник
голови облдержадміністрації, сільський голова Роман Кужель, а
також жителька села Єва Копилова.

Єві Михайлівні, з огляду на свій вік, доводиться частенько
звертатися до медиків, тож вона й вирішила підійти до представ-
ників влади, аби подякувати за такий чудовий подарунок людям.

"А я навіть і не мріяла про щось подібне, коли прийшла сюди
рік тому на роботу, – говорила завідуюча оновленого закладу
Руслана Богомол. – Не повірите, нічим було поміряти кров'яний
тиск, навіть тонометра не мали... Тепер людям не треба кожного
разу їздити до центральної районної лікарні, багато процедур
можна виконувати на місці".

Так склалося, що протягом багатьох років фельдшерський
пункт розташовувався у пристосованому приміщенні будинку
культури, потім у 2004 році сільська рада придбала звичайну
хатину, аби розмістити там фельдшерський пункт, а тепер ось,
можна сказати, повторне новосілля.

Á³ëÿ êåðìà
íîâåíüêî¿
"øâèäêî¿"

².Ã. Ïëåâàêî
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Головний лікар ЦРЛ Зоя Сидорук наголосила на тому, що
медичний заклад не лишився поза увагою сільського голови
Романа Кужеля і депутатів Червонослобідської сільради, які
надали субвенцію районному бюджету у розмірі 70 тис. грн. Ці
кошти й були використані для оновлення медичного пункту.

Соціально відповідальний бізнес підтримує медичну галузь райо-
ну, яка має значні проблеми. Зокрема, однією з них є забезпечення
автомобільного парку Буринської районної центральної лікарні.

Головному лікарю Буринської ЦРЛ З.О. Сидорук були вручені
документи та ключі від новенької машини швидкої допомоги, за
що вона від імені всіх буринців подякувала спонсорам, а також
владі, яка тримала на контролі це питання.

Таке вкрай необхідне для міста та району придбання стало
можливим завдяки холдинговій компанії "Українські аграрні
інвестиції". Відтепер щойно отримана карета "швидкої" буде
працювати у пункті невідкладної медичної допомоги вдома, що
дасть можливість оперативніше та якісніше реагувати на викли-
ки пацієнтів. Саме такі кроки є дуже важливими на шляху до
вдосконалення надання медичних послуг.

  Зоя Сидорук подякувала всім, хто доклав зусиль, щоб дитяче
відділення набуло такого чудового оновленого вигляду, адже, окрім
Північного регіонального управління ПрАТ "Райз-Максимко", були
й інші спонсори. Зокрема, від ПСП "Слобожанщина" надійшло
100 тис. грн., Віктор Ладуха за власні кошти (56 тис. грн.) відре-
монтував дві палати дитячого відділення, фірма "Юнона" надала
30 тис. грн., ще 5 тис. грн. презентувало приватне підприємство
"Осадчий", а Юрій і Наталія Демидки власноруч прикрасили стіни
відділення оригінальними малюнками.

"У ремонті брав участь увесь колектив ЦРЛ", – наголосила Зоя
Олексіївна.

Та особливо велике навантаження лягло на плечі саме праців-
ників дитячого відділення. Тепер представники інших
структурних підрозділів лікарні говорять, що згодні працювати й
вночі, аби лише і в їх приміщеннях провели подібні роботи.

Îíîâëåíå äèòÿ÷å â³ää³ëåííÿ ÖÐË - ðåçóëüòàò ñï³âïðàö³ âëàäè òà á³çíåñó
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У центральній районній лікарні незабаром розпочнуться роботи
із заміни котлів опалення та ремонту водогону, а на базі Чернечо-
Слобідської сільської дільничної лікарні, за рішенням сесії
районної ради, буде відкрито пункт швидкої медичної допомоги.

 Участь сільгосппідприємств, які працюють на теренах району,
у налагодженні повноцінної роботи медичних закладів є одним із
найпотужніших джерел розв'язання їх найнагальніших проблем.

  У хірургічному відділенні, яке займає два поверхи закладу, а
також у приймальному відділенні і кабінеті ультразвукової
діагностики замінені вікна. Всього їх встановлено шістдесят.

"Ми дуже вдячні керівництву ПСП "Слобожанщина-Агро", яке
виділило кошти у сумі 128 тис. грн. для виготовлення та вста-
новлення вікон. Роботи по облаштуванню відкосів виконує
бригада з ремонту приміщень ЦРЛ", – повідомила Зоя Сидорук.

Äèòÿ÷å â³ää³ëåííÿ ÖÐË ï³ñëÿ
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
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ÔÀÏ ñ. ×åðåï³âêà: â³äêðèòòÿ ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó

ÔÀÏ ñ. ×óìàêîâå
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ÔÀÏ ñ. ×óìàêîâå
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ÔÀÏ ñ. Ñòåïàí³âêà
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ЦЕНРАЛЬНА РАЙОНА ЛІКАРНЯ – ОРГЦЕНРАЛЬНА РАЙОНА ЛІКАРНЯ – ОРГЦЕНРАЛЬНА РАЙОНА ЛІКАРНЯ – ОРГЦЕНРАЛЬНА РАЙОНА ЛІКАРНЯ – ОРГЦЕНРАЛЬНА РАЙОНА ЛІКАРНЯ – ОРГАН УПРАВЛІННЯАН УПРАВЛІННЯАН УПРАВЛІННЯАН УПРАВЛІННЯАН УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОНУОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОНУОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОНУОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОНУОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РАЙОНУ

Згідно з Наказом Мі-
ністерства охорони здо-
ров'я України від 28 жовт-
ня 2002 р. за №38 Бурин-
ська центральна район-
на лікарня належала до
типу лікувально-профі-
лактичного закладу, на
який покладено функції
органу управління охоро-
ни здоров'я району. Це
зумовлювало напрям її
діяльності, підпорядко-
ваність державному органу управління, реалізацію територі-
ального принципу надання медичної допомоги та приналежність
до ланки національної системи охорони здоров'я.

Головний лікар районної лікарні одночасно є головним ліка-
рем району. Йому підпорядковані всі лікувально-профілактичні
установи, розташовані на території району (за винятком відомчих
та обласного підпорядкування).

Фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські
лікарські амбулаторії та дільничні лікарні – амбулаторно-
поліклінічні заклади, які надають первинну медико-соціальну
допомогу, організовуються у сільських населених пунктах, об'єк-
тах будівництва за межами населених пунктів і підпоряд-
ковуються центральній районній лікарні.

Буринська центральна районна лікарня імені професора
Миколи Петровича Новаченка – комунальний заклад Буринської
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районної ради розташо-
вана в екологічно най-
чистішій території міста
Буринь і займає площу
майже 6 га належно впо-
рядкованої території.

У лікарні функціонує
3 корпуси для забезпе-
чення надання високо-
спеціалізованої медич-
ної допомоги пацієнтам.

До складу централь-
ної районної лікарні вхо-

дять стаціонар з приймальним відділенням, поліклініка (з
консультативними прийомами лікарів-фахівців для жителів
району), лікувально-діагностичні відділення, кабінети і лабора-
торії, організаційно-методичний кабінет; відділення швидкої та
невідкладної медичної допомоги,

Cтаціонарна медична допомога пацієнтам лікарні надається
у повному обсязі в 11 лікувальних та діагностичних відділеннях
відповідно до уніфікованих стандартів медичних технологій
діагностично-лікувального процесу.

Сучасна Буринська центральна районна лікарня представляє
собою комплекс, наповнений різноманітним, часто досить склад-
ним обладнанням (системи опалення, вентиляції, кондиціону-
вання, діагностичної та іншої спеціальної медичної техніки тощо).

У районній лікарні змішана система забудови лікувально-
профілактичних закладів передбачає об'єднання в одному го-
ловному корпусі лікарні загальносоматичних відділень, ліку-
вально-діагностичних кабінетів, лабораторій, централізованого
приймального покою тощо. Разом з тим, інфекційне відділення
розміщується в окремому будинку.

Поліклініка складається з вестибюлю-роздягальні, кімнати
очікування, а також лікарських кабінетів. Вхід до поліклініки
здійснюється переважно через головний вхід, який має безпо-
середній зв'язок з реєстратурою та гардеробом.

До складу приймального відділення входять вестибюль,
довідкова, ванна-душова, вбиральня.

Більшість хворих приймають у відділенні, що розташоване в
хірургічному корпусі. Окремими потоками йдуть інфекційні хворі,
породіллі, хворі зі шкірно-венеричною патологією та діти.

Успіх стаціонарного лікування хворих залежить від багатьох

Õ³ðóðã³÷íèé  êîðïóñ ÖÐË



48

чинників. Перш за все, це оптимізація лікарняного середовища.
Для успішного лікування та швидкого видужання хворих
необхідні сприятливі умови перебування: світло, тепло, достатній
простір, добре інсольована і вентильована палата, зручне ліжко,
спокійні умови оточення, здоровий відпочинок, раціональне і
дієтичне харчування, добре санітарно-гігієнічне обслуговування,
достатнє озеленення території для прогулянок на свіжому повітрі,
повний соматичний і психічний комфорт.

Районна лікарня розгорнута на 130 ліжок. З них – 30 тера-
певтичного профілю. 20 – хірургічного, 80 – інші.

У лікарні працює 382 працівники: 38 лікарів, з них 9 з вищою
кваліфікаційною категорією, та 172 середні медичні працівники,
51 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію. За рік на стаціо-
нарі лікарні проліковується 4500 пацієнтів, на консультативний
прийом потрапляє 130905 пацієнтів, здійснюється більше
300 виїздів в села району для надання лікувально-консультатив-
ної допомоги сільському населенню.

База ошатності і бар'єр інфекціїБаза ошатності і бар'єр інфекціїБаза ошатності і бар'єр інфекціїБаза ошатності і бар'єр інфекціїБаза ошатності і бар'єр інфекції
Інфекційне відділення Буринської центральної районної

лікарні розташоване в окремій будівлі, побудованій у 1970 році,
розраховане на 15 ліжок та об'єднує 19 медичних працівників. У
відділенні один медсестринський пост, є палата інтенсивного
догляду за важкохворими на 3 ліжка. Палата оснащена киснем,
крапельницями для внутрішньовенних ін'єкцій та іншим облад-

нанням для проведення невідкладних
процедур. У відділенні є 2 процедурних
кабінети, кабінет лікаря та старшої ме-
дичної сестри, сестри-господині. Інфек-
ційне відділення має безпосередній
зв'язок з лікарями всіх спеціальностей
ЦРЛ та лікувально-профілактичних за-
кладів району.

В інфекційному відділенні цент-
ральної районної лікарні, попри ниніш-
ню скруту і негаразди в медицині,
збереглися найкращі традиції, прита-
манні закладам охорони здоров'я. Май-
же абсолютна чистота, недоступна
підступним мікробам та бактеріям,
сприяє тому, що хворі швидко одужують
і зберігають найкращі спогади про
відділення.

Çàâ³äóâà÷
³íôåêö³éíîãî

â³ää³ëåííÿ ðàéîííèé
ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò

âèùî¿ êàòåãîð³¿
Áàâèê³í Ìèêîëà

²âàíîâè÷
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Ïàëàòà äëÿ ³íâàë³ä³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè

  Звісно, краще бути тут гостями, яким і покажуть, і розкажуть
усе достеменно, похваляться ремонтом, проведуть по палатах.
Сьогодні, на щастя, у відділенні не так багато хворих. Значить, у
районі добре працюють відповідні служби – інфекції нам не
загрожують.

  Але працівники відділення у будь-який момент готові стати на
боротьбу з хворобами. Окрім того, що кожна палата має, так би
мовити, автономне існування – санвузол, холодильник, окремий
вихід, практично абсолютний порядок підтримується і в медсест-
ринській, оглядовій, маніпуляційній. Тим більше – після ремонту.
Тепер відділення ще більше нагадує оазу доглянутості й ошатності.

У відділенні кожен з працівників бездоганно знає свої обов'язки
для здолання будь-якої хворі. На фото № 1 (зліва направо) Оксана
Миколаївна Сєроклін (медична сестра стаціонару), Галина Іва-
нівна Харченко (старша медична сестра відділення), Валентина
Олексіївна Мельник (медична сестра стаціонару).

На фото № 2 – Оксана Віталіївна Ягупа (молодша медична
сестра), Оксана Миколаївна Сєроклін (медична сестра стаціона-
ру), Галина Іванівна Харченко (старша медична сестра відді-
лення), Валентина Олексіївна Мельник (медична сестра ста-
ціонару), Наталія Борисівна Капітоненко (молодша медична
сестра). Всі вони мають відповідну фахову підготовку і власний
досвід роботи у лікувальних закладах.
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ОРГОРГОРГОРГОРГАНІЗАТОРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЛІКУВАЛЬНИХАНІЗАТОРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЛІКУВАЛЬНИХАНІЗАТОРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЛІКУВАЛЬНИХАНІЗАТОРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЛІКУВАЛЬНИХАНІЗАТОРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЛІКУВАЛЬНИХ
УУУУУСТАНОВ РАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГСТАНОВ РАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГСТАНОВ РАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГСТАНОВ РАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГСТАНОВ РАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУАЛУАЛУАЛУАЛУЗІ:ЗІ:ЗІ:ЗІ:ЗІ:

Райздороввідділ – завідувачіРайздороввідділ – завідувачіРайздороввідділ – завідувачіРайздороввідділ – завідувачіРайздороввідділ – завідувачі :
Тимошенко Георгій Васильович
Шик Ілля Борисович
Пігуль Василь Якович
Філатов Григорій Михайлович
Буринська  районна лікарня - головні лікарі:Буринська  районна лікарня - головні лікарі:Буринська  районна лікарня - головні лікарі:Буринська  районна лікарня - головні лікарі:Буринська  районна лікарня - головні лікарі:
Рудін Михайло Олександрович
Ратинський Антон Миколайович
Трегубенко Василь Cтепанович
Неменший Олексій Демянович
Лахова Марія Захарівна
Бавикін Микола Іванович
Сидорук Зоя Олексіївна
Організатори служб Організатори служб Організатори служб Організатори служб Організатори служб :
Терапевтична
Агапонова Олександра Іванівна
Шевченко Ввасиль Григорович
Гладушко Валентина Іванівна
Хірургічна
Рудін Михайло Олександрович
Богопольський Олександр Петрович
Трегубенко Василь Степанович
Білий Віталій Денисович
Ситник Михайло Семенович
Акушеро-гінекологічна
Трегубенко Валентина Олександрівна
Стрельников Григорій Дмитрович
Гасевська Ганна Дмитрівна
Міщенко Віра Миколаївна
Фтизиатрична
Агапонов Василь Іванович
Заступ Лідія Афанасіївна
Інфекційна
Ковган Микола Артемович
Немениий Олексій Демянович
Бавикін Микола Іванович
Коваленко Катерина Олександрівна
Педіатрична
Коцеєнко Ада Сергіївна
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Масловська Вацлава Андріївна
Лахова Марія Захарівна
Гойко Віра Іванівна
Дерматовенерологічна
Слюсар Семен Данилович
Довгопол Сергій Михайлович
Дворниченко Іван Павлович
Старосвет Віталій Анатолійович
Неврологічна
Амітін Геннадій Ілліч
Хмара Олександра Мефодіївна
Дищук Іван Петрович
Ящук Михайло Іванович
Офтальмологічна
Зак Лазар Олександрович
Боркунов Лев Борисович
Геймур Лілія Павлівна
Бекетов Георгій Петрович
Должковой Віктор Миколайович
Бокун Лідія Дмитрівна
Полозкова Людмила Радіонівна
Отоларингологічна
Мичак Віктор Дмитрович
Кушнір Георгій Васильович
Хижний Володимир Іванович
Ендокринологічна
Мачковская Галина Казимирівна
Шевченко Надія Тимофіївна
Психіатрична
Дищук Іван Петрович
Яловий Володимир Трифонович
Лучик Тарас Назаровнч
Єпішин Валерій Миколайович
Зозуля Іван Іванович
Урологічна
Міщенко Володимир Сергійович
Кардіологічна
Ковган Таміла Іванівна
Сидорук Зоя Олексіївна
Анестезіологічна
Стародуб Жанна Вікторівна
Білоус Василь Якович
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Рентгенологічна
Кратінов Валерій Павлович
Лістунов Григорій Іванович
Ортопедо-травматична
Глобенко Іван Пантелеймонович
Стоматологічна
Коваленко Наталія Лук'янівна
Біла Майя Степанівна
Лабораторна
Новаченко Лідія Миколаївна
Жукова Людмила Миколаївна
Литовка Галина Михайлівна
Эдоскопічна
Гладушко Валентина Іванівна
Першотравнева дільнична лікарняПершотравнева дільнична лікарняПершотравнева дільнична лікарняПершотравнева дільнична лікарняПершотравнева дільнична лікарня
Тригуб Іван Петрович
Сосновський Євген Іванович
Запорожченко Анастасія Захарівна
Матвєйчук Федір Іларіонович
Розжива Людмила Яківна
Павлюк Петро Олександрович
Гризан Василь Георгійович
Чернече-Слобідська дільнична лікарняЧернече-Слобідська дільнична лікарняЧернече-Слобідська дільнична лікарняЧернече-Слобідська дільнична лікарняЧернече-Слобідська дільнична лікарня
Дружченко Сергій Карпович
Карпенко Павло Семенович
УУУУУспенська дільнична лікарняспенська дільнична лікарняспенська дільнична лікарняспенська дільнична лікарняспенська дільнична лікарня
Бугайова Марія Андріївна
Прокопець Ганна Яківна
Проценко Ніна Іванівна
Вовк Іван Григорович
Корж Віктор Георгійович
Пісківська дільнична лікарняПісківська дільнична лікарняПісківська дільнична лікарняПісківська дільнична лікарняПісківська дільнична лікарня
Кушнір Віктор Олександрович
Ключник Анатолій Дмитрович
Сосницький Анатолій Михайлович
Киценко Лідія Тимофіївна
Кацан Антоніна Олександрівна
Мандрик Сергій Матвійович
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РЕФОРМУВАННЯ ГРЕФОРМУВАННЯ ГРЕФОРМУВАННЯ ГРЕФОРМУВАННЯ ГРЕФОРМУВАННЯ ГАЛУАЛУАЛУАЛУАЛУЗІ МЕДИЦИНИ В РАЙОНІЗІ МЕДИЦИНИ В РАЙОНІЗІ МЕДИЦИНИ В РАЙОНІЗІ МЕДИЦИНИ В РАЙОНІЗІ МЕДИЦИНИ В РАЙОНІ

Після проголошення незалежності України міжнародні полі-
тичні економічні, наукові і культурні зв'язки стали віднов-
люватися вже на новій основі. Почався новий період розвитку
міжнародних медичних зв'язків, коли при збереженні зовнішніх
форм повністю змінився зміст, чому сприяли політичні і соціальні
події, що відбувалися у країні.

Вітчизняна медична система в нових ринкових умовах вияви-
лася неефективною. Запропоновані зміни в галузі охорони здоро-
в'я не спрацьовували, пілотні проекти, що впроваджувалися в
окремих регіонах, дали перші збої. Реформа, на яку так чекало
суспільство, і яка дійсно була необхідна державі, на практиці ще
більше віддалила доступну медицину від народу.

Про рівень української медицини найкраще говорить показник
середньої тривалості життя у країні. Зі 192-х країн світу Україна за
цим показником посідає 121-е, а серед держав Європи – і зовсім
останнє місце. На Буринщині середня тривалість життя людини
становить 75 років, а чоловіки живуть не більше 63 років.

Впродовж останніх років медична реформа в Україні, запропо-
нована Міністерством охорони здоров`я, продовжує поширю-
ватися у всіх напрямках. Тепер дійшла черга до страхування, яке
з 2015 року має стати обов`язковим і зробити медичне обслугову-
вання доступним для всіх громадян України. Але при високому
рівні безробіття страхова медицина навряд чи запрацює.

Сьогодні інтенсивно розгорнулися процеси ліквідації та
закриття лікарень або ж їхня прискорена реорганізація в амбула-
торії загальної практики – сімейної медицини. Однак кількість
медичних закладів не відповідає ні потребам людей, ні існуючій
інфраструктурі, а точніше – її відсутності.

Екстрена медична допомога в сільській місцевості за 10-20
хвилин за нинішнього стану шляхів та фінансування медицини
існує лише в уяві "реформаторів". А це означає, що хворі ризикують
взагалі опинитися без медичної допомоги у термінових випадках.

Через "реформу" потерпають практично всі, але найбільше -
люди похилого віку, інваліди, вагітні жінки, які змушені само-
тужки добиратися до найближчого медпункту. Тепер більшість
фахівців вузького профілю повинні за якихось 6 місяців пере-
вчитися і працевлаштуватися на посади лікарів сімейної ме-
дицини. Хоча, як свідчить світовий досвід, на підготовку ква-
ліфікованого лікаря загальної практики треба витратити
8–10 років.
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Як показує статистика, 75% звернень громадян за медичною
допомогою вирішуються на рівні швидкої допомоги і терапевтів.
Отже, виходячи з такої логіки, населенню в першу чергу потрібні
лікарі широкого профілю, тобто сімейні лікарі, а не вузькоспе-
ціалізовані фахівці.

Суть реформи полягає в тому, щоб створити трирівневу систему
надання медичної допомоги. Якщо зараз кожен район має цент-
ральну лікарню, навколо якої діють підзвітні їй філії – пункти
швидкої допомоги, амбулаторії, то тепер від такого принципу
мають намір відмовитися.

На нижньому рівні планується створити госпітальні округи,
де головне місце відводиться амбулаторно-поліклінічним закла-
дам. Другий рівень – це вже спеціалізовані клініки. Третій, най-
вищий, – високоспеціалізований (саме на цьому рівні планується
проводити найскладніші операції).

Наслідки реформування медицини в районіНаслідки реформування медицини в районіНаслідки реформування медицини в районіНаслідки реформування медицини в районіНаслідки реформування медицини в районі
У 2013 році проведено реформування галузі охорони здоров'я

Буринського району. Буринською районною радою 29 серпня
2013 року було прийнято рішення про створення з 01 січня 2014 ро-
ку окремого закладу охорони здоров'я населення – комунального
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги Бурин-
ського району".

У січні 2014 року на базі відокремленого майна, що знаходилось
на балансі ЦРЛ та є спільною власністю територіальних громад
Буринського району, створено Буринський центр первинної
медико-санітарної допомоги (Центр ПМСД) як окрему юридичну
особу. У підпорядкування новоутвореної структури відійшли
амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельд-
шерсько-акушерські пункти району.

Відповідно до цього внесені зміни до штатного розпису ЦРЛ,
проведено розподіл рухомого і нерухомого майна між ЦРЛ і
центром ПМСД.

Згідно з рішенням Буринської районної ради від 29 серпня
2013 року головним лікарем Центру ПМСД призначено Віталія
Анатолійовича Старосвєта – лікаря-дерматовенеролога, заступ-
ника головного лікаря з медичної частини центральної районної
лікарні.

Основною метою діяльності ЦРЛ є здійснення медичної прак-
тики для безпосереднього забезпечення медичного обслугову-
вання населення Буринського району Сумської області шляхом
надання йому безоплатної кваліфікованої планової стаціонарної
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та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, в тому
числі, на рівні лікувально-профілактичних закладів первинного
рівня, а також швидкої й невідкладної медичної (лікувально-про-
філактичної) допомоги у відповідності з договорами про надання
медичних послуг, що оплачуються за рахунок коштів районного
бюджету, з використанням власних кадрових та матеріально-
технічних ресурсів.

У зв'язку з реалізацією Закону України від 5 липня 2012 року
№5081-VI "Про екстрену медичну допомогу", яким обмежено пере-
лік патологічних станів, які підлягають обслуговуванню службою
екстреної (швидкої) медичної допомоги (тільки екстрені випадки,
які загрожують життю хворого), для забезпечення надання
цілодобової нетермінової медичної допомоги хронічним хворим,
доставки ургентних спеціалістів у відділення центральної район-
ної лікарні у нічний час, виконання технологічних виїздів з 1 квіт-
ня 2013 року в центральний районній лікарні створений пункт
невідкладної медичної допомоги вдома (працює одна бригада) при
приймальному відділенні, який працює цілодобово.

Відділення швидкої медичної допомоги Буринської централь-
ної районної лікарні було передане у комунальну власність Сум-
ської обласної ради з подальшим створенням на рівні області кому-
нального закладу Сумської обласної ради "Сумський обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

На території Буринського району ця структура представлена
Буринським відділенням екстреної (швидкої) медичної допомоги
КЗ СОР "Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги
та медичних катастроф". Згідно зі штатним розписом працює
1,5 бригади (одна бригада працює постійно 24 години на добу,
0,5 бригади працює з 12.00 до 24.00 щодня) та пунктом постійного
базування в с. Чернеча Слобода.

У Буринському відділенні екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги працює одна бригада з 20.00 до 8.00 у робочі дні, цілодобово у
вихідні дні. Ця служба фінансується з обласного бюджету та
обслуговує жителів району за викликом по номеру 103.

Реорганізації, реформи, "оптимізації", а також своєчасність,
доцільність та ефективність їх проведення оцінить час – неупе-
реджений експерт і суддя. А зараз? Ні медичні працівники, ні
рядові мешканці району особливого захвату від нововведень не
висловлюють, водночас, розуміючи їх неминучість.

Незважаючи на складну політичну і економічну ситуацію в
державі, хронічну недостатність коштів, керівництву ЦРЛ вдалось
знайти можливість покращити матеріально-технічний стан ЦРЛ
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(у структурних підрозділах лікарні замінено 246 вікон та 7 дверей,
проведено поточний ремонт прального відділення і харчоблока,
спиляні старі дерева, що нависали над терапевтичним корпусом).
Та найголовніше досягнення – це забезпечення роботи колективу
як єдиного зладженого механізму, що працює на кінцеву мету, яка
полягає у збереженні та покращанні здоров'я населення району.

І впевнено можна сказати, що саме в цьому відношенні праців-
ники і ЦРЛ, і Центру ПМСД заслуговують на добрі слова. Вони
працювали дружно, злагоджено, в результаті чого за більшістю
рейтингових показників охорони здоров'я у 2014-2015 роках район
вийшов на середні позиції в області, хоча проблеми й зали-
шаються.

Через економічну кризу в державі охорона здоров`я знахо-
диться зараз у жахливому становищі, передусім через обмежене
фінансування. На сьогоднішній день лікарні забезпечені рівно
настільки, аби мати можливість надати ургентну допомогу. А по-
дальше лікування переважно проходить за рахунок хворого.
Бюджети лікувальних закладів урізані настільки, що грошей
ледве вистачає на те, щоб розрахуватися за тепло та енергію і
видати зарплату працівникам.

У Буринській районній лікарні на медикаменти та харчування
для одного хворого на добу виділяються мізерні суми –  від 4 до
6 грн. Хворі змушені купувати ліки за власні кошти, приносити
свою білизну, постіль, електричні лампочки.

Нерідко лікарі приносять хворим з дому продукти, купують за
свої гроші необхідні медикаменти. У незадовільному стані зна-
ходиться й станція швидкої медичної допомоги. Не вистачає паль-
ного, ліків, часто медики купують їх за свій кошт, на ближні викли-
ки лікарі змушені ходити пішки. Але, не дивлячись на таку скрут-
ну ситуацію в медицині району, лікарі продовжують працювати, і
досить часто – практично на голому ентузіазмі.

На сьогодні Буринська центральна районна лікарня включає
в себе всі служби: терапевтичну, хірургічну, акушерсько-гінеко-
логічну, фтизіатричну, інфекційну, педіатричну, дерматовенеро-
логічну, неврологічну, офтальмологічну, отоларингологічну,
кардіологічну, анестезіологічну, рентгенологічну, ортопедо-
травматологічну, стоматологічну, лаборантську, ендоскопічну,
швидкої допомоги та ін.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІКАРНІ:

Структурними підрозділами лікарні є:
апарат управління – адміністративна частина:

особи, які виконують головні управлінські функції: головний
лікар; заступник головного лікаря з медичного обслуговування
населення; заступник головного лікаря з медичної частини;
заступник головного лікаря з економічних питань.

 Допоміжні управлінські функції:
відділ кадрів;
юрисконсульт;
відділ цивільної оборони;
інженер з охорони праці;
головна медична сестра.
Економічний відділ та централізована бухгалтерія.
Господарча група.
Інформаційно-аналітичний відділ.

Поліклінічне відділення Буринської ЦРЛ (в складі поліклініки
знаходяться маніпуляційний кабінет, денний стаціонар, допо-
міжні діагностичні кабінети, кабінети вузьких спеціалістів,
жіноча консультація, фізіотерапевтичний кабінет).

Оглядовий кабінет – госпрозрахунковий.
Стоматологічне відділення.
Зубопротезний кабінет – госпрозрахунковий.
Приймальне відділення з пунктом невідкладної медичної

допомоги вдома.
Стаціонарні відділення:

терапевтичне відділення.
педіатричне відділення.
хірургічне відділення.
акушерсько-гінекологічне відділення.
інфекційне відділення.
анестезіолого-реанімаційна група.
патанатомічне відділення.
рентгенологічний кабінет.
кабінет функціональної діагностики.
клініко-діагностична лабораторія.

Протитуберкульзний кабінет.
Кабінет інфекційних захворювань
Психіатричний кабінет.
Наркологічний кабінет.
Центральна стерилізаційна.
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Харчоблок.
Дитяча молочна кухня.
Гараж.
Слобідська сільська лікарська дільниця у складі:
Сільська дільнична лікарня села Слобода.
Фельдшерський пункт № 1 села Слобода.

Фельдшерський пункт селища Леонтіївка.
            Фельдшерсько-акушерський пункт № 2 села Слобода.

Фельдшерсько-акушерський пункт села Гвинтове.
Фельдшерський пункт села Нечаївка.

Керівництво центральної районної  лікарні:Керівництво центральної районної  лікарні:Керівництво центральної районної  лікарні:Керівництво центральної районної  лікарні:Керівництво центральної районної  лікарні:

Сидорук Зоя Олексіївна,
головний лікар

Давидовська Лариса Олександрівна,
заступник головного лікаря з медичного
обслуговування населення

Старовойт Наталія Анатоліївна,
заступник головного лікаря
з економічних питань
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ЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
БУРИНСЬКОГО РАЙОНУБУРИНСЬКОГО РАЙОНУБУРИНСЬКОГО РАЙОНУБУРИНСЬКОГО РАЙОНУБУРИНСЬКОГО РАЙОНУ

У різні часи від економічної кризи най-
перше страждає медицинська галузь. Слід
визнати, що і сьогодні, як у минулі часи, ми
використовуємо у своїй практичній діяль-
ності недосконале медобладнання, відчу-
ваємо дефіцит апаратури, коштів на медика-
менти, нестачу перев'язочного і шовного
матеріалів, стикаємося з проблемами у сис-
темі захисту прав медперсоналу та пацієнтів.

Ситуація в охороні здоров'я є однією з
найгостріших у нашій країні. Ця дуже
важлива соціальна галузь існує на межі

виживання. Громадяни, яким право на здоров'я має забезпечити
держава, реально цього права позбавлені.

Сільська медицина "мертва" (а там, до речі, також живуть
люди), медична допомога на рівні районних центрів не відповідає
сучасним вимогам ефективності та якості. Демографічні показ-
ники як у країні, так і в районі невтішні, зі щорічною тенденцією
до погіршання, і не останню роль у цьому процесі відіграє тепе-
рішній стан медицини.

Оптимізація мережі закладів охорони здоров'я району  та їх
підрозділів, що надають первинну медичну допомогу, включає
виділення зі структури центральної районної лікарні підрозділів,
що надають первинну медико-санітарну допомогу, та створення
на їх базі мережі амбулаторій загальної практики – сімейної
медицини з чисельністю лікарів загальної практики – сімейних
лікарів не менше одного і не більше десяти.

У Буринському районі ця структура виокремлена на базі
центральної районної лікарні і є окремим комунальним закладом
Буринської районної ради. Головний лікар – Віталій Анатолійович
Старосвєт, призначений на цю посаду з 1 січня 2014 року.

Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері
охорони здоров'я, що передбачає проведення на території Бурин-
ського району Сумської області заходів, спрямованих на
забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та
ефективною первинною медико-санітарною допомогою; забез-
печення керованості та безперервності медичної допомоги.

До Центру входять структурні підрозділи, які надають
первинну медичну допомогу – сільські лікарські дільниці – Пісків-
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ська, Успенська, Чернечо-Слобідська, а також сімейні лікарі,
лікарі-педіатри та терапевти поліклінічного відділення цент-
ральної районної лікарні.

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ
В структуру Центру входять:
керівний склад "Центру ПМСД Буринського району";
інформаційно-аналітичний кабінет;
адміністративно-управлінський та допоміжний персонал;
лікувально-профілактичні підрозділи (сільські лікарські амбула-

торії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти):
41700 м.Буринь, вул. Кутузова, б. 15 (АЗПСМ м. Буринь та приписної

дільниці);
41717 село Степанівка, вул. Леніна, б. 45 (ФАП);
41713 село Олександрівка, вул. Заярівська, б. 8 (ФП);
41709 село Дич, вул. Жовтнева, б. 38 (ФП);
41730 село Михайлівка, вул. Леніна, б. 35 (ФАП № 1);
41730 село Михайлівка, вул. Шкільна, б. 22 (ФАП № 2);
41709 село Червона Слобода, вул. Радянська, 6 (ФАП);
41730 село Нова Олександрівка, вул. Гагаріна, б.1 (ФП);
41709 село Чумакове, вул. Комунарська, б. 3 (ФП);
41750 село Жуківка, вул. Сарничева, б. 7 (ФАП);
41736 село Бошівка, вул. Свердлова, б. 56 (ФП);
41736 село Миколаївка, вул. Карла Маркса, б. 27 (ФАП);
41752 село Суховерхівка, вул. Жовтнева, б. 3 (ФАП);
41753 село Черепівка, вул. Радянська, б. 3 (ФАП);
41723 село Клепали, вул. Петровського, б. 1 (ФАП);
41700 м. Буринь вул. 40 років Жовтня, 54 (АЗПСМ м. Буринь № 2);
41740 село Чернеча Слобода, вул. Перемоги, 8 (СЛА);
41745 село Бурики, вул. Шевченка, б. 14 (ФП);
41745 село Романчукове, вул. Жовтнева (ФП);
41746 село Харченки, вул. Шкільна, б. 10 (ФП);
41745 село Ярове, вул. Комсомольська, б. 2 (ФП);
41746 село Хустянка, вул. Леніна, б. 10 (ФАП);
41760 село Сніжки, вул. Калініна, б. 3 (ФАП);
41762 село Біжівка, вул. Шкільна, б. 7 (ФАП);
41732 село Успенка, вул.  Шкільна, б. 1/б (СЛА);
41734 село Вікторинівка, вул. Пушкіна, б. 11 (ФП);
41734 село Воскресенка, вул. Шкільна, б. 2 (ФАП);
41742 село Вознесенка, вул. Паратівка (ФП);
41734 село Верхня Сагарівна, вул. Гагаріна, б. 8 (ФП);
41720 село Піски, вул. Леніна, б. 2 (ФАП);
41724 село Дяківка, вул. Б.Хмельницького, б. 14 (ФАП);
41724 селище Кошарське, вул. Центральна, б. 8 (ФП).
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НОВИЙ ТИП ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯНОВИЙ ТИП ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯНОВИЙ ТИП ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯНОВИЙ ТИП ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯНОВИЙ ТИП ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Провідною проблемою української охорони здоров'я, як
свідчать дані аналізу вітчизняних та міжнародних експертів, є
невідповідність сучасним реаліям діючої в Україні старої
радянської моделі охорони здоров'я (моделі Семашко), призна-
ченої для функціонування в умовах планової економіки.

Сьогодні Центри первинної медико-санітарної допомоги
(ЦПМСД) створюються як єдиний новий тип установ із надання
цієї допомоги населенню.

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Буринського
району працює 157 осіб, в тому числі 10 лікарів і 3 сумісники,
29 фельдшерів, 34 медичні сестри, молодшого медичного персо-
налу – 19 і 1 сумісник. Колектив центру - це спільнота згуртованих
однодумців, переважно молодого віку.

Клятва Гіппократа спонукає їх переборювати всі емоції й
особисті негаразди, щоб виконати свій обов'язок. Вони розуміють,
що лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи в її
серце віру та надію. І це не можуть не цінувати ті, кому медики
дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров'я й життя.

Êîëåêòèâ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â "Öåíòðó ÏÌÑÄ Áóðèíñüêîãî ðàéîíó"
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У головного лікаря Центру первинної медико-санітарної
допомоги Буринського району Віталія Анатолійовича Старосвєта
медицина, як то кажуть, "у крові", адже виріс в лікарській сім'ї,
продовжує шлях своїх батьків Старосвєтів - Анатолія
Афанасійовича і Атталеї Віталіївни, також медиків; дружина
Валентина Вікторівна – медична сестра.

Після закінчення у 1991 році вій-
ськово-медичного факультету при Куйби-
шевському медичному інституті Віталій
Анатолійович до 1992 року служив
військовим лікарем 2-ї мотоманевреної
групи Кіркінського прикордонного
загону.

Юним, енергійним, завзятим при-
йшов він у грудні 1992 року на роботу
лікаря-дерматовенеролога, і з того часу
його життя пов'язане з поліклінікою
Буринської районної центральної
лікарні.

Сумлінне ставлення до виконання
своїх обов'язків, високе почуття відповідальності за доручену
справу, добросовісність - усе це визначає характер лікаря Віталія
Старосвєта. Спочатку він був призначений заступником
головного лікаря ЦРЛ з медичного обслуговування населення, а з
1 січня 2014 року - головним лікарем нової медичної установи в
районі.

Багато турбот щодо розбудови ввіреної йому медичної установи
лежить на його плечах. Матеріальна база слабка, транспорт
застарілий, доводиться своїми силами ремонтувати кабінети,
вишукувати кошти на ремонт техніки, придбання обладнання,
медикаментів для надання невідкладної допомоги.

Про нове медичне обладнання навіть мови ніхто не веде, адже
весь необхідний інструментарій – сумка-укладка сімейного лікаря
– коштує від 7 до 15 тисяч гривень. Не вистачає найнеобхіднішого
медичного обладнання: електрокардіографа, малого хірургічного
набору, без чого лікар, обслуговуючи своїх пацієнтів, аж ніяк не
зможе обійтися.

Віктор Миколайович Олексенко закінчив медичний факультет
Сумського державного університету у 2001 році, потім у 2001–
2002 роках проходив  інтернатуру Харківської медичної академії
післядипломної освіти за спеціальністю "Психіатрія". З 2002 року
– лікар-нарколог Буринської ЦРЛ.
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  За цей час він проявив себе як чуйний, уважний до хворих
лікар, що наполегливо працює над собою у напрямку фахового
удосконалення. Це особиста позиція лікаря Олексенка: тільки
безперервна самоосвіта дозволить фахівцю не відстати від
розвитку сучасної медичної науки. Тож і не шкодує він ані зусиль,
ані часу, щоб приносити людям якомога більше користі.

З січня 2014 року Віктор Миколайович – заступник головного
лікаря з медичного обслуговування населення Центру первинної
медико-санітарної допомоги Буринського району.

   Ãîëîâíèé áóõãàëòåð
²ëëÿøåíêî Îëåíà

Âîëîäèìèð³âíà (ë³âîðó÷)
òà åêîíîì³ñò Çüîìåíêî Þë³ÿ

Þð'¿âíà ( ïðàâîðó÷).
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МЕДИЧНА СЕСТРА: БЛИЗЬКА, СВОЯ РІДНА ЛЮДИНАМЕДИЧНА СЕСТРА: БЛИЗЬКА, СВОЯ РІДНА ЛЮДИНАМЕДИЧНА СЕСТРА: БЛИЗЬКА, СВОЯ РІДНА ЛЮДИНАМЕДИЧНА СЕСТРА: БЛИЗЬКА, СВОЯ РІДНА ЛЮДИНАМЕДИЧНА СЕСТРА: БЛИЗЬКА, СВОЯ РІДНА ЛЮДИНА

У золотій книзі історії світової медицини можна прочитати
імена багатьох лікарів і медичних сестер, які, жертвуючи собою,
рятували життя інших. Прикладом для багатьох молодих
медичних сестер можуть бути медичні сестри КЗ БРР "Центр
ПМСД Буринського району" головна медична сестра Алла Михай-
лівна Валюх, старша медична сестра амбулаторії ЗПСМ м. Буринь
та приписної дільниці Людмила Миколаївна Федоренко, старша
медична сестра при КЗ БРР "Центр ПМСД Буринського району"
Наталія Василівна Гуценко.

  Всі вони мають відповідну фахову підготовку, практичний
стаж роботи від 14 до 23 років. Доброта, чуйність, самовідданість,
безкорисливість - такими якостями сповна  наділені ці медичні
сестри. Пацієнти відчувають їх тепле ставлення й чуйність, бо
кожна з них, за словами хворих, - не просто медичний працівник,
а "близька, своя рідна людина".

  Три новенькі холодильники отримав кабінет профілактичних
щеплень у Центрі первинної медико-санітарної допомоги сімейної
медицини, який знаходиться на території центральної районної
лікарні, завдяки активності та небайдужості підприємців. А
почалося все з того, що перший заступник голови райдержадмі-
ністрації Сергій Чередник зібрав актив підприємців і попросив
посприяти у придбанні необхідного устаткування для Центру.
Головний лікар медзакладу Віталій Старосвєт попередньо звер-
тався з проханням про допомогу.

Приватний підприємець Людмила Колосова взяла на себе
ініціативу з організації збору коштів. "Радує те, що багато небай-
дужих буринців відгукнулися, і за короткий час вдалося назби-
рати 9 тис. 314 грн та придбати необхідне", – розповідає Людмила
Миколаївна.

Увесь колектив комунального закладу Буринської районної
ради Центру первинної медико-санітарної допомоги висловив
щиру подяку ініціаторам Людмилі Колосовій (магазин "Блиск")
та Олександру Луговцову (магазин "Фаворит"), які придбали один
холодильник за власні кошти, та всім підприємцям і жителям
Буринщини, якіі допомогли зібрати потрібну суму для придбання
ще двох холодильників, адже без людської підтримки це було б
неможливо.

У свою чергу, Л.Колосова назвала прізвища підприємців, які
взяли активну участь у зборі коштів. Це Валентина Кабанова,



66

Олена Денисенко, Ірина Горбач, Микола Рябоконь, Інна Фесько,
Олег Фастівець, Олена Москвіна, Олександр Федоненко, Олена
Фоміна, Галина Курява, Надія Зюзько, Тетяна Геращенко, а також
нотаріус, підприємці ринку, універмагу, ветаптек, інші власники
магазинів. Всім їм медики висловлюють щиру вдячність.

Медична сестра процедурного кабінету
Тетяна Чорнойван (на фото) розповіла: "У
кабінеті профілактичних щеплень знахо-
дився холодильник, який у користування
надала центральна районна лікарня, але
він був маленький, та ще й старий, і не міг
підтримувати потрібної температури, а
коли багато вакцини – тим більше. Завжди
хвилювалася за якість медикаментів, адже
цією вакциною робимо щеплення малечі.
З придбанням нових я нарешті спокійна,
вони підтримують потрібну температуру від
+2 до +4-8° С".

"Але, на жаль, цих холодильників недо-
статньо, їх вистачить лише для роботи кабі-
нету профщеплень. Для більш широкого постачання імунобіо-
логічних препаратів потрібні ще холодильники, – говорить Віталій
Анатолійович, – і у подальшому будемо сподіватися на підтримку
як влади, так і небайдужих буринців. А вони є. Так підприємці
Віктор Іванович Стеба, Сергій Григорович Бондарь, Лідія Мико-
лаївна Фінцева виділили 2 тис. грн. на ремонт автомобіля".

Ãóöåíêî Íàòàë³ÿ
Âàñèë³âíà, Âàëþõ
Àëëà Ìèõàéë³âíà,

Ôåäîðåíêî
Ëþäìèëà

Ìèêîëà¿âíà
(çë³âà íàïðàâî)
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Організатори охорони здоров’яОрганізатори охорони здоров’яОрганізатори охорони здоров’яОрганізатори охорони здоров’яОрганізатори охорони здоров’я –––––
очільники лікувальних установ району 2000-2015 рокиочільники лікувальних установ району 2000-2015 рокиочільники лікувальних установ району 2000-2015 рокиочільники лікувальних установ району 2000-2015 рокиочільники лікувальних установ району 2000-2015 роки

Буринська райлікарня:Буринська райлікарня:Буринська райлікарня:Буринська райлікарня:Буринська райлікарня:
Сидорук Зоя Олексіївна – головний лікар;
Давидовська Лариса Олександрівна – заступник головного лікаря;
Пономаренко Ігор Васильович –    заступник головного лікаря;
Старовойт Наталія Анатоліївна – заступник головного лікаря
                                                                   з економічних питань.
Організатори служб:Організатори служб:Організатори служб:Організатори служб:Організатори служб:
Терапевтична
Шолик Валентина Іванівна,
Давидовський Леонід Анатолійович
Хірургічна
Сидорук Микола Адамович
Акушеро-гінікологічна
Пересадько Тетяна Григорівна
Фтизіатрична
Заступ Лідія Панасівна
Балабанова Анжела Іллівна
Інфекційна
Бавикін Микола Іванович
Педіатрична
Гойко Віра Іванівна
Жук Тетяна Сергіївна
Дерматовенерологічна
Старосвет Віталій Анатолійович
Неврологічна
Білоус Наталія Василівна
Кушнір Марина Василівна
Офтальмологічна
Бура Оксана Володимирівна
Оталарингологічна
Хижний Володимир Іванович
Щешеня Євгенія Олександрівна
Психіатрична
Зозуля Іван Іванович
Урологічна
Міщенко Володимир Сергійович
Кардіологічна
Шолик Валентина Іванівна
Сидорук Зоя Олексіївна
Анестезіологічна
Білоус Василь Якович
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Ренгенологічна
Твердун Віталій Петрович
Чумак Вадим Миколайович
Тровматологічна
Глобенко Іван Пантелеймонович
Паталогоанатомічне відділення
Авдєєко Андрій Вікторович
Стоматологічна
Ситник Лариса Анатоліївна
Власенко Галина Сергіївна
Клініко-діагностична лабораторія
Літовка Галина Михайлівна
Эдоскопічна
Пономаренко Ігор Васильович
Першотравнева дільнична лікарня
Мякушенко Ніна Володимирівна
Гризан Василь Георгійович
Слобідська СУБ
Карпенко Павло Семенович
Успенська СЛА
Гринович Ігор Степанович.

Êîëåêòèâ êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿, 2015 ð³ê. Òóò ïðàöþþòü
3 ë³êàð³-ëàáîðàíòè òà 7 ôåëüäøåð³â-ëàáîðàíò³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü

ö³ëîäîáîâå ëàáîðàòîðíå îáñòåæåííÿ ïàö³ºíò³â. Ñàìå òî÷í³ñòü
îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â º çàïîðóêîþ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó òà

óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ
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Ñòàðøà ìåäè÷íà ñåñòðà êë³í³êî-
ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿

Êà÷óð Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà

Ïåðåñàäüêî Òåòÿíà Ãðèãîð³âíà,
çàâ³äóþ÷à àêóøåðñüêî-

ã³íåêîëîã³÷íèì â³ää³ëåííÿì.
Ó â³ää³ëåíí³ ïðàöþº 19 ìîëîäøèõ

ìåäè÷íèõ ñïåö³àë³ñò³â,
10 ìîëîäøèõ ìåäè÷íèõ ñåñòåð
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Êàòåðèíà Îëåêñàíäðâ³âíà
Êîâàëåíêî, çàâ³äóþ÷à

ïîë³êë³í³÷íèì â³ää³ëåííÿì.
Ó ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³

ïðàöþº 15 ë³êàð³â, 47 ìîëîäøèõ
ìåäè÷íèõ ñïåö³àë³ñò³â,

9 ìîëîäøèõ ìåäè÷íèõ ñåñòåð,
5 ³íøèõ ïðàö³âíèê³â

Äàâèäîâñüêèé Ëåîí³ä Àíàòîë³éîâè÷, çàâ³äóâà÷ òåðàïåâòè÷íîãî
â³ää³ëåííÿ. Ó òåðïåâòè÷íîìó â³ää³ëåíí³ ïðàöþº 12 ìîëîäøèõ

ìåäè÷íèõ ñïåö³àë³ñò³â, 18 ìîëîäøèõ ìåäè÷íèõ ñåñòåð,
³íøèõ ïðàö³âíèê³â -1
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Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷ Ñèòíèê, õ³ðóðã

Завідувач хірургічного відді-
лення Михайло Семенович Сит-
ник народився у Вінницькій
області, а з 1978 року працює на
Буринщині. Пройшов тернистий
шлях медичної науки: закінчивши
у 1968 році Одеське медичне учи-
лище, а у 1977 році – Вінницький
державний медичний інститут, у
1977-1978 роках проходив інтер-
натуру на базі Роменської ЦРЛ за
фахом "Хірургія". З червня 1986
року по 2008 рік завідував хірур-
гічним відділенням Буринської
центральної районної лікарні, нині лікар-хірург поліклініки цієї
ж лікарні.

Михайло Семенович, працюючи завідувачем хірургічного
відділення, говорив, що хірургічна служба в районі вважається
барометром нашого ставлення до охорони здоров'я, як до галузі,
без якої не можна сподіватись на щось значне або вагоме. У
хвилини здорового розпачу тільки тут можна знайти якусь утіху,
а ще – допомогу, позбавитись одвічного страху ймовірності завер-
шення власного життєвого шляху.

Якщо звернутись до мови цифр, то вони досить вагомі. За рік у
відділенні прооперовано 546 пацієнтів, проліковано 1277 хворих.
Звичайно, можливості наших медичних установ значно обмеже-
ні. Відчувається вагоме відставання в якості діагностики, і тому
доводиться опиратись іноді на власні інтуїцію, досвід і знання.

Михайло Семенович Ситник – людина невичерпної енергії,
закохана у свою справу, глибокий оптиміст, вмілий організатор
трудового колективу медичних працівників. У його зовнішності,
манері спілкування є щось привабливе, і тому пацієнти його
поважають і довіряють свою долю навіть у найкритичніші хви-
лини життя. Любити людей, що звертаються за допомогою,
застосовувати індивідуальний підхід до кожного хворого, дослу-
хатися до кожного співробітника – ось життєві принципи і складові
успіху цієї чудової людини, талановитого хірурга і мудрого
керівника.

Під керівництвом М.С. Ситника успішно працювали понад
40 спеціалістів медичної справи.
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Æóê Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà, ë³êàð-
ïåä³àòð ïåä³àòðè÷íîãî

â³ää³ëåííÿ. Ó â³ää³ëåíí³ ïðàöþº
8 ìîëîäøèõ ìåäè÷íèõ

ñïåö³àë³ñò³â, 7 ìîëîäøèõ
ìåäè÷íèõ ñåñòåð

Микола Адамович Сидо-
рук понад 23 роки працює
лікарем-хірургом в ЦРЛ, з них
7 – очолює хірургічну службу

в Буринському районі. Сенс свого життя вбачає у тому, аби
допомогти людям, бо саме через оперативні втручання хворі
позбавляються від багатьох недуг, а іноді рятується й саме життя.
За цей час проведено реорганізацію хірургічної служби району:
оптимізовано кількість травматологічних, ЛОР та урологічних
ліжок, що надало можливість виконувати весь спектр хірургічної
допомоги жителям району.

Ñèäîðóê Ìèêîëà Àäàìîâè÷,
çàâ³äóâà÷ õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ
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Ñèäîðóê Ìèêîëà Àäàìîâè÷
(ïðàâîðó÷), Áðèçþê Îëåã

Ìèêîëàéîâè÷, ë³êàð-îðäèíàòîð
õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ

У відділенні впроваджена діагностика сучасними ендо-
скопічними методами. Зусиллями головного лікаря району
З.О.Сидорук за позабюджетні кошти придбано необхідний
інструментарій, що дозволило розширити обсяг оперативних
втручань травматологом І.П.  Глобенком.

У колективі працюють 2 лікаря, 18 досвідчених, кваліфікованих
молодших спеціалістів і сестер.

Микола Адамович Сидорук, як і його колеги, заслуговує на
високу оцінку. Але до цього необхідно додати, що йому притаманна
щира й приязна манера поведінки, що вселяє у хворого довіру до
лікаря і надію на обов'язкову допомогу. Ще при бесіді його ледь
помітна усмішка, лагідний голос, відверта дружня розмова збли-
жають хворого з лікарем, навіюючи впевненість, що все буде добре
і хвороба відступить. Багато приємних слів на адресу Миколи
Адамовича висловлюють його численні пацієнти й колеги.

Олег Миколайович Бризюк – лікар-хірург. У його особі поєднані
молодість, творчий пошук, жадоба до знань і постійне бажання
працювати. Він чудовий фахівець, майстер своєї справи і просто
добра й лагідна людина. Одним словом, Олега Миколайовича по
праву можна назвати послідовником Віталія Денисовича Білого.
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Приймальне відділення ЦРЛ. Ліворуч – старша медична сестра
Людмила Василівна Шульга, медична сестра з прийому викликів
Наталія Михайлівна Жевлєва, фельдшер відділення Олександр
Миколайович Білоус. У відділенні працює 12 молодших медичних
спеціалістів, 5 молодших медичних сестер, 5 інших працівників.
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НОВЕ ПОКОЛІННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВНОВЕ ПОКОЛІННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВНОВЕ ПОКОЛІННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВНОВЕ ПОКОЛІННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВНОВЕ ПОКОЛІННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
БУРИНЩИНИБУРИНЩИНИБУРИНЩИНИБУРИНЩИНИБУРИНЩИНИ

На сьогодні медична допомога населенню району надається
двома закладами охорони здоров'я: комунальним закладом
Буринської районної ради "Центр первинної медико-санітарної
допомоги Буринського району" – закладом охорони здоров'я пер-
винного рівня, та Буринською центральною районною лікарнею
ім. професора М.П. Новаченка, заснованою на правах комунальної
власності Буринської районної ради – закладом вторинного рівня.

Обидва заклади у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні
Буринській районній раді, Буринській районній державній адмі-
ністрації, управлінню охорони здоров'я Сумської обласної дер-
жавної адміністрації.

У своїй діяльності вони керуються Конституцією України,
законодавством України про охорону здоров'я та іншими
законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини у галузі
охорони здоров'я. Предмет діяльності визначений Статутами цих
закладів, затвердженими Буринською районною радою.

У системі охорони здоров'я району працює 519 працівників, із
них лікарів – 49, середнього медичного персоналу 239 чоловік та
молодших медичних сестер (санітарок) – 110. Це медичні праців-
ники, повні сил і творчої енергії, лікарі різних спеціальностей і про-
філів, які мають великий досвід лікувальної й організаторської
роботи.

Íîâå ïîêîë³ííÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÖÐË ³
"Öåíòðó ÏÌÑÄ Áóðèíñüêîãî ðàéîíó"
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Çîÿ Îëåêñ³¿âíà Ñèäîðóê,
ãîëîâíèé ë³êàð ÖÐË,

³ Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷
Òèì÷åíêî,

ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâî¿
îðãàí³çàö³¿ ÖÐË

На зміну тим, хто пішов на заслужений відпочинок, приходить
нове покоління практичних лікарів і їх помічників, які після
студентських років щоденної напруженої копіткої праці досягають
вершин медичної науки.

За останні п'ять років когорту медиків району поповнили
101 випускник вишів і середніх медичних закладів. Цього року в
медичну мережу району розподілено небагато фахівців.

Показники забезпеченості медичними кадрами в районі на
10 тис. населення є такими: забезпеченість лікарями – 19,1, се-
редніми медпрацівниками – 97,3, тоді як у середньому по області
ці цифри виглядають наступним чином:  забезпеченість лікарями
– 35,2, середнім медперсоналом – 100,4.

З метою підвищення фахового рівня у районі щорічно
навчається до 10 лікарів і 70 середніх медичних працівників.
Загалом всі лікарі й середні медичні працівники атестуються
атестаційною комісією обласного управління охорони здоров'я.

Так, станом на 1 червня 2015 року атестаційні кваліфікаційні
категорії мають 34 лікарі, у тому числі, по категоріях: вища –10,
перша –19, друга – 5.

Серед середнього медичного персоналу атестаційні категорії
мають 159 осіб,  у тому числі, по категоріях: вища – 73, перша – 40,
друга – 46 осіб.

У складний час реформ у Незалежній Україні на посаду
головного лікаря ЦРЛ була призначена молодий, ініціативний
організатор Зоя Олексіївна Сидорук, яка за час своєї діяльності
створила монолітну команду заступників і кваліфікованих
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головних спеціалістів – завідувачів відділень. У її команді знай-
шли місце молоді медичні працівники, молоді сім'ї медиків.

Серед них Давидовські –
Леонід Анатолійович і Лариса
Олександрівна. Давидовська
Лариса Олександрівна за май-
же 15 років практичної роботи з
хворими проявила себе як здіб-
ний молодий спеціаліст. Закін-
чила Дяківську середню школу
та медичний факультет Сум-
ського державного університету.
Разом з чоловіком, лікарем
Леонідом Анатолійовичем, пра-
цюють у ЦРЛ.

Лариса Олександрівна обій-
має посаду заступника головного
лікаря з медичного обслугову-
вання населення. Понад усе
любить свою роботу та дітей.

Леонід Анатолійович – завідувач терапевтичного відділення.
Галина Василівна Білоус – випускниця Буринської першої

міської одинадцятирічки та медичного факультету Сумського
держуніверситету, продовжує славну династію своїх батьків
Валентини Іванівни та Василя Яковича, терапевта та анесте-
зіолога ЦРЛ, які користуються по-
вагою серед хворих та авторитетом
серед колег. До 2006 року пра-
цювала терапевтом центральної
районної лікарні. Галина Васи-
лівна, за оцінкою хворих, над-
звичайно чуйна та добра, ніколи не
пройде повз чужий біль.

Особливо до вподоби молодому
спеціалістові вдосконалювати свою
професійну підготовку читанням
сучасної медичної літератури. Нині
її призначено на посаду головного
лікаря Сумської станції екстреної
(швидкої) медичної допомоги за-
кладу Сумської обласної ради "Сум-
ський обласний центр екстреної
допомоги та медичних катастроф".

Ë.Î. Äàâèäîâñüêà

Ã.Â. Á³ëîóñ
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Одинадцять років працює ліка-
рем-офтальмологом у центральній
районній лікарні Оксана Володи-
мирівна Бура. До цього були на-
вчання у медінституті, інтерна-
тура в Сумах. За час роботи вда-
лося напрацювати власний бага-
тий досвід та опанувати профе-
сійні таємниці. Молодий фахівець
прагне до цього, адже хоче стати
справді хорошим лікарем. Не
залишаються непоміченими її
сумлінність, чуйне ставлення до
пацієнтів, палке бажання допо-
могти людям. Тож про роботу
молодого окуліста доводилося
чути немало схвальних відгуків.

   Для Оксани Володимирівни
вибір найгуманнішої у світі про-
фесії – не випадковий. Це – мрія
юності, яку наполегливо втілювала у життя. На її тверде
переконання, немає нічого благороднішого у світі, ніж допомагати
знедоленим. І, ставши на цю життєву стежку, О.В. Бура прагне,
щоб результати її праці дарували людям здоров'я й радість,
допомагали переборювати недуги та повертати хворих до
повноцінного життя.

Попереду у Оксани Володимирівни – ще довгий трудовий шлях,
і, безсумнівно, вона стане
справжнім майстром своєї
справи.

Справжнім професіона-
лом стоматологічної полі-
клініки центральної район-
ної лікарні є молодий фахі-
вець, чарівна жінка Наталія
Володимирівна Підлісна. За-
кінчивши у 1997 році стома-
тологічний факультет Харків-
ського медичного інституту,
вона працює у Буринській
районній лікарні з 2012 року.
За цей час Наталія Володи-
мирівна вже встигла зареко-

Î.Â. Áóðà

Í.Â. Ï³äë³ñíà ç ïàö³ºíòîì
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мендувати себе як умілий спеціаліст, маючи чудову фахову
підготовку і власний досвід роботи. А ще – той дар, який в народі
називають "легкою рукою". Тому й чимало хто з наших земляків

зі своїми "зубними" негараз-
дами намагається потрапити
на прийом саме до неї.

У серпні 2014 року до сто-
матологічного відділення
прийшов працювати молодий
спеціаліст, випускник Націо-
нального медичного універ-
ситету ім. О.О. Богомольця
Андрій Бурлій, який вже до-
вів, що є професіоналом своєї
справи. Він уміло знаходить
підхід до кожної людини, а

також, що дуже важливо,
не просто призначає лі-
кування, а докладно
роз'яснює, обгрунтовує
кожний крок у терапії,
завжди дасть слушну
пораду щодо догляду за
зубами.

Олена Іванівна Коля-
да народилась та вирос-
ла у Черепівці на Бурин-
щині. Тут закінчила се-
редню школу. Тут зако-
халася у професію лікаря
і, вступивши до Харків-
ського медичного інсти-
туту, здобула її. Наполег-
лива дівчина з села добре
навчалась, тож якихось
складнощів у престиж-
ному виші вона не пригадує.

Нині Олена Іванівна працює у Буринській райлікарні лікарем-
акушером. Досконало володіє методикою ультразвукових
досліджень майбутніх мам, постійно вдосконалює свій фаховий
рівень.

"Вона весь час, навіть у вихідні, на роботі", - говорять дівчата з

À. Áóðë³é

Î.². Êîëÿäà ç ïàö³ºíòîì
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гінекологічного та пологового відділень. Цей факт визнає і сама
О.І. Коляда, бо того часто вимагає специфіка її роботи.

А взагалі, вона – непереборний оптиміст і мріє про відчутний
ріст народжуваності в Україні. Останні рішення уряду про вагому
матеріальну допомогу при народженні дітей також мають цьому
посприяти. У бесіді з цією напрочуд лагідною людиною довелося
почути і про проблеми. Це – житло для молодих спеціалістів а точні-
ше, його... відсутність. Саме ця обставина і не дає змоги закрі-
питись молодим спеціалістам у Бурині, змушує шукати кращі
пропозиції.Та невдовзі ця проблема особисто для Олени Іванівни
вирішилась позитивно: Буринська міська рада виділила кошти
на придбання для неї житла. Влада має подбати про це і для
інших, щоб молоді та обдаровані фахівці-лікарі залишалися
працювати на своїй малій батьківщині.

Молоді медичні сестри БуринщиниМолоді медичні сестри БуринщиниМолоді медичні сестри БуринщиниМолоді медичні сестри БуринщиниМолоді медичні сестри Буринщини
На Буринщині плідно працюють у медицині понад 239 середніх

медичних сестер. Це в основному молоді люди. Вони, мов піхота в
армії, приходять на поміч першими, і останніми залишають
хворого після надання необхідної допомоги.

Люди цієї професії мають особливий хист – співчувати своїм
пацієнтам, налаштовувати їх на те, що все буде гаразд, а хвороби
не лише незабаром відступлять, а й згодом забудуться. Тонкі
психологи і знавці людської душі, саме вони вміють так
штрикнути шприцем, що ви не встигнете навіть цього відчути.
Ось такі вони – наші медичні сестри.

Саме вагомий внесок представників цієї професії у загальну
справу вітчизняної медицини і був причиною запровадження Дня
медичної сестри. У цієї професії виключно жіноче обличчя, бо
слово "медбрат" якось навіть і не звучить. Важко переоцінити роль
у лікувальному процесі медичних сестер – цієї необхідної й
важливої категорії працівників охорони здоров'я.



81

Ці два фото зроблені у травні 2006 року, але ці медсестри і
сьогодні стоять на варті охорони здоров'я людини. Колектив
старших сестер (зліва направо): 1 ряд – головна медсестра
Цибулькіна Т.М., старша медична сестра інфекційного відділення
Харченко Г.І., старша медсестра ВПК Соловей В.В.; 2 ряд – старша
медсестра дитячої консультації Тіщенко І.М., старша медсестра
операційного блоку Михайлик В.Г., старша медсестра хірургічного
відділення Откидач С.М., старша медсестра пологово-
гінекологічного відділення Бугайова Л.І., 3 ряд - старша медсестра
дитячого відділення Клименко Л.І., старша медсестра
стоматологічного відділення Кубушка Т.М., старша медсестра
терапевтичного відділення Коляда Л.М., старша медсестра
швидкої допомоги Висоцька О.С. та Світлана Шкурат, молода
медсестра терапевтичного відділення. Всього кілька років після
закінчення Конотопського медучилища вона працює у
терапевтичному відділенні ЦРЛ, але вже встигла заслужити
повагу не тільки хворих, колег по роботі, але й керівництва.

Леонід Анатолійович Давидовський: і комп'ютер лікуєЛеонід Анатолійович Давидовський: і комп'ютер лікуєЛеонід Анатолійович Давидовський: і комп'ютер лікуєЛеонід Анатолійович Давидовський: і комп'ютер лікуєЛеонід Анатолійович Давидовський: і комп'ютер лікує
Широке поширення

сучасних комп'ютерних
технологій не обійшло й
медицину. А віднедавна – і
місцеву: у центральній
районній лікарні з'явився
сучасний комплекс кардіо-
логічної діагностики. Його
допомогли придбати рай-
держадміністрація та
районна рада, а коштував
він тоді близько 50 тисяч
гривень.

Але ці кошти витрачено дуже ефективно, вважає лікар Леонід
Анатолійович Давидовський, котрий успішно діагностує та лікує
хворих за допомогою найсучасніших методів. Обладнання здатне
точно оцінити стан хворого, зробити якісні електрокардіограми,
велоергометрію, реографію судин голови чи кінцівок.

  Звичайно, для цього потрібні вагомі відповідні навички роботи
з комп'ютерною технікою, і молодий лікар їх успішно опановує.
Колеги Давидовського вже скоро не тільки скальпелем чи пігулкою
допомагатимуть хворим боротися з недугами, але й високоточною
діагностикою на комп'ютері.
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Валентина Іванівна Шолік: най-Валентина Іванівна Шолік: най-Валентина Іванівна Шолік: най-Валентина Іванівна Шолік: най-Валентина Іванівна Шолік: най-
головніше для людини – здоров'яголовніше для людини – здоров'яголовніше для людини – здоров'яголовніше для людини – здоров'яголовніше для людини – здоров'я

Валентина Іванівна, завідувала те-
рапевтичним відділенням централь-
ної районної лікарні, вже чимало років
з любов'ю до своєї професії допомагає
одужувати і позбавлятись від захво-
рювань багатьом жителям Бурин-
щини.

Якщо після першого огляду і спів-
бесіди лікаря з пацієнтом останньому
вже стало краще, це означає, що
настав психологічний ефект, котрий
буде сприяти якнайшвидшому оду-
жанню хворого.

Запитайте жителів віддалених сіл
району: кого ви знаєте на ім'я та по-
батькові із спеціалістів нашої лікарні,

і в числі інших ви обов'язково почуєте ім'я Валентини Іванівни.
Ця тендітна, миловидна, ніжна, уважна жінка дарує людям
найголовніше – здоров'я.  Нині вона лікар-терапевт поліклінічного
відділення центральної районної лікарні.

У лабораторії цент-
ральної районної лікарні
працюють 3 лікарі-лабо-
ранти та 7 фельдшерів-
лаборантів, які забезпе-
чують цілодобове лабора-
торне обстеження паці-
єнтів. Саме точність
отриманих результатів є
запорукою встановлен-
ня правильного діагнозу
та успішного лікування
хворих.

Íà ôîòî: äîñë³äæóþòü

á³îìàòåð³àë á³îõ³ì³êè Ë³ë³ÿ

Áàðñóêîâà òà Íàòàë³ÿ

Óëüÿíåíêî.
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З 1 квітня 2013
року функціонує но-
вий структурний під-
розділ центральної
районної лікарні –
приймальне відді-
лення з пунктом не-
відкладної медичної
допомоги вдома.

Íà ôîòî: ñòàðøà

ìåäè÷íà ñåñòðà Ëþä-

ìèëà Øóëüãà, ìåäñåñòðà

ç ïðèéîìó âèêëèê³â Þë³ÿ

Òêà÷åíêî, ôåëüäøåð Îëåêñàíäð Á³ëîóñ, ìîëîäøà ìåäñåñòðà Í³íà Ìèõàéëèê.

Значним навантаженням та інтенсивністю праці відзначається
робота медичного персоналу терапевтичного відділення. Саме
через руки медичних сестер терапії проходить найбільша частина
пацієнтів із тих, хто отримує лікування у стаціонарних відділеннях
центральної районної лікарні. Хворі, здебільшого літнього віку,
потрапляють з тяжкими хронічними захворюваннями та
фатальними їх наслідками – інсультами, інфарктами тощо.

Останнім часом сестринський склад відділення омолодився,
досвідченим працівникам на зміну приходить молодь, яка  швидко
пізнає ази прак-
тичної медици-
ни. Відповідаль-
ність, працьови-
тість, людяність,
професіоналізм
характерні для
дружного колек-
тиву медичних та
молодших медич-
них сестер, ро-
боту яких очолює
старша медична
сестра Тетяна
Корєнєва (перша
праворуч).
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Важливою ланкою в орга-
нізації медичної допомоги є
реєстратура. За день її праців-
никами обслуговується до
100 пацієнтів.

Íà ôîòî: ìåäè÷í³ ðåºñòðà-

òîðè Îëåíà Êîâàëüîâà òà Íàòàë³ÿ

Áàëàíäà.

Ірина Підлепенська: наставники Ірина Підлепенська: наставники Ірина Підлепенська: наставники Ірина Підлепенська: наставники Ірина Підлепенська: наставники –––––досвідчені лікарідосвідчені лікарідосвідчені лікарідосвідчені лікарідосвідчені лікарі
Ірина Петрівна Під-

лепенська закінчила
Буринську середню
школу № 2, потім Коно-
топське медичне учи-
лище з відзнакою. Уже
8 років працює медич-
ною сестрою ортопе-
дичного кабінету Бу-
ринської центральної
районної лікарні. На-
бувати досвід у роботі
допомагають досвід-
чені лікарі: ортопед
Іван Пантелеймонович
Глобенко, хірург Ми-
хайло Семенович Ситник. Тож попереду – широка дорога у
лікарській справі.

   Колектив поліклінічного відділення ЦРЛ переважно є жіночим.
Це лікарі, медсестри, молодші медичні сестри, які щоденно
піклуються про здоров'я людей. "Надзвичайна доброта, чуйність,
палке прагнення завжди допомогти і словом, і ділом – риси,
притаманні Ірині Підлепенській", – говорить Іван Пантелеймо-
нович, лікар-ортопед з багаторічним стажем в медичних установах.

Ірина Підлепенська ставиться до професії, як до чогось незмірно
більшого, ніж просто інструмент для заробляння грошей. "Нехай у
нас різні цінності і погляди на світ, але всіх нас об'єднує спільна
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робота, і кожен незалежно від життєвого стажу викладається на
100%.  І в цьому є ще одна чудова можливість – поєднання досвіду й
молодості", – зауважує Михайло Семенович Ситник.

Зарекомендували себе вмілими фахівцями молоді лікарі Надія
Олександрівна Кравченко – сімейний лікар, Віталій Юрійович
Жемчужин – терапевт, Євгенія Олександрівна Чеченя – офталь-
молог.

Ольга Колесник: сімейний лікар Ольга Колесник: сімейний лікар Ольга Колесник: сімейний лікар Ольга Колесник: сімейний лікар Ольга Колесник: сімейний лікар – – – – – дипломований фахівецьдипломований фахівецьдипломований фахівецьдипломований фахівецьдипломований фахівець
Ольга Сергіївна Колесник добре

розуміє і переваги нової форми пер-
винної медичної допомоги, і те, що
нова справа становлення сімейної
медицини в нашому районі просу-
вається досить нелегко.

Розмірковувати про це їй дозволяє
фахова підготовка і хоч невеликий,
але свій досвід роботи. Після за-
кінчення у 2003 році Маріуполь-
ського медичного училища вона
навчалася на факультеті лікуваль-
ної справи Донецького національ-
ного медичного університету, який
закінчила у 2009 році.

Під час навчання в університеті
працювала медичною сестрою
травматологічного відділення Донецької міської лікарні №24.

З 2009 по 2011 рік проходила інтернатуру в Сумському
державному медичному інституті за фахом сімейного лікаря.

Уродженка м. Волновахи Донецької області, вона у серпні 2011
року приїхала працювати на Буринщину. Спочатку працювала
лікарем Чернечо-Слобідської сільської дільничної лікарні, а потім
з листопада 2011 року – сімейним лікарем Буринської центральної
районної лікарні. З січня 2014 року – сімейний лікар комунального
закладу Буринської районної ради "Центр ПМСД Буринського
району".

Буринці привітно зустріли Ольгу Сергіївну і поважають свого
лікаря за чуйне ставлення до пацієнтів та надання кваліфікованої
медичної допомоги. Та тільки місцева влада до цього часу не
забезпечила житлом молоду сім'ю вкрай необхідного для Бурині
фахівця.
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Віталій Жемчужин: складова лікування – комунікативністьВіталій Жемчужин: складова лікування – комунікативністьВіталій Жемчужин: складова лікування – комунікативністьВіталій Жемчужин: складова лікування – комунікативністьВіталій Жемчужин: складова лікування – комунікативність
Віталій Юрійович Жемчужин у 2006 році

закінчив факультет підготовки лікарів для
збройних сил України Київського медичного
університету ім. Богомольця. Інтернатуру
проходив у центральній міській лікарні м.
Суми за спеціальністю "Лікувальна справа".
З 2008 року – сімейний лікар Буринської
центральної районної лікарні, а з 1 січня
2014 року – сімейний лікар комунального
закладу Буринської районної ради "Центр
ПМСД Буринського району".

Зарекомендував себе умілим фахівцем.
Важливою складовою його діяльності є комунікативна компетенція
як професійно значуща якість. Це забезпечує йому взаєморо-
зуміння, довіру у стосунках з пацієнтами, ефективність у вирішенні
поставлених завдань по їх лікуванню. Адже відомо, що в  окремих
випадках психологічні якості лікаря для хворого стають більш
важливими, ніж навіть професійні знання.

Головним лікарем Центру первинної санітарно-медичної
допомоги призначено ініціативного, досвідченого лікаря Віталія
Анатолійовича Старосвєта. Проте, штат лікарні і досі залишається
недоукомплектованим кадрами сімейних лікарів. Кращою є
ситуація з медичними сестрами та фельдшерами: рівень
укомплектування – 93-94%.

На сільських дільницях працює лише 5 лікарів, які надають
первинну медико-санітарну допомогу, причому 40% з них  скла-
дають особи пенсійного віку.

Проблема браку кадрів у системі охорони здоров'я на сьогодні
залишається актуальною як для всієї України, так і для Бу-
ринщини. Переважна більшість випускників прагне залишитися
працювати в обласному центрі. Сьогодні в Україні розробляють
низку стимулів для молодих лікарів, аби вони їхали працювати на
село. Молодих медиків, в першу чергу, хвилює їх заробітна плата,
забезпечення житлом. Саме ця проблема і потребує негайного
вирішення.

Районною державною адміністрацією, центральною районною
лікарнею вживаються заходи щодо укомплектування лікувально-
профілактичних закладів району лікарями. У районі діє районна
програма з навчання молоді. Нею  передбачається передача
сільськими радами та Буринською міською радою протягом
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2012–2015 років квартир (будинків) під житло для лікарів шляхом
прийняття на сесіях відповідних рішень.

У районі службове житло виділяється, в першу чергу, сім'ям
лікарів та молодим спеціалістам, що, потребують житла, прибувши
в Буринську ЦРЛ на вакантні посади, в укомплектуванні яких є
першочергова потреба.
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РОЗВИТОК АПТЕЧНОЇ СПРАВИ НА БУРИНЩИНІРОЗВИТОК АПТЕЧНОЇ СПРАВИ НА БУРИНЩИНІРОЗВИТОК АПТЕЧНОЇ СПРАВИ НА БУРИНЩИНІРОЗВИТОК АПТЕЧНОЇ СПРАВИ НА БУРИНЩИНІРОЗВИТОК АПТЕЧНОЇ СПРАВИ НА БУРИНЩИНІ

Про зародження лікознавства на Русі дізнаємося з літописів.
Одним з найбільш ранніх джерел, в якому згадується про
існування лікарів у Київській Русі, є церковний устав Володимира
Святославовича, написаний у Х сторіччі (996 рік).

Оскільки на Русі ліки називалися зіллям, то й установи, що
готували та відпускали їх, називалися "зеленями" (звідси зе-
лейник).

Найчастіше використовували аїр, лопух (кореневище); березу
(листя, бруньки, сік), борщівник, буркун, любисток, хвощ (траву),
бобівник, суниці, м'яту, подорожник, черемху, шавлію (листя), дуб,
дягель, півонію. редьку, хрін (коріння); яловець (ягоди), часник, ци-
булю (цибулини) тощо. В аптеках готували порошки, розчини, сиро-
пи, бальзами, еліксири, есенції, декокти ("лади"), олійні екстракти,
пластирі, всілякі мазі, пілюлі ("коточки"), таблетки ("трохиці"), пас-
тилки ("леваші"), супозиторії ("гвіздочки"), оксимелі ("меди") та ін.

В асортименті лікарських речовин у той час переважали
рослини (80%), потім йшли хімікати (9–10%) і речовини тварин-
ного походження (7%).

У XVIII сторіччі на сході України державні аптеки диктували
правила суворого контролю за діяльністю приватних аптек. У
період, що настав після правління Івана Грозного, за часів царю-
вання Михайла Федоровича, на сході України – території, що
перебувала тоді під владою Російської держави, вийшов
"Аптекарський указ", відповідно до якого цар особисто взяв під конт-
роль аптекарську справу. Ліки відпускали за таксою і в медичному
асортименті, в аптеках працювали кваліфіковані працівники.

Сільське населення, яке становило 76% всього населення краї-
ни, фактично було позбавлене можливості користуватися ліками.

У другій половині XIX сторіччя з'явились перші окружні аптеки
України (прототипи сучасних центральних районних аптек), що
пов'язано із заснуванням окружних професійних аптекарських
об'єднань.

   Характерними для української фармації у XIX сторіччі стали
проблеми аптекарської монополії, конкурентної боротьби за
отримання концесії на ведення аптеки, дискримінація прав
провізорів-службовців, що наймалися на роботу до аптекаря-
власника. Це вступало у протиріччя із соціально-економічними
відносинами, які все більше набували промислових ознак, і
сприяло виникненню у XIX сторіччі професійних товариств
фармацевтів для боротьби за свої права.
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Аптечна справа України протягом всієї своєї історії безупинно
перебувала в русі, об'єктивно залежала від соціально-еконо-
мічного розвитку та історичних особливостей України [23].

Історія Буринської фармації також стала невід'ємною части-
ною історії аптекарської справи в Україні.

На жаль, про фармацевтику Буринщини маємо дуже мало
даних, особливо про аптечну справу давніх часів.

Одним з важливих джерел вивчення аптечної справи в Бурин-
ському районі є Російські медичні списки (РМС), у яких можна
знайти відомості про вільні (приватні) аптеки царської Росії.

"У Засеймському стані Путивльського повіту, до якого раніше
входила Буринь, з серпня 1870 по серпень 1871 року завідував
аптечною справою земський лікар Татаровський.

Він брав дуже активну участь у заснуванні аптеки в Бурині та
сільської лікарні у Миколаївці. Згідно з його пропозицією, ви-
кладеною у спеціальній записці, управою було затверджено рішен-
ня про відкриття у Бурині земської сільської аптеки.

Для влаштування першого у селі аптечного закладу поміщик
В.В. Павлов віддав флігель на своєму дворі, який складався з 4-х
кімнат та передньої. З них дві кімнати займав завідувач аптечного
закладу, а у двох інших власне розміщувалася аптека.

Спеціального приміщення для складу аптечних матеріалів
(трав, скляної тари тощо) при аптеці не було, а всі зазначені вище
матеріали зберігалися частково у льодовні і частково у коморах
разом з іншими господарчими речами та приладдям пана
Павлова. Лікарі та завідувач аптеки вважали подібне розміщення
аптечних матеріалів дуже незручним, позаяк вони псувалися і за
їх цілісністю було важко наглядати.

Окрім того, при аптеці не було лабораторії, де б готувалися
пластирі, настойки та деякі інші ліки. Тому фахівці рекомен-
дували зробити прибудову, розділену на дві половини. У холодній
половині мала розміститися аптечна комірчина, а в теплій пла-
нувалося відкрити лабораторію, яку можна було б пристосувати
також і для прийому хворих відвідувачів, що було конче необхідно
для лікаря 1-ї дільниці.

На цій підставі комісія, беручи до уваги недоліки, виявлені у
Буринській аптеці, клопоталася перед земством про зведення
прибудови та просила його виділити на це 600 рублів.

Окрім цього, відповідно до рекомендації професора фармації
Київського університету, статського радника Едуарда Григоро-
вича Неметті, до Бурині було запрошено аптекарського помічника
з зарплатою 450 руб. сріблом на рік.
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Згодом аптекар разом з лікарем Татаровським були відряджені
до Києва та Москви для закупівлі обладнання, необхідного для
облаштування аптечного закладу, а також медикаментів та
парового аптекарського апарату.

Медикаменти були придбані у Києві за сприяння професора
Е.Г. Неметті, а решта обладнання - у Москві, де на заводі Лебедєва
замовили паровий апарат вартістю 180 руб. сріблом за контракт-
ної умови його доставки на ст. Красне (нині станція Путивль) та
встановлення заводським майстром за рахунок земства до 1 січ-
ня 1871 року.

Однак заводчик Лебедєв цієї умови контракту не виконав, не
дивлячись на спонукання з боку управи Путивльського земства.
Не зважаючи на численні обіцянки, котрі він давав Миколі
Володимировичу Павлову (братові Буринського поміщика
В.В. Павлова), апарат так і не був доставлений до Бурині, у зв'язку
з чим у Московському мировому суді на підставі недотримання
умов контракту щодо виробника була порушена судова справа.

А ось шафи та столи були закуплені у Курську в аптеці пана
Шілле, яка підлягала тоді закриттю. Витрати на облаштування
аптеки у Бурині на той час були такі:

– аптека розміщена у будинку, наданому гласним М.В. Пав-
ловим, на приведення якого до належного стану земством було
витрачено 32 руб. 05 коп. сріблом;

– на закупівлю меблів, посуду, облаштування матеріальної
кімнати та загалом на повне облаштування аптеки (без меди-
каментів) витрачено 1044 руб. 68 коп.;

– на закупівлю медикаментів та матеріалів для приготування
ліків витратили 414 руб. 68 коп.;

– на зарплату чорноробу, на жалування фельдшеру, який зай-
мався веденням книг та діловодством, поденникам за миття
підлоги та прання рушників витрачено 66 руб. 66 коп.

Разом затрати земства на облаштування аптеки у Бурині
склали 1558 руб. 33 коп.

Відкриття аптеки відбулося 10 лютого 1871 року. Сьогодні від
комплексу споруд буринської земської аптеки залишився лише
підвал та житловий будинок (на світлині), що поряд з міською
радою" [24].

  До 1890 року в Путивльському повіті (Буринщина входила
до Путивльського повіту) діяла одна вільна аптека в Путивлі,
власник аптеки - аптекарський помічник Р. Л. Кронгардт (пра-
вославний), керуючий – провізор К.А. Щелевицький (поляк, римо-
католик).
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У 1897 році в Путивльському
повіті в селі Буринь відкривається
друга вільна аптека – провізора
Ф.І.Дрейєра (єврей), керуючий –
провізор В. Б. Мальмет (єврей,
іудей).

Згідно з даними "Російського
медичного списку" за 1899 рік,
керуючим Буринською аптекою
був Вульф Беркович Мальмет, а
провізором Федір Ісакович Дрейєр.

У 1911 році вільна аптека
Ф.І.Дрейєра, керуючим якої на
той час був аптекарський поміч-
ник Яків Хаїмович Нісс (єврей),
переходить у власність вдови
померлого лікаря П.М. Рязанцевої
(росіянка, православна). У штаті також значився учень апте-
карського помічника.

У період з 1897 по 1916 рік кількість вільних аптек у Путивль-
ському повіті не змінилася, їх залишалося дві. У порівнянні з
іншими повітами, за досліджуваний період кількість вільних
аптек збільшилася на 3-4 аптеки [25].

Значне місце в системі охорони здоров'я району займає
Буринська центральна районна аптека №35, історія якої бере
початок ще з XVIII сторіччя. Тоді на колишній вулиці Стара Буринь
(тепер Першотравнева) управитель маєтку одного з поміщиків
Федір Шуляк побудував "вольну" аптеку.

Документальних даних про роботу аптеки в післяреволюційний
період не збереглось. Лише із спогадів ветеранів відомо, що з
1933 року аптекою завідував Наум Наумович Корецький. У після-
воєнний період, починаючи з 1944 року, колектив аптечних пра-
цівників очолювали: Ніна Антонівна Новаченко (1944–1951 рр.),
Григорій Іванович Кадурін (1951–1952 рр.), Євдокія Тимофіївна
Міщенко (1952–1954 рр.), Ганна Федорівна Сітак (1954–1956 рр.),
Емілія Іллівна Москвіна (1956–1971р.), Леонід Григорович Єхало
(1971–1973 р.). У вересні 1973 року завідувачем Буринської цент-
ральної районної аптеки призначено Анатолія Григоровича
Германа.

"Вольною" аптекою люди користувались до 1978 року. У лютому
1978 року на вулиці імені Лесі Українки збудовано п'ятипо-
верховий житловий будинок, на першому поверсі якого проектом
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передбачено типове приміщення для
аптеки. Сюди й переселилася район-
на аптека з аварійного приміщення
"Вольної" аптеки, яке потім було
демонтовано.

Центральна районна аптека №35 у
новому приміщенні має виробничу
площу 311,2 кв.м та неопалювальне
приміщення розміром 54 кв.м. Торго-
вий зал розташований у добре освіт-
леному приміщенні, оснащений сучас-
ними меблями, забезпечений інфор-
маційною та довідковою літературою,

рекламними плака-
тами, прикрашений
живими квітами.

Усі виробничі
приміщення аптеки
також мають необ-
хідну кількість меб-
лів, обладнання та
устаткування, за-
безпечені реакти-
вами для провізора-
аналітика. Встанов-
лено асептичний
блок для виготов-
лення стерильних
інфузів, очних кра-
пель, ліків для не-
мовлят, автоклавна

та мийна кімнати обладнані відповідно до вимог наказів МОЗ
України та забезпечені необхідною апаратурою.

Центральна районна аптека повністю забезпечена фармацев-
тичними кадрами. На той час очолював аптеку Анатолій Григо-
рович Герман – спеціаліст вищої категорії, що мав звання "Ветеран
праці", був нагороджений значком "Відмінник охорони здоров'я".
У колективі аптекарів працювали заступник завідуючого ЦРА №35
Наталія Михайлівна Петрик, головний бухгалтер Ольга Яківна
Пащенко, бухгалтер Надія Василівна Кабанова, економіст Світлана
Михайлівна Лисиця, тимчасово виконуюча обов'язки економіста

À.Ã. Ãåðìàí
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Ірина Григорівна Сугейко, стар-
ший провізор Валентина Пав-
лівна Сніжко, провізор-аналі-
тик Валентина Георгіївна Горо-
ва, провізор Ярослава Анатоліїв-
на Герман, завідуюча аптечним
пунктом першої групи Людмила
Олексіївна Салогубова, фарма-
цевти Євдокія Антонівна Підліс-
на, Наталія Григорівна Солодов-
ник, Раїса Григорівна Барсукова,
Людмила Михайлівна Лапузі-
на, Людмила Вікторівна Колес-
ник, Світлана Володимирівна
Солодовник, Софія Михайлівна
Тимощенко, Тетяна Олексіївна
Нєвєсєнко, Світлана Павлівна
Ільєнко, фасувальниця Людми-
ла Іванівна Шаменко, санітарки

Антоніна Григорівна Смолянінова, Ольга Михайлівна Щербань,
Катерина Луківна Криводід, Катерина Миколаївна Христюк, водій
Володимир Стефанович Фесько.

Ветерани праці, що пішли на заслужений відпочинок:
санітарки Марія Тимофіївна Романенко, Наталія Іванівна
Шкриль, Ганна Григорівна Дзюба, Тетяна Семенівна Конопленко
та касир Зоя Прокопівна Жульова.
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З травня 2002 року по травень 2011 року завідувачем аптеки
працювала Валентина Георгіївна Горова.

Окрім центральної районної аптеки, у системі аптечних
закладів району діяли аптеки, що належать до четвертої категорії:
аптека №72 в селі Чернеча Слобода – завідуючий Микола
Васильович Маляр та санітарка Галина Миколаївна Портянко;
аптека №85 в селі Слобода – завідуюча Зоя Іллівна Гудименко та
фармацевт Наталія Михайлівна Калашнікова; аптека №136 в селі
Піски – завідуючий Василь Петрович Пономаренко та санітарка
Валентина Михайлівна Панченко; аптека №168 в селі Успенка –
завідуюча Тетяна Миколаївна Дубрава та санітарка Марія
Василівна Крупченко; аптека п'ятої категорії в селі Черепівка –
завідуюча Людмила Миколаївна Стеценко.

Всі ці аптеки були укомплектовані кваліфікованими кадрами,
приміщення забезпечені шафами, холодильниками, металіч-
ними шафами, столами та іншим виробничим та господарським
інвентарем, що дозволяє витримувати санітарний та фармацев-
тичний режим, забезпечувати повне збереження товарно-
матеріальних цінностей.

При стабільній чисельності працюючих з року в рік збільшу-
валося навантаження на одного робітника, особливо в цент-
ральній районній аптеці, де сконцентрована закупівля медика-
ментів для всієї мережі та виготовлення стерильних розчинів,
очних крапель та ін.

Наявна на той час потужність районної аптеки дозволяла
забезпечувати медикаментами районну лікарню, 4 сільські
дільничні лікарні, 34 фельдшерсько-акушерські пункти, 5 оздо-
ровчих пунктів, 2 профілакторії, районну санітарно-епідеміо-
логічну станцію, дошкільні дитячі заклади, населення міста та
сіл району.

За роки незалежності фармацевтична галузь в Україні
перетворилася на сучасну розвинену галузь індустрії, поступово
піднімаючись до європейських зразків.

З 2002 року Буринська центральна районна аптека
реорганізована в обласне комунальне підприємство "Центральна
районна аптека №35 Буринського району" і підпорядкована
управлінню майном Сумської обласної ради.

З 2002 року по 2011 рік завідуючою аптеки працювала
Валентина Георгіївна Горова. Нині колектив аптеки очолює
Тетяна Дмитрівна Калінович.

  На сьогодні колектив аптеки налічує 13 працівників. Її
структурними підрозділами є аптека №85 в селі Слобода, а також
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аптечні пункти №1 і №2 при ЦРЛ.
Центральна районна аптека № 35 обслу-
говує 30 фельдшерсько-акушерських
пунктів сіл району.

Окрім того, у районі діють приватні
аптеки:

ТОВ "Вежа Фарм" "Нова аптека",
розташована на вулиці Піонерській. В
аптеці працює 4 працівники, завідувач
Батушкін Р.В.

Аптека №1 ТОВ "КУП Інвестментс",
власником якої є Микола Михайлович
Аніщенко, працює за адресою: вул.Не-
залежності, 49. Завідувач Валентина

Павлівна Сніжко. В аптеці працює 7 працівників, є підрозділ –
аптечний пункт в селі Успенка.

ТОВ фірма "Стара аптека", створена у 1998 році, налічує у
своєму штаті  10 працівників та має аптечний   пункт в ЦРЛ по вул.
Кутузова, 15. Директор Людмила Володимирівна Петруцій.
Завідуюча аптекою Анна Миколаївна Пономаренко – провізор.

Колектив працівників центральної районної аптеки № 35
береже пам'ять про своїх ветеранів праці, фронтовиків Другої
світової війни, які в повоєнні роки відроджували аптечну справу в
Буринському районі, але яких, на жаль, уже немає серед нас. Це
– перший повоєнний рецептар аптеки № 35 Антоніна Іванівна

М а р т и н ю к ,
асистенти ра-
йонної аптеки
Марія Василів-
на Романенко
та Марія Ко-
с т я н т и н і в н а
Давидова, пер-
ший повоєн-
ний бухгалтер
ц е н т р а л ь н о ї
районної ап-
теки Софія Му-
сіївна Крама-
ренко, сані-
тарка аптеки
Євдокія Хари-

Â.Ã. Ãîðîâà

Ïðèì³ùåííÿ "Íîâî¿ àïòåêè"
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тонівна Зьоменко, завідуюча аптекою №85 в селі Слобода Тетяна
Дмитрівна Поєзднік, завідуюча аптекою № 122 в селі Черепівка
Мотрона Костянтинівна Ричкаль, касир районної аптеки № 35
Зінаїда Павлівна Степаненко.
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Ніна Антонівна Новаченко наро-
дилася 26 квітня 1915 року в селі
Буринь Путивльського повіту Кур-
ської губернії (нині Буринський
район Сумської області), українка.

Закінчила Буринську семирічну
школу в 1930 році. Середню освіту
здобула в Одесі на робітничому
факультеті (робітфаці) – загально-
освітньому навчальному закладі
для підготовки робітників і селян до
вступу у вищі навчальні заклади. У
1935 році вступила до Одеського
державного фармацевтичного
інституту, який успішно закінчила
у 1939 році, отримавши спеціаль-
ність провізора.

   З червня 1941 року по грудень 1944 року – начальник аптеки
військового санітарного потягу №342 Південно-Західного фронту.
Військове звання – старший лейтенант. З 1944 року по 1952 рік
працювала завідуючою Буринської центральної аптеки № 35,
потім, до виходу на заслужений відпочинок у 1970 році, – рецеп-
таром цієї ж аптеки. У 1998 році відійшла у вічність. Є три дочки:
Лариса, Раїса, Інна.
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ПОВАЖНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ БУРИНЩИНИПОВАЖНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ БУРИНЩИНИПОВАЖНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ БУРИНЩИНИПОВАЖНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ БУРИНЩИНИПОВАЖНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ БУРИНЩИНИ

ГГГГГригорій Михайлович Філаригорій Михайлович Філаригорій Михайлович Філаригорій Михайлович Філаригорій Михайлович Філатовтовтовтовтов:::::
організатор охорони здоров'я в районіорганізатор охорони здоров'я в районіорганізатор охорони здоров'я в районіорганізатор охорони здоров'я в районіорганізатор охорони здоров'я в районі

Григорій Михайлович народився 14
лютого 1920 року в селі Слобода Бурин-
ського району. Закінчив Першотравневу
середню школу. З перших днів Другої
світової війни був мобілізований. Брав
участь в обороні Києва і Корсунь-Шевчен-
ківської операції, де був тяжко поранений
і після одужання демобілізований. Наго-
роджений багатьма медалями.

Після війни вступив до Київського
медичного інституту, який закінчив у
1950 році. Весь час працював у Бурин-

ському районі: терапевтом, завідувачем райздороввідділу, заступ-
ником головного лікаря з медичної мережі.

Григорій Михайлович як лікар, громадянин зробив вагомий
внесок у розбудову та відновлення медицини на Буринщині після
Другої світової війни. Як керівник районного відділу охорони
здоров'я проявив непересічні організаторські здібності у
практичній роботі.

Майор медичної служби ВасильМайор медичної служби ВасильМайор медичної служби ВасильМайор медичної служби ВасильМайор медичної служби Василь
Степанович Трегубенко – головнийСтепанович Трегубенко – головнийСтепанович Трегубенко – головнийСтепанович Трегубенко – головнийСтепанович Трегубенко – головний
лікар ЦРЛлікар ЦРЛлікар ЦРЛлікар ЦРЛлікар ЦРЛ

Василь Степанович Трегубенко
народився в 1915 році на Полтавщині.
Напередодні Другої Світової війни в 1941
році закінчив Харківський медичний
інститут. З перших днів війни був
мобілізований. Приймав участь в обороні
Києва, де потрапив в полон. Після полону,
з якого він втік, після ретельних перевірок
спецслужбами, як лікар  був залишений
для праці в тилових лікувальних
закладах в Віннницькій області.
Доводилось лікувати вояків різних армій.

     Мав зв'язок з підпіллям і партизанським рухом. Здобував цінні
відомості про місце перебування Гітлера у Вінниці. Неодноразово
потрапляв в підозру гітлерівських спецслужб, але вдавалося вийти
з тяжкого становища.

Â.Ñ. Òðåãóáåíêî
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    Нагорджений медаллю "Партизану України". З 4 вересня 1944
року по 10 жовтня 1949 року – начальник військового шпиталю
МВС в Луганській області.

   У 1949 році Василь Степанович Трегубенко очолив Буринську
районну лікарю і перебував на посаді головного лікара до 1968 року,
а з 1968 по 1989 рік очолював хірургічне відділення.центральної
районної лікарні.

     У попередніх розділах йшлося про те, що Василь Степанович
Трегубенко дбав не тільки про матеріально-професійний імідж
лікувального закладу, а й намагався бути прикладом в організації
змістовного відпочинку медичних працівників.

    У колективі медичних працівників були організовані
різноманітні гуртки аматорського мистецтва, про які йшлося вище.
Особливо полонив душу глядачів жіночий ансамбль районної
лікарні в складі медсестер: Ніни Григорівни Майстат, Людмили
Григорівни Замурейко, Галини Іванівни Пігуль, Олександри
Петрівни Криводід, Наталії Миколаївни Литвинової, Валентини
Ігорівни Кузнецової, Людмили Олександрівни Фадєєвої, Ніни
Іванівни Криводід, Ганни Миколаївни Раненко, Ганни Макарівни
Лупій, Валентини Миколаївни Венедиктової, Лариси Федорівни
Браташ та інших.

Â.Ñ. Òðåãóáåíêî ñåðåä  ïðàö³âíèê³â õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ
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Òåàòðàëüíèé
êîëåêòèâ ÖÐË

    Краяни і нині згадують добрим словом Василя Степановича
Трегубенка, бо він був всебічно розвинутою людиною. Любив не
лише медицину, але й літературу, культуру. Писав роман про долі
людей, скалічені війною. Але тодішня цензура правду про війну  не
пропускала до друку. Так його роман і залишився не опублікований.

Æ³íî÷èé
âîêàëüíèé

àíñàìáëü ÖÐË
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    Олексій Неменший – організатор медичної справи в районіОлексій Неменший – організатор медичної справи в районіОлексій Неменший – організатор медичної справи в районіОлексій Неменший – організатор медичної справи в районіОлексій Неменший – організатор медичної справи в районі

Олексій Дем'янович Неменший народився 1930 року в селі
Дубовичі Кролевецького району Сумської області. Після
закінчення Дубовицької середньої школи у 1948 році вступив на
санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту.
Успішно закінчивши його у 1954 році, працював санітарним
лікарем Кролевецької епідеміологічної станції, потім переведений
заступником головного лікаря Кролевецької районної центральної
лікарні Сумської області.

У березні 1968 року Олексія Дем'яновича призначено головним
лікарем Буринської ЦРЛ.

Олексій Неменший – енергійний керівник, який, маючи
значні організаторські здібності, згуртовував колектив медичних
працівників. У 1970 році було завершено будівництво приміщення
районної центральної лікарні на 120 ліжок.

За час його роботи на посаді головного лікаря (1968–1972 роки)
значно розширилась громадська діяльність працівників районної
лікарні. Особливого розквіту досягло аматорське мистецтво. Пра-
цювали вокальні ансамблі, хор, драматичний колектив. Олексій
Дем'янович добре грав на акордеоні, тож заохочував й інших до
участі в аматорських гуртках.

1 òðàâíÿ 1970 ðîêó. Îëåêñ³é Íåìåíøèé – ïåðøèé ïðàâîðó÷
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Õîðîâèé êîëåêòèâ ÖÐË

Æ³íî÷èé âîêàëüíèé àíñàìáëü  ÖÐË
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Марія Захарівна Лахова: не лише педіатр - але й  енергійнийМарія Захарівна Лахова: не лише педіатр - але й  енергійнийМарія Захарівна Лахова: не лише педіатр - але й  енергійнийМарія Захарівна Лахова: не лише педіатр - але й  енергійнийМарія Захарівна Лахова: не лише педіатр - але й  енергійний
головний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛ

Можна від душі поспівчувати цій шанованій людині за те, що
немало ночей не доспала, не шкодувала здоров'я, нервів та власного
часу задля задоволення загальних потреб мешканців району,
обділяючи власну сім'ю своїм материнським теплом.

Нелегко далася Марії Захарівні новобудова хірургічного корпусу
ЦРЛ. Та ще важчим виявилося  облаштування нового корпусу. Не
злічити, скільки разів довелось побувати цій тендітній жінці у
кабінетах керівників районних, обласних та республіканських
урядових установ, як то кажуть, з протягнутою рукою. Та здолала і
цей бар'єр невгамовна жінка. Народне прислів'я "Хто стукає, тому
відчиняють" для неї справдилось. Новий корпус хірургічного
відділення був повністю облаштований сучасними меблями,
медичним обладнанням та необхідним інструментарієм і ліками.
І, найголовніше, – забезпечений кваліфікованими кадрами. Все
це стало можливим завдяки невгамовній енергії та активній
життєвій позиції доктора Лахової.

Сама ж Марія Захарівна дуже вдячна за допомогу в будівництві
хірургічного корпусу та харчоблоку районної лікарні керівникам
району, зокрема Івану Олександровичу Ховрату.

Він допомагав, як мовиться, і словом, і ділом. Щодня бував на
будівництві, нерідко особисто проводив ранкові планово-
оперативні нарад, із запрошенням на них керівників будівельних
організацій, постачальників будівельних матеріалів, субпідрядних
організацій, спеціалістів з електрообладнання, радіо- і телефонного
зв'язку та ін.

Ì.Ç. Ëàõîâà (ïåðøà ïðàâîðó÷)
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На цих оперативках доводились конкретні планові завдання на
кожний робочий день, визначались відповідальні особи за кожну
ділянку роботи та встановлювався суворий контроль за її
виконанням. Все це дало свої позитивні результати. Хірургічний
корпус та харчоблок були введені в дію у визначений термін.

Медичні працівники та мешканці сіл Чернеча Слобода і Успенка
також зобов'язані Івану Олександровичу Ховрату. Це з його
ініціативи та наполегливості у названих селах реконструйовані й
нині діють такі прекрасні лікарні.

Микола Іванович Бавикін: проблем вистачало доволіМикола Іванович Бавикін: проблем вистачало доволіМикола Іванович Бавикін: проблем вистачало доволіМикола Іванович Бавикін: проблем вистачало доволіМикола Іванович Бавикін: проблем вистачало доволі
Микола Іванович Бавикін народився 2 серпня 1956 року в

селищі міського типу Сахнівщи-
на на Харківщині. У 1979 році
закінчив лікувальний факуль-
тет Дніпропетровського ордена
Червоного Прапора медичного
інституту, після чого був направ-
лений до Сум в інтернатуру, яку
пройшов у Першій міській лікар-
ні імені Красовицького. У 1980
році направлений до Буринської
ЦРЛ на посаду завідувача

інфекційного відділення, де й працював до свого призначення у
1992 році головним лікарем Буринської ЦРЛ.

Що й казати, робота керівника районного медичного закладу
рідко буває легкою. Окрім будівництва, Миколі Івановичу довелося

Õîðîâèé êîëåêòèâ ðàéîííî¿ öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³
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займатись підключенням лікарні до газової мережі. Це – не менш
трудомістка й відповідальна робота. Та він з нею впорався успішно:
у 1997 році блакитне паливо було підведене до лікарні. Але на цьому
будівельні роботи у ЦРЛ не скінчилися. Нового головного лікаря
турбувала відсутність добре облаштованої сучасної пральні, конче
необхідної кожному лікувальному закладу. Примітивна пральня,
де використовувалася ручна праця, були відсутні елементарні
санітарно-гігієнічні умови та база для дотримання правил з
техніки безпеки, не могла задовольнити постійно зростаючі потре-
би лікарні. За цю проблему і взявся М.І. Бавикін: результатом стало
побудування у 1996 році нового приміщення пральні.

Але одразу ж постало нове питання: де взяти гроші на облад-
нання новобудови? У бюджеті коштів на втілення цього задуму не
було. Та, як мовиться, світ не без добрих людей. Гроші на облад-
нання цього приміщення у якості шефської допомоги виділило
колективне сільськогосподарське підприємство "Присеймівське",
очолюване тоді Григорієм Петровичем Нікітченком.

Старе приміщення харчоблоку М.І. Бавикін переобладнав на
стерилізаційну кімнату, яка повністю відповідає вимогам сього-
дення. Переобладнано й доведено до типових стандартів також
приміщення швидкої допомоги. Замінено всю комунікаційну
систему в терапевтичному та інфекційному корпусах лікарні.

Найскладніша і найоб'ємніша робота була проведена по
капітальному ремонту основного приміщення районної лікарні у
1999 році. Вона здійснювалась народним методом.

У ремонті брали участь всі підприємства міста, а в ремонті сіль-
ських дільничних лікарень – сільські колективні підприємства.
Шефська допомога надавалась грішми та виконанням будівельних
робіт. Так, Буринський насіннєвий завод (директор Микола Ва-
сильович Бойченко) виділив на ремонт поліклініки та невроло-
гічного відділення 5 тисяч гривень, ПМК-2 (начальник Микола
Павлович Бондаренко) та ПМК-5 (начальник Володимир Федо-
рович Костенко) виконали роботи із заміни комунікацій на 3 тисячі
гривень, значний обсяг робіт виконано організацією "Райсільгосп-
енерго" (начальник Микола Степанович Кабанець). У хірургічному
відділенні всі ремонтні роботи виконав Буринський цукровий завод
(директор Віктор Павлович Андрусенко), у приміщенні швидкої
допомоги – дорожнє управління та міськгаз (керівники Володимир
Михайлович Коваленко та Микола Семенович Ковальов), у
терапевтичному відділенні – райагробуд та агрохім (керівники
Сергій Олександрович Новаченко та Олексій Миколайович
Яровий), у дитячому відділенні – ГІМК-2 та Агротехсервіс (керівники
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Микола Павлович Бондаренко та Віктор Іванович Баран), у дитячій
консультації та їдальні – завод продтоварів.

За час перебування на посаді головного лікаря Миколи
Івановича Бавикіна придбано автомашини "Нива", "Тойота", два
УАЗи для швидкої допомоги, відкрито пункт швидкої допомоги
при Червонослобідській дільничній лікарні, підремонтовано весь
автотранспорт сільських дільничних лікарень, придбано для
оргкабінету комп'ютерну техніку та інше.

У селі Слобода на кошти агропромфірми "Україна"
(генеральний директор Григорій Іванович Шестак) побудована
нова типова лікарня.

Та труднощів не зменшилось. Найболючіше відбились на роботі
районної лікарні економічні негаразди перебудовного періоду.
Нестача коштів призвела до скорочення штатів медичних
працівників, зменшення закупівлі лікарських препаратів,
введення платних послуг для хворих і т.н.

Але Микола Іванович Бавикін не розгубився, він використав
усі можливості, зумів зберегти основний контингент медичних
працівників районної лікарні, не допустив закриття сільських
дільничних лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів. З
допомогою райдержадміністрації та районної ради матеріальний
стан лікарні поступово почав поліпшуватися.

Зоя Олексіївна Сидорук: наймолодший за вікомЗоя Олексіївна Сидорук: наймолодший за вікомЗоя Олексіївна Сидорук: наймолодший за вікомЗоя Олексіївна Сидорук: наймолодший за вікомЗоя Олексіївна Сидорук: наймолодший за віком
головний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛголовний лікар ЦРЛ
Зоя Олексіївна Сидорук наро-

дилася 9 квітня 1966 року в селі
Новоолександрівка на Буринщи-
ні. Після закінчення Михайлів-
ської 8-річної школи №2 з 1981 по
1984 рік навчалася у Сумському
медичному училищі.

У тому ж році вступила до
Тернопільського державного ме-
дичного інституту, який успішно
закінчила у 1990 році. Після
проходження інтернатури при

Сумській лікарні №5 у 1991 році призначена на посаду лікаря-
кардіолога у поліклініці Буринської центральної районної лікарні.

Як активного і компетентного лікаря її незабаром призначають
завідуючою терапевтичним відділенням ЦРЛ. На цій посаді Зоя
Олексіївна виявила неабиякий талант управління медичним ко-
лективом та набула досвіду керівника установи середньої ланки.
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У жовтні 1999 року З.О. Сидорук призначають завідувачем
поліклініки ЦРЛ. Молодий лікар, використовуючи досвід роботи
на посаді завідуючої терапевтичним відділенням, швидко
опанувала премудрості роботи завідувача поліклініки.

Все це врахувала адміністрація центральної районної лікарні,
рекомендувавши її на посаду головного лікаря центральної
районної лікарні. 1 березня 2000 року Зою Олексіївну Сидорук
призначають головним лікарем районної медичної установи.

Переважна частина працівників у центральній районній
лікарні – жінки, тож її посада вимагає особливої делікатності у
роботі з колегами.

Робота в галузі охорони здоров'я ніколи не була легкою.
Недостатнє фінансування, застаріле обладнання і ще тисячі
різних проблем роблять посаду головного лікаря ЦРЛ не тільки
особливо відповідальною, але і досить ризикованою. Та Зоя
Олексіївна вже звикла першою витримувати удари часу та обста-
вин, бо змалечку виховувала себе мало не екстремалом. До речі,
зросла вона у мальовничій Новій Олександрівці на Буринщині,
де завжди цінували відвертість, не терпіли лінощів і особливо
шанували наполегливість.

Повернувшись після недовгих навчально-медичних мандрів
на малу батьківщину, Зоя Олексіївна з чоловіком та двома дітками
особливо шанують власну родину, бо справедливо вважають, що
вислів "Міцна родина – міцна країна" є по суті своїй глибоко
вірним. А ніжна посмішка відповідального керівника додає
хворим надію на швидке одужання. Пацієнти центральної
районної лікарні можуть бути певні: тут їм завжди прийдуть на
допомогу і не залишать наодинці з бідою.

Іван Пантелеймонович ГІван Пантелеймонович ГІван Пантелеймонович ГІван Пантелеймонович ГІван Пантелеймонович Глобенко –лобенко –лобенко –лобенко –лобенко –
неординарна особливість у районнійнеординарна особливість у районнійнеординарна особливість у районнійнеординарна особливість у районнійнеординарна особливість у районній
лікарнілікарнілікарнілікарнілікарні

Іван Пантелеймонович Глобенко
народився 15 липня 1938 року в селі
Гвинтове Буринського району. У 1955 році,
закінчивши Гвинтівську середню школу,
вступив до Конотопського медичного
училища, у якому навчався до 1957 року.

Після закінчення училища був
призначений фельдшером Першотрав-
невої дільничної лікарні, але незабаром
був призваний до лав Збройних сил.
Після демобілізації у 1959 році півроку².Ï. Ãëîáåíêî
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працював завідувачем Дяківської дільничної лікарні. У 1960 році
вступив до Харківського медичного інституту на лікувальний
факультет. Після його закінчення у 1966 році був направлений на
роботу до Буринської районної лікарні, де спочатку працював
лікарем-хірургом, а згодом спеціалізувався на ортопеда-
травматолога.

У 1982 році Івана Пантелеймоновича призначають заступ-
ником головного лікаря центральної районної лікарні з медичного
обслуговування населення, на цій посаді він працював до 2005
року, суміщаючи посаду лікаря ортопеда-травматолога. Як
спеціаліст, Іван Пантелеймонович має першу кваліфікаційну
категорію.

Але до цього слід додати, що І.П. Глобенко – неординарна
особистість у районній лікарні. Працюючи на посаді заступника
головного лікаря, він не цурався будь-якої роботи. Крім основної –
лікувальної справи, він відповідав за статистичну звітність,
харчове господарство, цивільну оборону, роботу громадських
організацій лікарні та ін.

Окрім цього, до активу роботи лікаря Глобенка слід занотувати
важливу деталь: Іван Пантелеймонович достеменно знає всі
подробиці про кожного працівника районної лікарні, що дуже
важливо для керівника установи, в якій працюють сотні людей.

Ще один важливий момент: у І.П. Глобенка феноменальна
пам'ять. Він пам'ятає події десятилітньої давності, прізвища
людей, які працювали в лікарні або лікувались. Вміло й сумлінно
збирає і занотовує важливі історичні події, пов'язані з життє-
діяльністю районної лікарні. Ось чому немає такого запитання,
на яке б він не дав відповіді. Тому цілком природно, що його в сере-
довищі медичних працівників називають ходячою енцик-
лопедією.

Івану Пантелеймоновичу належить ініціатива присвоєння
районній лікарні імені Миколи Петровича Новаченка. Він
оформляв необхідні матеріали та подання і особисто возив їх у
вищі медичні та державні інстанції, доводив доцільність
присвоєння районній лікарні імені видатного вченого і нашого
земляка.

   Іван Пантелеймонович Глобенко, прирівняний до учасників
бойових дій у Другій світовій війні, і нині продовжує працювати
лікарем ортопедом-травматологом центральної районної лікарні.
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Буринські лікарі: ради спасіння житБуринські лікарі: ради спасіння житБуринські лікарі: ради спасіння житБуринські лікарі: ради спасіння житБуринські лікарі: ради спасіння жит-----
тя тя тя тя тя      людини…людини…людини…людини…людини…

Переглядаючи сторінки районного
часопису з метою відбору матеріалів до
книги "Буринщина: історія медицини", я
натрапив на вражаючий матеріал бороть-
би медиків Буринської районної лікарні
за спасіння життя людини. Пропоную
його читачам.

Пухкі рученята трирічної Яни міцно
обіймають мамину шию.

Губки горнуться до щоки, до чола,
дівчинка всім своїм невеличким тільцем
намагається відчути мамине тепло. А
Валентина вже вкотре хоче збагнути: як
трапилось, як могло статись так, що вона
через підступні, непередбачені обстави-
ни могла осиротити її, свою донечку, назавжди піти у небуття.

...Тієї червневої ночі у центральній районній лікарні пульсувало
звичне життя. І медсестри, і чергові лікарі сумлінно несли свою
службу. І, можливо, готувались зустріти своє професійне свято -
День медичного працівника, добре відпочити на природі чи просто
провести день у колі сім'ї. Та в лікарів такі мрії часто не збуваються.
Стоять вони на варті нашого здоров'я, у переважній більшості
забуваючи про свято, про свої особисті справи. І тієї ночі поява
Валентини Горяйнової, яку привезли до лікарні у тяжкому стані,
ні в кого не викликала здивування, а надто – образи. Люди в білих
халатах негайно прийшли на допомогу, хоч, як пізніше з'ясувалося,
боротьба за життя молодої матері виявилась не з легких.

Валентина прибула до лікарні з тяжким ускладненням
вагітності, яке супроводжувалось сильною кровотечею.

На обліку в лікарні В. Горяйнова не стояла, оскільки живе у
Харкові, а на Буринщину приїхала до батьків – провідати доньку.
Саме тому медичним працівникам було важко передбачити
наслідки прогресуючих ускладнень в організмі.

Необхідно було хірургічне втручання. Однак після операції, яку
було зроблено через дві години, хворій не стало краще. Потрібна
була кров, багато крові. Жінка втратила свідомість.

Незважаючи на вихідний та свято, у лікарню прибуло чимало
лікарів і медсестер. Головний лікар М.3. Лахова (до речі, тоді вона
була у відпустці), завідуюча гінекологічним відділенням В.М. Мі-
щенко, лікар-анестезіолог В.Я. Білоус розуміли: потрібні донори.

Âàëåíòèíà Ãîðÿéíîâà
ç äîíüêîþ ßíîþ
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Організували тимчасовий пункт по забору крові, який очолив
хірург В.С. Міщенко. Тоді ж з числа медпрацівників негайно
визначили перших донорів, які змогли дати для хворої теплу кров.
Ними стали медсестра Г.І. Титаренко, заступник головного лікаря
І.П. Глобенко, працівниця лікарні Н.В. Симонова, фельдшери
швидкої допомоги В. Виганяйло та Л. Козлова. Було створено
індивідуальний тимчасовий пост у складі акушерок Л.Г. Кабанової,
Л.С. Котькової, Л.М. Дуденко, який чергував цілодобово.

Однак всі намагання поліпшити стан хворої залишались
марними. Потреба в крові з кожною годиною збільшувалась. Було
сповіщено всі населені пункти району про біду. І вже через десять
хвилин до пункту забору крові прибули перші добровольці.

Пряме переливання крові. А згодом - повторне. Не пошкодували
її для молодої матері лікар-терапевт Т.І. Ковган та її дочка Яна, теж
медпрацівник, медична сестра педіатричного відділення В.П. Лит-
винова та її чоловік - голова райкому ДТСААФ Е.М. Литвинов, това-
рознавець міжрайбази облспоживспілки Т.І. Богаченко, головний
механік МПМК-5 Г.Я. Демиденко, медпрацівниця Н.М. Василенко,
завідуюча оргвідділом райвиконкому М.Г. Кухтій, керуючий
відділком "Україна" радгоспу Буринського цукрокомбінату В.П. Гло-
бенко і ще багато людей, в душах яких відгукнувся чужий біль.

Боротьба за життя продовжувалась. А в цей час під вікном
пологового відділення чатували чоловік Юрій та батьки Валентини.
Просили, благали долю посміхнутися, зглянутись, вірили в чудо.
Так, саме в чудо, адже четверту добу до свідомості хвора не повер-
талася. І знову операція... "Чудо" творили лікарі.

В.М. Міщенко пригадує тепер цю складну ситуацію, як при-
марний сон. П'ять діб не виходила з відділення! Занепокоєно
телефонувала з дому мама: "Як зрозуміти таку роботу?"

"Тоді про особисте годі було думати, – зізнається Віра Мико-
лаївна. – Всі помисли і дії спрямовані були на одне – врятувати
жінку".

Їй, лікарю-гінекологу вищої категорії, вибирати тепер не
доводиться. Вибір зроблений на все життя. І покликанню своєму
вона вже ніколи не зрадить. Мимохідь відзначає: цього літа, 29
липня, минає двадцять років, як вперше, за направленням
Дніпропетровського медичного інституту, переступила поріг
районної лікарні. І з тих пір - постійна коловерть суто жіночих
проблем. Крім того, по 500-600 пологів щороку приймати
приходилося.

Щирість душі. Компетентність фахівця. Милосердя... Всі ці
фрази невіддільні одна від одної. А перші дві непомітно зливаються
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в останню. Так, саме милосердя домінує в усіх наших добрих
справах. Саме за наявності цього почуття людина має право
називатися нею.

Та знову повернемося до тих тривожних днів.
"Тоді важко було передбачити, що буде через годину, дві чи три.

Стан хворої був критичним, ситуація з кожною хвилиною
змінювалась, – розповідає лікар-анестезіолог В.Я. Білоус. – Тож
працювати в таких умовах було вкрай важко. І взагалі випадок цей
для мене – далеко не ординарний, другий в житті, протягом
дев'ятирічної роботи в Бурині, а якщо взяти до уваги залучення
такої кількості донорів (сорок сім чоловік!) – перший. Практично
ми двічі поміняли кров хворій. Влили їй 7 літрів 650 мілілітрів..."

...Тоді до лікарні поспішало чимало людей – різних за віком і
службовим станом. Серед них – Г.І. Курява – продавець міського
"Гастроному", демобілізований з лав Радянської Армії воїн Валерій
Марченко, бухгалтер заводу сухого знежиреного молока Л.В. Шу-
тенко, мати двох дітей, завідуюча "Фотографією" райпобутком-
бінату С.М. Лопатіна, теж мати двох дітей, Г.Ф. Стреликов, О.М. Кол-
чин (досі не відомо, де вони працюють). Їхали на автомашинах,
мотоциклах, ішли пішки до глибокої ночі. Всіх їх об'єднувало одне
прагнення – допомогти.

...У Червоній Слободі Валентину Горяйнову зустрічали не лише
її рідні, знайомі, Вся вулиця раділа її щасливому поверненню.
Сусідка  Сахненків – батьків Валентини – О.К. Толкачова так і ска-
зала: "Валя, вважайте, з небуття прийшла. Але ми до кінця вірили
лікарям, сподівались, що вони допоможуть..."

Слова щирої вдячності, перш за все, донорам, людям в білих
халатах висловлюють чоловік Юрій, мама Валентини – Галина
Андріївна, а також бабуся - Варвара Дем'янівна.

Сльози радості котяться по щоках Валентини Леонідівни. А
дочка її – Яна заспокоює: "Не плач, мамо, ти ж повернулася!"

(Матеріал взято з газети "Прапор Леніна" 24 липня 1989 рік).
Усіх людей, перелічених в цій статті, слід згадати добрим словом.
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БуринщиниБуринщиниБуринщиниБуринщиниБуринщини

Василь Іванович народився у 1916
році в Курській області. Напередодні
війни закінчив Воронезький медичний
інститут, був призваний до лав діючої
армії. Учасник оборони Сталінграда та
Курської битви. Був важко поранений у
знаменитій танковій битві під Прохо-
рівкою.

У радянській офіційній історіографії
ця битва носить не тільки гучний титул
найбільшого танкового бою, що мав

місце під час Другої світової війни, ще її називають одним з
найбільших у всій військовій історії боїв з використанням
танкових військ. Це були танки 99-ї танкової бригади 2-го
танкового корпусу. Командир корпусу генерал-майор Попов.

Після одужання Василь Іванович був демобілізований.
Нагороджений багатьма бойовими орденами і медалями.
Військове звання – майор.

Після війни працював у Брянській області, а на початку 60-х
років приїхав у Бурин-
ський район, де почав
організовувати фтизі-
атричну службу. Після
виходу на пенсію пере-
їхав на постійне місце
проживання до Києва.
Нині серед нас його
немає.

Буринці старшого
віку й донині згадують
Василя Івановича не
лише як лікаря-фти-
зіатра, а й чудового ви-
конавця на гітарі кла-
сичних творів україн-
ських та зарубіжних
композиторів, укра-
їнських народних пі-
сень.

Âàñèëèëü ²âàíîâè÷ Àãàïîíîâ
³ ñòàðøà ìåäè÷íà ñåñòðà

Çàñëàâåöü Îëüãà Ãðèãîð³âíà
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Лідія Афанасіївна Ричкаль-Заступ:Лідія Афанасіївна Ричкаль-Заступ:Лідія Афанасіївна Ричкаль-Заступ:Лідія Афанасіївна Ричкаль-Заступ:Лідія Афанасіївна Ричкаль-Заступ:
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 Фтизіатрія нині, певно, не така пре-
стижна, як гінекологія чи стоматологія.
Але Лідія Афанасіївна Ричкаль-Заступ
заради справи, заради інших людей
готова до самопожертви. Майже 45 років
працювала вона на посаді лікаря-фти-
зіатра.

Лідія Афанасіївна народилася у
вересні 1942 року в селі Слобода Бурин-
ського району на Сумщині. Після закін-
чення 10 класів Слобідської середньої
школи вступила до Харківського медич-
ного інституту на лікувальний факультет,
який закінчила у 1968 році.

У серпні 1968 року прийнята на роботу лікарем-фтизіатром
Буринської центральної районної лікарні. Розпочинала працювати
під керівництвом відомого в районі лікаря-фтизіатра Василя
Івановича Агапонова. Вийшовши на пенсію, Василь Іванович у
1984 році передав завідування фтизіатричною службою району
Лідії Афанасіївні Ричкаль-Заступ.

У січні 2015 року вона передала фтизіатричну службу району
молодому лікарю-фтизіатру Анжелі Іллівні Балабановій, яка
закінчила Харківський медичний інститут і направлена на роботу
до Буринської ЦРЛ.

Лідія Афанасіївна майже весь час працювала з медичними
сестрами Заславець О.Г., Криводід О.П. Мороз Т.П., Орел К.В.,
Скакун В.П., Жураховою Т.І., Проценко Н.С., Борисенко В.Є.,
Скоробагатою О.І., Василенко Н.Ф.

Пацієнти знають Лідію Афанасіївну як кваліфікованого лікаря,
добру, чуйну людину. Вона завжди дасть добру пораду, розрадить
душевною бесідою, коли на душі тяжко й сутужно, і це завжди
позитивно впливає на результати лікування.
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  Ювілей Віталія Білого Ювілей Віталія Білого Ювілей Віталія Білого Ювілей Віталія Білого Ювілей Віталія Білого
...Свій День Перемоги Віталій Білий

зустрів на фронті. Його служба в лавах
Радянської Армії тривала аж до 1953 року,
і тільки по її завершенні він зміг стати
студентом Київського медичного інсти-
туту. Після закінчення закладу 47 років
працював Віталій Денисович на ниві
охорони здоров'я Буринщини.

 Не дивно, що його називали живою
легендою місцевої медицини. Бо багато
років поспіль В.Д. Білий залишався
єдиним (!) хірургом у Буринському районі,
надавав стаціонарну та оперативну
допомогу хірургічним, травматологічним,

урологічним та гінекологічним хворим. А населення Буринщини у
ті часи становило 65 тисяч осіб...

Швидко спливли роки. Золоті руки хірурга вилікували тисячі
хворих, повернули до життя багато краян, котрі і досі щиро вдячні
своєму спасителю за повернуте здоров'я.

У свої 80, які Віталій Денисович відзначав у 2006 році, він
залишався у строю, працював у ЦРЛ і передавав свій багатий
практичний досвід молодим колегам. Бо повчитись у Білого було
чому, переконаний завідуючий хірургічним відділенням Михайло
Семенович Ситник. Він теж вважає себе учнем Віталія Денисовича.

Í.Ò.Øåâ÷åíêî, Â.Ä. Á³ëèé (çë³âà íàïðàâî).Áàÿí³ñò  Î.Ã. ²ãíàòåíêî
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У дні ювілею свої найщиріші вітання В.Д. Білому надсилали
адміністрація та профспілковий комітет, колеги з хірургічного
відділення, весь трудовий колектив Буринської центральної
районної лікарні. На жаль, Віталій Денисович відійшов у віч-
ність.

Далекий і важкий 1959 рік. Ще недавно його юність нещадно
опалила війна, випробовуючи на мужність. Чи не тому мав досить
оптимізму успішно витримати навчання у Київському медичному
інституті, після чого приїхав за направленням до Черепівської
дільничної лікарні. А через рік розпочалось ще одне випробування
– на фах хірурга.

   Довгі напружені робочі дні, виснажливі безсонні ночі. Сотні,
тисячі людей врятовано впродовж довголітньої роботи у Буринській
районній лікарні. Але найголовніше надбання – шана людська,
яку Віталій Денисович заслужив невтомною працею і своєю
порядністю. Такими людьми по праву пишається Буринщина.

Районний стоматологРайонний стоматологРайонний стоматологРайонний стоматологРайонний стоматолог
20 років Майя Степанівна Біла за-

відувала стоматологічним відділенням
Буринської центральної районної
лікарні. Обиралась депутатом Сумської
обласної та Буринської районної рад
депутатів трудящих. 52 роки поклала на
вівтар медицини в Буринському районі.

…Під дверима хірургічного кабінету
районної стоматологічної поліклініки
людно. До десятої години – початку при-
йому – ще досить часу, але з операційної
вже вийшло кілька чоловік. Дідусь, що
тільки-но підійшов, розпитував у
сусідки:

– Дочко, не знаєш, хто сьогодні приймає? От якби Майя
Степанівна: рука у неї легка....

Хтось із черги заспокоїв дідуся, що сьогодні в операційному
кабінеті працює М. Біла. Той радо посміхнувся майже беззубим
ротом. І від тієї старечої посмішки всім посвітліло на душі. Більше
чверті сторіччя тому до Буринської поліклініки лікарем-сто-
матологом прийшла працювати невеличка рухлива дівчина. Як і
завжди, до молодого спеціаліста, тим більше такої делікатної
справи, хворі ставилися з недовірою. Та вже після перших хвилин
спілкування холодок танув.
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Молода лікарка впевнено бралася за справу, і її впевненість
швидко передавалася пацієнту.

Розпитувала, де живе пацієнт, ким працює. Розмова відволі-
кала від болю, притишувала страх. І часом складна операція про-
ходила непомітно. Вірніше, непомітною вона була для хворих, які
ще довго розповідали знайомим про легку руку молодої лікарки.

А у стоматолога від постійної напруги мліли пальці. Та від бла-
городної і такої необхідної людям професії відмовитись не могла,
бо обрала її на все життя. До того ж, не могла спокійно спостерігати,
як хтось страждає від болю. Отож зранку й до вечора і клопочеться
у поліклініці.

Добра слава про Майю Степанівну швидко рознеслася по
Бурині та навколишніх селах, і з кожним днем все більше хворих
бажало потрапити саме до юної лікарки.

Траплялося робити операції п'ятдесятьом, а то й більше пацієн-
там за день. Скільки ж то душевних і фізичних сил витрачає
людина, аби повернути іншим здоров'я і втрачений спокій?

Буває, закінчиться робочий день, важко опускаються натом-
лені руки, здається, вже й підняти їх не сила, та раптом відчи-
няються двері, і хтось з перекошеним від гострого болю обличчям
прохає допомоги. Майя Степанівна легко підхоплюється,
забуваючи про втому, і негайно береться за справу.

Минули роки. У день святкування 70-річчя Радянської Армії
та Військово-Морського Флоту у хірургічному кабінеті стома-
тологічної поліклініки також відзначали ювілей.

Чверть століття працюють тут разом лікар-стоматолог М. Біла
та медична сестра Т. Зьоменко. Коли я запитала у Тетяни Мака-
рівни, як їй працюється з Майєю Степанівною, та з посмішкою
відповіла:

– Спробуйте хоч один день побути разом на прийомі, самі
побачите, що таку щиру, душевну жінку важко знайти.

Чверть століття залишає свій відбиток на житті людей, їх
діяльності. А Майї Степанівни, здається, час майже не торкнувся.
Така ж метка і вправна, легка й привітна. Тільки от щоденні турбо-
ти торкнулися обличчя, та справ побільшало. Якщо раніше від-
повідала лише за свою роботу, тепер хвилюється за весь колектив
поліклініки. До того ж, як районний стоматолог щотижня виїздить
у села.

Щоб повніше розповісти про М. Білу, мало перерахувати її
справи, підкреслити її терплячість і чуйність. У неї, як і в кожної
жінки, є сім'я. Чоловік, Віталій Денисович Білий, теж працює
лікарем, користується великим авторитетом у населення району.
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Олена Миколаївна Кобзар: чутОлена Миколаївна Кобзар: чутОлена Миколаївна Кобзар: чутОлена Миколаївна Кобзар: чутОлена Миколаївна Кобзар: чутлилилилили-----
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Олена Миколаївна Кобзар у 1986 році
приїхала працювати стоматологом-тера-
певтом до Буринської районної централь-
ної лікарні після закінчення у 1985 році
Полтавського стоматологічного інституту.

З 2001 року – вона приватний лікар-
стоматолог у м. Буринь. У своїй роботі лі-
кар використовує широкий арсенал су-
часних методів профілактики й ліку-
вання хвороб, що допомагає її пацієнтам

зберігати зуби в нормальному стані аж до глибокої старості.
Їй завжди притаманні терпіння, витримка, емоційна врівнова-

женість, спокійний, лагідний тон голосу, чуйність, любов до людей.
Знаходить підхід до кожного хворого в будь-якому емоційному й
фізичному стані. Вислухає, поспівчуває. Дасть корисну пораду.

А ще – точна зорово-моторна координація. Дуже добре розвинена
дрібна моторика рук. Саме цьому більшість хворих бажають лікува-
ти зуби в Олени Миколаївни. Її стежкою пішли й діти: син і донька
– теж  стоматологи. Олександр з 2007 року працює разом з мамою.

Зберегти здорові зуби й блискучу посмішку завжди допомагає
своїм пацієнтам лікар-стоматолог Олена Миколаївна Кобзар.

Надія Тимофіївна ШевченкоНадія Тимофіївна ШевченкоНадія Тимофіївна ШевченкоНадія Тимофіївна ШевченкоНадія Тимофіївна Шевченко
Надія Тимофіївна Шевченко народилася 10 жовтня 1936 року

на Полтавщині. У 1963 році закінчила Харківський медичний
інститут і за розподілом була направлена до Буринської районної
центральної лікарні терапевтом.

Чи не найбільша цін-
ність в людському житті
– здоров'я. Недарма в на-
роді говорять, що його ні
за які гроші не купиш.
Тож і оберігати його по-
трібно постійно, дбаю-
чи, аби не зашкодити
власному організмові.

На жаль, у повсяк-
денному житті біль-
шість із нас зовсім не
розуміє цієї істини або
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усвідомлює її надто пізно, коли фізичні й моральні сили людини
починає підточувати недуга. У такому випадку без допомоги
досвідчених спеціалістів не обійтись.

Справами охорони здоров'я на Буринщині опікується
центральна районна лікарня, колектив фахівців якої допомагає
нашим землякам побороти недуги, здійснювати їх профілактику,
знову повертатись до повноцінного життя. І хоча цей колектив -
не занадто численний з огляду на загальну кількість жителів
району, проте з покладеною на них місією справляється.

Серед медиків Буринщини немало справді висококласних
спеціалістів, яким до снаги допомогти пацієнтам навіть у доволі
складних випадках захворювань. Одна з таких – Надія Тимофіївна
Шевченко, лікар-ендокринолог центральної районної лікарні.

47 років свого життя віддала жінка справі боротьби з хворобами.
Приїхала вона на Буринщину у 1963 році за направленням після
закінчення Харківського медичного інституту, працювала тера-
певтом, а з 1969 року – ендокринологом. За час своєї трудової
діяльності Надія Тимофіївна зуміла досконало освоїти професію,
щоб надавати дієву допомогу тисячам і тисячам мешканців району.

А багатющий лікарський досвід, набутий протягом багатьох
років самовідданої невтомної праці, допомагав їй успішно
діагностувати серйозні захворювання, вірно обирати методики
їх лікування. А ще вона активний учасник хорового колективу
районної лікарні, бо має чудовий природний голос.

Василь ГВасиль ГВасиль ГВасиль ГВасиль Григорович Шевченко:ригорович Шевченко:ригорович Шевченко:ригорович Шевченко:ригорович Шевченко:
лікар-ерудитлікар-ерудитлікар-ерудитлікар-ерудитлікар-ерудит

Василь Григорович Шевченко наро-
дився 27 січня 1935 року на Київщині. З
1963 року після закінчення Харківського
медичного інституту – дільничний тера-
певт Буринської центральної районної
лікарні. З 1970 року по 2004 рік працював
завідуючим терапевтичним відділенням
центральної районної лікарні, потім до
2013 року – лікарем-геріатром.

Медичне обслуговування людей похи-
лого віку – одне з важливих завдань,
яким опікувався Василь Григорович. На
території району проживає 12800 людей

похилого віку, серед яких – 5702 ветерани війни. Тяжка доля
випала їм у молоді роки, нелегко доводиться і на схилі літ. Тож
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вони потребують особливого піклування, чуйності, теплоти, уваги,
допомоги. Саме це вони завжди знаходили у Василя Григоровича
Шевченка.

50 років плідної праці на ниві медицини в одній лікарні. У  Васи-
ля Григоровича не було інших турбот, крім тих, що стосуються тера-

Í³íà Ìàéñòàò ³
Âàñèëü Øåâ÷åíêî
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певтичного відділення. Навіть тоді, коли він знаходиться за межа-
ми лікарні, помітно, що в нього на думці – не тільки домашні спра-
ви. А коли Василь Григорович перебуває у відділенні, то навіть сто-
роння людина визначить, що він – справжній господар цієї установи.

З хворими, які перебувають на стаціонарному лікуванні, він
щоденно спілкується під час медичного огляду, після чого
переглядає всі історії хвороб пацієнтів. Нерідко можна бачити
Василя Григоровича й у ролі завгоспа, коли він разом із своїми
підлеглими власноручно заносить у відділення різне медичне
обладнання та інструменти.

Іноді йому доводилося демонструвати свої знання по
спеціальності електрика або слюсаря. Працелюбство, величезний
досвід, скромність, доброзичливість у стосунках з людьми значно
підвищують його авторитет,

Ще одна характерна риса у поведінці лікаря: він ніколи не
хизується собою, а завжди прагне до обміну думками зі своїми
помічниками, зокрема лікарями Валентиною Іванівною Гладуш-
ко та Тамілою Іванівною Ковган.

Серед хворих укорінилася така думка, що Василь Григорович
Шевченко – ерудит. Великих вчених, а також визначних знавців
своєї справи здавна називають світилами. Якщо роботу Василя
Григоровича вимірювати масштабами району, то він дійсно -
світило медичної практики на Буринщині.

А ще він обдарований театральним талантом. Тож жодна
вистава театрального колективу районної лікарні не обходиться
без його участі.

Анатолій Іванович Киричок: еталон людяностіАнатолій Іванович Киричок: еталон людяностіАнатолій Іванович Киричок: еталон людяностіАнатолій Іванович Киричок: еталон людяностіАнатолій Іванович Киричок: еталон людяності
Анатолій Іванович народився 10 груд-

ня 1938 року в смт. Дубов'язівка
Конотопського району Сумської області.
У 1956 році закінчив Кролевецьку серед-
ню школу на Сумщині. Після служби в
армії у 1966 році закінчив лікувальний
факультет Донецького державного
медичного інституту імені О.М. Горького.

Професія лікаря-терапевта – одна з
найбільш затребуваних в медицині.
Саме цю професію і обрав Анатолій Іва-
нович.

Спочатку деякий час працював у
Кролевецькій районній лікарні дільнич-
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ним лікарем-терапевтом. З 1968 року до виходу на пенсію у 2008
році – дільничний лікар-терапевт Буринської ЦРЛ.

Пацієнтам, що зверталися до терапевта Анатолія Киричка,
одразу кидалася в очі чистота, затишна атмосфера та спокій у
його кабінеті. І вони завжди були вдячні лікарю за чудовий резуль-
тат лікування. Робота з незаможними людьми зараз не в такій
моді, як це було у 1960-ті роки, але бідні завжди будуть серед нас,
вважає Анатолій Іванович Киричок. А скільки у нього терпіння!
Адже до кабінету заходять люди не тільки з болями та надією на
одужання, але й з різними вимогами, а іноді й претензіями.

У кожного хворого свій настрій, відповідні емоції. У всіх
випадках Анатолій Іванович знаходив порозуміння з пацієнтами.
Він ніколи не підвищував голосу на хворого, прагнув тут же
полегшити його страждання. Закоханість у свою справу,
добросовісне ставлення до обов'язку, прагнення за будь-яких
обставин допомогти людині – головні супутники практичної
діяльності лікаря

Володимир Іванович Хижний: лікар-Володимир Іванович Хижний: лікар-Володимир Іванович Хижний: лікар-Володимир Іванович Хижний: лікар-Володимир Іванович Хижний: лікар-
отоларингологотоларингологотоларингологотоларингологотоларинголог, організа, організа, організа, організа, організатор колективу.тор колективу.тор колективу.тор колективу.тор колективу.

Володимир Іванович Хижний за
47 років роботи лікарем-отоларинго-
логом набув неабиякого досвіду. По-
множений на ґрунтовні професійні
знання, він дозволяє йому надавати
своєчасну, кваліфіковану допомогу
хворим. Але не лише в майстерності
справа. Володимир Іванович – людина
душевна, він і словом може допомогти,
розрадити. Тому й відгукуються люди про
лікаря з теплотою, з вдячністю. Одне зі
свідчень самовідданої праці лікаря –
орден "Знак Пошани", що прикрашає
його груди. Довгий час Володимир
Іванович очолював отоларингологічне
відділення. Нині він – районний лікар-отоларинголог.

І до громадської роботи лікар Хижний ставиться з такою ж
наполегливістю, як і до професійних обов'язків. Багато років він
очолював профспілкову організацію районної лікарні. У трудовому
колективі зумів налагодити атмосферу співдружності, добро-
зичливості та поваги один до одного, що позитивно впливає й на
хворих.
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АнестезіологАнестезіологАнестезіологАнестезіологАнестезіолог
Після зустрічі з Василем Яковичем

Білоусом я звернув увагу на його красиві
чорні вуса і на чорні очі. Втомлені почер-
вонілі очі, як у людини, яка постійно не-
досипає. Спочатку подумав, що захворів.

Але головний лікар районної лікарні
Марія Захарівна Лахова, вловивши мій
погляд, пояснила: "А Ви не дивуйтеся. Він
і справді недосипає, бо іноді працює по
15 годин на добу. Така в нього робота. І

висока відповідальність за долю людини".
… Вибір свій Василь Якович зробив не випадково. Справа в тому,

що його батько Яків Єгорович дуже хотів колись стати медиком.
Але життя склалося так, що мрія ця не здійснилася. Отож, коли
син закінчив школу, батько порадив йому: "Благороднішої професії,
синку, ніж лікар, на світі немає".

Вперше клятву Гіппократа В.Я. Білоус дав два десятиріччя тому
у Корсунь-Шевченківському медучилищі, після закінчення якого
був направлений на роботу до Путивльської райлікарні. Потім була
служба в армії. І хоча потрапив солдат в авіацію, йому все частіше
доводилось боротися за людські життя. Отам і визріла остаточна
думка обрати фах медика.

Після армії вступив до Харківського медінституту, а після його
закінчення прибув на роботу до Бурині, де працює лікарем-
анестезіологом вже більше десяти років.

"Анестезіолог, – пояснює Василь Якович, – це людина, яка
повинна вміти захищати хворого від різних стресових ситуацій і
болю, а також виводити організм з критичних ситуацій. Для цього
у нас є відповідні інструменти, препарати, наркозно-дихальна
вітчизняна та імпортна апаратура, У певній мірі наша професія
для самого лікаря шкідлива, адже при лікуванні хворих мені
самому доводиться вдихати шкідливі для організму випари. Тому
через це у мене й відпустка довша, ніж в інших лікарів, і
спецхарчування призначено. Але ви знаєте, коли бачиш людський
біль і біду, тоді про особисту професійну шкідливість не замис-
люєшся. І гордістю та радістю душа переповнюється, коли, вважай,
з того світу людину до життя повертаєш. Не так давно до лікарні
потрапила з тяжкими ранами Людмила О. Можна було свічку в
руки давати. І все ж врятували жінку".

Про такі епізоди зі своєї роботи лікар міг би розповідати багато.
Але під час бесіди зі мною він уже почав нетерпляче поглядати на
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годинника. Я зрозумів, що в таких людей відбирати час не го-
диться. Бо такі, як він, як М. С. Ситник, В. С. Міщенко, 3. А. Костюк,
В. М. Міщенко, В. Д. Білий та інші провідні лікарі райлікарні просто
звикли працювати, а не розмовляти. Та й своїми досягненнями у
роботі не звикли вони хвалитися.

Ось і цього разу не встиг я про все розпитати, як двері до кабінету
відкрилися, і симпатична медсестра звернулася до нас:

– Ви пробачте, що перебила розмову, але вас, Василю Яковичу,
терміново просять піднятися на третій поверх. Пацієнтці погіршало.
Там уже зібралися всі члени вашої групи анестезіології та
реанімації...

Попрощавшись зі співбесідником, лікар попрямував до дверей.
Але біля них його перепинила ще одна медсестричка.

– Ой, Яковичу, а я Вас шукаю. Порадьте, що мені робити? Завтра
їду в Суми на атестацію... Боюся, звичайно, щоб не завалитися.
Так я оце книжок назбирала. Підкажіть, по якій краще готуватися.

– А ти, Галю, не бійся! - відповів він медсестрі Г. І. Титаренко,–
візьми наказ №55 про надання допомоги у пологових відділеннях.
Там усе написано коротко і ясно.

Пізніше, бесідуючи з колегами лікаря, я дізнався, що він щороку
врятовує життя в середньому майже 700 людям.

– Оце й рахуйте, – посміхається М.З. Лахова, – чого варті його
безсонні ночі. За час його роботи в Бурині своєму рятівникові були
вдячними майже сім тисяч жителів району.

Василь Якович дуже активний у громадському житті райлі-
карні. Він є членом ради трудового колективу і товариського суду.
Людина ерудована, бо багато читає. Часто з лекціями виступає
перед хворими. У своїх діях урівноважений, добре володіє собою,
тактовний і товариський. Кажуть, що хороший сім'янин. До речі,
дружина його, Валентина Іванівна, теж лікар, працює терапевтом.
Його портрет заносився торік на обласну Дошку пошани. А зараз
фото В.Я. Білоуса можна побачити на районній Дошці пошани і на
стенді кращих працівників райлікарні.

(Газета "Прапор Леніна" 10 січня 1991 року).
Василь Якович Білоус і нині продовжує працювати анестезіо-

логом Буринської районної лікарні, врятовуючи життя багатьом
людям. Це – лікар вищої професійної категорії. Жодна складна
операція не проводиться без його участі. Василь Якович – пре-
красної душі людина, культурно вихована, далекоглядна. Він
очолює династію медиків: його дружина Валентина Іванівна Білоус
– досвідчений терапевт, доньки теж обрали медичну стезю: Наталія
– невропатолог, Ганна – кардіолог.
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Михайло Іванович Ящук Михайло Іванович Ящук Михайло Іванович Ящук Михайло Іванович Ящук Михайло Іванович Ящук ––––– вмілий вмілий вмілий вмілий вмілий
діагностдіагностдіагностдіагностдіагност

У центральній районній лікарні пра-
цює багато досвідчених, шанованих
лікарів, які відзначаються великою про-
фесійністю і чуйністю. Серед них – ко-
лишній завідуючий неврологічним
відділенням Михайло Іванович Ящук,
який має першу атестаційну категорію.

Михайло Іванович, закінчивши з
відзнакою Чернівецький медичний
інститут, у 1972 році приїхав працювати

до Бурині й залишився тут. Він вмілий діагност, постійно
застосовував нові методи лікування, що дає добрі результати в
запобіганні нервових хвороб. Завжди брав активну участь у
громадській роботі.

26 років він очолював неврологічне відділення. До 1988 року воно
знаходилось у Червоній Слободі у старому приміщенні лікарні.
Згадує лікар про ті важкі умови, в яких довелось йому працювати у
непристосованих приміщеннях. Але не скаржиться на свою долю.
Бо саме та невпорядкованість, складні матеріальні умови спо-
нукали його до самоосвіти, набуття досвіду, самовідданої праці.

Від багатьох можна було чути, що Ящук у процесі лікування
застосовує не тільки ліки, а й гіпноз. Тому йому вдається за корот-
кий час допомогти людині одужати, повернути їй працездатність.

У 1983 році Михайло Іванович здійснив поїздку до Канади. Він
побував у багатьох великих клініках Монреалю, познайомився з
організацією зцілення в лікарнях типу наших районних,
повернувшись з величезним багажем нових знань та практичних
умінь.

Здавалося б, можна вже й заспокоїтись: досвіду достатньо. Але
ні! Не така в нього вдача. Михайло Іванович проходить курси
перепідготовки при Українському інституті вдосконалення лікарів
у Харкові. Освоїв метод голкорефлексотерапії і успішно застосовував
у себе в клініці. На його рахунку вже близько ста хворих, яких лікував
голками. Результати – втішні, наслідки позитивні. І ця робота велася
лікарем на громадських засадах.
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Іван Іванович Зозуля – лікар психіатр-Іван Іванович Зозуля – лікар психіатр-Іван Іванович Зозуля – лікар психіатр-Іван Іванович Зозуля – лікар психіатр-Іван Іванович Зозуля – лікар психіатр-
нарколог ЦРЛнарколог ЦРЛнарколог ЦРЛнарколог ЦРЛнарколог ЦРЛ

На Буринщині Івана Івановича Зозулю
знають як фахового лікаря психіатра-
нарколога. У 1982 році він закінчив
медичний факультет Ужгородського
державного університету.

Після цього три роки працював пси-
хіатром-наркологом в Ямпільській
районній лкарні Сумської області. З 1986
року постійним місцем його роботи стала
Буринська центральна районна лікарня,
де він працює лікарем психіатром-
наркологом. Бере участь у громадському
житті району, був депутатом міської ради

VI скликання.
Про значення ролі лікаря-психіатра у підтриманні комфортного

рівня функціонування людини Іван Іванович говорить так:
"Психіатрія в основному покликана надавати допомогу при
наявності тяжких психіатричних розладів. Але, за статистикою,
тільки 25% цих людей звертаються до психіатрів. А 75% куди
звертаються? В основному – не звертаються взагалі. Ці люди
підтримуються родиною. Інші – під різними діагнозами лікуються
терапевтами, невропатологами.

Як бачимо, відчуженість та безвихідь – це наша реальність та
домінанта епохи. Нова економічна система "молиться" тільки на
прибуток. Життя та доля окремої особистості не враховується. Тим
більше, – життя психічно хворої людини.

Але народжується та шліфується і нова система психіатричної
допомоги. Зокрема, Закон України "Про психіатричну допомогу"
передбачає проведення нових реабілітаційних заходів у психіатрії.

Саме лікування набуває зовсім іншого сенсу: знімається його
примусовість. Тільки суд за поданням психіатра має право
призначити примусову госпіталізацію. Та й власне стаціонарна
допомога лібералізується. Відомо всім, як важко себе перебороти,
коли за станом здоров'я ти повинен лікуватися у звичайному
стаціонарі соматичного типу. А тепер уявіть, що вам конче необхідно
стаціонарне лікування у психіатричній лікарні. Не хтось вас хоче
туди "заперти". Ви самі розумієте, що це треба для вас, у
найкращому, найгуманнішому розумінні цього слова.

Отже, відкритість, відсутність примусовості – це перше, що
потрібно психіатрії. Реорганізація психіатричної допомоги так і
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планується, щоб курс лікування проходити на базі денного
стаціонару або реабілітаційного відділення. На базі денного
стаціонару Буринської ЦРЛ виділено одне ліжко для лікування
психосоматичних розладів. Так, за останні роки таку форму
лікування отримали сотні пацієнтів.

Методи й схеми лікування теж в останні роки стали іншими, до
того ж, психіатричні чи психотерапевтичні фармакологічні
медикаменти змінилися у бік пролонгованої дії та менш токсичного
соматичного впливу.

Значної уваги потребує молодь підліткового віку. Цей період,
який називають ще періодом бурі і натиску, дуже часто закін-
чується депресією та зміною настрою. Ранні прояви цих розладів
батькам хворої дитини зрозумілі та відомі. Це, перш за все, дратів-
ливість, замкнутість, які без консультації та лікування у фахівця
безслідно не проходять.

"Отже, як висновок, можу сказати: без вашої власної волі вам
ніхто життя не змінить, без вашого бажання та усвідомленого
лікування вам хворобу не здолати. Лікар допомагає, коли хворий
просить допомоги", – зазначає Іван Іванович.

Ìåäêîì³ñ³ÿ ïðèçîâíèê³â. Ë³âîðó÷ - ë³êàð³ ².². Çîçóëÿ, Â.². Õèæíèé, ïðàâîðó÷
- Ë.². Á³ëèê, Â.Ñ. Ì³ùåíêî. Â öåíòð³ – âîºíêîì À.². Íå÷èïóðåíêî
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Андрій Олександрович Тимченко Андрій Олександрович Тимченко Андрій Олександрович Тимченко Андрій Олександрович Тимченко Андрій Олександрович Тимченко –––––
лікар-стоматолог вищої категоріїлікар-стоматолог вищої категоріїлікар-стоматолог вищої категоріїлікар-стоматолог вищої категоріїлікар-стоматолог вищої категорії

Андрій Олександрович народився
26 вересня 1970 року в м. Буринь. У 1987
році закінчив Буринську середню школу
№ 2, а в 1992 році – стоматологічний
факультет Київського медичного інсти-
туту.

З 1992 року почав працювати лікарем-
стоматологом хірургічного прийому в
Буринській ЦРЛ. З 2007 працює лікарем-
стоматологом у власному стоматоло-
гічному кабінеті як фізична особа – під-
приємець.

Андрій Олександрович надає своїм
пацієнтам лікування з використанням сучасного обладнання і
матеріалів, має усе необхідне для надання терапевтичної та
ортопедичної допомоги пацієнтам на вищому рівні, що значною
мірою залежить від його кваліфікації як лікаря-стоматолога.
Пацієнти високо оцінюють результати його роботи.

Лікарська династія Тимченків є відомою в місті Буринь. Мама
Андрія Олександровича – Тетяна Герасимівна Тимченко, довгий
час працювала стоматологом у Буринській ЦРЛ. Її стежкою пішли
сини: Юрій Олександрович, який працював акушером-гінекологом
у районній лікарні, та Андрій Олександрович. Андрій  обладнав
фантастичний, як на цей час, стоматологічний кабінет - зручний,
з німецькими стоматологічними кріслами.

На вулиці Першотравневій, 3/1, щодня розкриває двері стома-
тологічний сімейний кабінет Андрія Олександровича Тимченка.
Працює він разом з дочкою Тетяною Андріївною – теж лікарем-
стоатологом.

Лікують від першого дня добре, за новими методиками і
сучасними матеріалами. Пацієнти дуже швидко потягнулися до
цієї сімейної клініки. Син Андрія Олександровича – Андрій
Андрійович, за сімейною традицією, також медик: зубний технік
ЦРЛ.
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На сторожі здоров'я дітейНа сторожі здоров'я дітейНа сторожі здоров'я дітейНа сторожі здоров'я дітейНа сторожі здоров'я дітей
Для Зої Анатоліївни Костюк пра-

цювати з дітьми – одне задоволення. Має
жінка до цього неабиякий хист. А ще –
щире й добре серце, здатне відчувати
чужий біль. Тому й стала лікарем-педіат-
ром, аби допомагати наймолодшим па-
цієнтам переборювати недуги.

З 1978 року очолювала Зоя Анато-
ліївна дитяче відділення центральної
районної лікарні, і цей підрозділ по праву
вважався одним із кращих у ній. Бо пра-
цюють тут люди справді небайдужі,
чуйні, котрі прагнуть і вміють зарадити біді інших. Добрі фахівці
своєї справи, вони, до того ж, непогано знаються на дитячій
психології, уміють створити відповідний мікроклімат для швидкого
одужання маленьких хворих. І, безумовно, роблять все, аби
лікувальні зусилля виявилися якомога ефективнішими.

А там, де зазвичай колектив однодумців об'єднує спільна мета,
і результати їх діяльності не примушують довго чекати, і позитивні
зрушення набирають справді зримих обрисів. Тож і у приміщенні
дитячого відділення ЦРЛ завжди чисто, охайно, затишно, панує
лад. До цього докладають зусиль всі його працівники. Та й

Íà çí³ìêó: ïðàö³âíèêè äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³:
ìåäñåñòðà Â.Î Ìåëüíèê, ñåñòðà-ãîñïîäàðêà Ã.Â. Ìàêñèìåíêî, çàâ³äóþ÷à

â³ää³ëåííÿì Ç.À. Êîñòþê òà ìîëîäøà ìåäñåñòðà ².ª. Äóáèíà.
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керівництво райлікарні, попри будь-яку скруту, завжди намага-
ється особливо опікуватись наймолодшими пацієнтами, їх
нагальними потребами. Мабуть, інакше і бути не може, адже серед
пацієнтів дитячого відділення – ті, кому будувати майбутнє нашої
молодої держави завтра, кого ми звикли називати підростаючим
поколінням. І від того, яку необхідну медичну допомогу вони отри-
мають сьогодні, значною мірою залежить завтрашній день всього
українського суспільства. Цю істину чудовоусвідомлюють і Зоя
Анатоліївна Костюк, і працівники очолюваного нею відділення. Як
і величезну відповідальність за здоров'я дітей, покладену на них
суспільством та власним сумлінням.

Дві добрі медсестри з дитячогоДві добрі медсестри з дитячогоДві добрі медсестри з дитячогоДві добрі медсестри з дитячогоДві добрі медсестри з дитячого
...Тут особливо відчувається турбота про малечу. Бо, на думку

колишньої завідуючої дитячим відділенням центральної район-
ної лікарні Зої Анатоліївни Костюк, саме тут формується здорове
майбутнє нашої держави.

Високий професіоналізм та вміння знаходити спільну мову з
найменшими пацієнтами притаманні старшій медичній сестрі
відділення Лілії Іванівні Клименко (праворуч) та її колезі,
медсестрі Анжелі Анатоліївні Ульяненко. Легенька посмішка та
ніжні руки вселяють у серця маленьких пацієнтів довіру до людей
у білих халатах, і вони терпляче витримують найболючіші
процедури.

А ще у колективі
головного лікуваль-
ного закладу району
цих жінок поважають
за добру вдачу, готов-
ність неодмінно при-
йти на допомогу та
вміння бути комуні-
кабельними. У наш
час, погодьтесь, це до-
сить позитивні якості.
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Марія Кіндратівна Царук:Марія Кіндратівна Царук:Марія Кіндратівна Царук:Марія Кіндратівна Царук:Марія Кіндратівна Царук:
жіноча краса військової сестричкижіноча краса військової сестричкижіноча краса військової сестричкижіноча краса військової сестричкижіноча краса військової сестрички

Марія Кіндратівна народилася у
1921 році в селі В'язове Конотоп-
ського району Сумської області. Після
закінчення середньої школи у 1936-
1938 роках навчалася в Конотопській
фельдшерсько-акушерській школі, а
потім, починаючи з 1938 року, пра-
цювала у Конотопській міській
лікарні медичною сестрою. У цей же
час познайомилася з Григорієм
Андрійовичем Царуком, який
проходив військову службу в авіа-
ційній частині м. Конотоп, і неза-
баром молоді побралися.

30 листопада 1939 року роз-
почалася радянсько-фінська війна.
Марія Кіндратівна у майже дитячі 18
років була призвана на фінський
фронт медичною сестрою. Закінчилась ця війна 13 березня.1940
року, і наслідком її стало те, що західний кордон СРСР відсунувся
на 120 км.

  У липні 1941 року була евакуйована у місто Конотоп. У 1946
році сім'я переїхала на постійне місце проживання у с. Буринь,
оскільки її батько Кіндрат Іванович, путьовий обхідник, був
переведений на залізничну станцію Путивль і мешкав у
залізничній будці біля станції.

У мирний час, починаючи з 1946 року, Надія Михайлівна
працювала медичною патронажною сестрою в дитячо-жіночій
консультації Буринської районної лікарні. У 1957 році була
переведена медичною сестрою в терапевтичне відділення
Буринської ЦРЛ, де працювала до 1986 року.

Доброта, чуйність, самовідданість, безкорисливість – ці якості у
повній мірі були притаманні медсестрі Царук. У колективі
медичних працівників нею пишалися, шанували. Неодноразово
заносили на Дошку пошани районної лікарні, нагороджували
Почесними грамотами.

У доньки Надії Михайлівни Наташі зберігається унікальна
сімейна реліквія – фото, зроблене під час фінської війни. Звісно,
якість його не найкраща, але знімок зберіг для потомків образ
жіночної, красивої військової сестрички Марії (праворуч).

Ì.Ê. Öàðóê (ïðàâîðó÷)
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7 вересня 2008 року Марії Кіндратівни не стало. Немає
пам'ятника "невідомій санітарці" або "невідомій медсестрі",
пам'ятника тій, яка не лише бачила смерть і каліцтва, але часто
ціною власного життя рятувала поранених. Немає пам'ятника, але
залишилася пам'ять…

Анастасія Федорівна Плот-Анастасія Федорівна Плот-Анастасія Федорівна Плот-Анастасія Федорівна Плот-Анастасія Федорівна Плот-
никова: операційна медичнаникова: операційна медичнаникова: операційна медичнаникова: операційна медичнаникова: операційна медична
сестра – надійна помічницясестра – надійна помічницясестра – надійна помічницясестра – надійна помічницясестра – надійна помічниця
хірургівхірургівхірургівхірургівхірургів

Народилася Анастасія Федо-
рівна 15 квітня 1921 року в селі
Волинцево Путивльсьского
району. У 1939 році закінчила
Путивльську дворічну медичну
школу в м. Путивль. Після закін-
чення училища з серпня 1939
року працювала медичною сест-
рою Кизил-Тууської райлікарні
Кокчетавської області, потім
старшою медичною сестрою
Чкалівської райлікарні.

Коли розпочалася Друга
світова війна, була на військовій
службі, але на фронт потрапила

не відразу. Лише рік працювала у фронтовому лазареті, але в
пам'яті він залишився як великий, значущий відрізок життя.

З 15 жовтня 1944 року по 30 липня 1945 року перебувала в
радянській армії, у бойових діях Другої світової війні. Весь час
працювала в госпіталях операційною медичною сестрою.

Після демобілізації з вересня 1945 року працювала у
Буринській районній лікарні операційною медичною сестрою,
старшою операційною медичною сестрою.

Люди, які добре знали Анастасію Федорівну Плотникову, якось
не брали до уваги її вік. Жінці було шістдесят чотири роки, коли
вийшла на заслужений відпочинок, та, мабуть, було у неї якесь
невичерпне джерело життєвої енергії й бадьорості, бо у роботі вона
не поступалася молодим.

Трудовий стаж А.Ф. Плотникової сягає за сорок п'ять років,
більше тридцяти з яких працювала у хірургічному відділенні
Буринської райлікарні, незмінна на своєму посту: спершу єдина,
а потім старша операційна медична сестра. Згодом операційних

À.Ô. Ïëîòíèêîâà : ïåðøà ïðàâîðó÷
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сестер у відділенні стало шість. А раніше була одна – вона. Майже
щоночі йшла на виклик до лікарні. А вранці знову приступала до
роботи. І хоч як важко доводилось, але жодного разу не шкодувала,
що обрала собі цю неспокійну й дуже відповідальну професію.

А.Ф. Плотникова – надійна помічниця хірургів, справлялася з
обов'язками відмінно. За це була неодноразово нагороджена: має
три трудові медалі, чимало подяк адміністрації. Анастасія
Федорівна не любила про себе розповідати, виправдовувалася:
"Нічого визначного я не зробила. Просто виконувала свій
обов'язок". А це й є головна її заслуга. "Треба" – завжди було й
залишається законом для Анастасії Федорівни. Перед ним
відступає на задній план усе особисте, адже ми, медики,
відповідаємо за життя і здоров'я людей. Мабуть, це "треба" і є тим
джерелом, з якого черпала сили найстарший член колективу
райлікарні. Анастасія Федорівна говорила: "Поки потрібна
людям, поки відчуваю, що з роботою справляюсь, – працюватиму".

А роботи у старшої операційної сестри багато. Вона відповідає
за операційний блок, який у будь-який час дня і ночі повинен
бути повністю укомплектований, готовий до операції. Тут жодної
дрібнички не можна випустити, відкласти на завтра. Про сотні
речей треба постійно пам'ятати й турбуватися: розчини, анти-
біотики, інструменти, рукавички для хірурга, простирадла, пере-
в'язочні матеріали і багато іншого. Все повинно бути готовим до
використання, стерильним, знаходитись на визначених місцях.
Адже найменше упущення може призвести до гірких, а то й до
непоправних наслідків.

Анастасія Федорівна користувалася великим авторитетом у
співробітників, любов'ю і повагою пацієнтів. Добрій, щедрій душею,
чуйній людині, їй доводилося вислуховувати багато вдячних слів
за свою роботу. Звичайно, це приємно, але щоразу Анастасія
Федорівна ніяковіє: "Ну що ви, відповідала, – така наша робота".
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З милосердям та гуманністю у серціЗ милосердям та гуманністю у серціЗ милосердям та гуманністю у серціЗ милосердям та гуманністю у серціЗ милосердям та гуманністю у серці
Ніна Григорівна Майстат народилася

14 жовтня 1937 року в м. Борзна Чер-
нігівської області. Закінчила з відзнакою
Ніжинське медичне училище у 1958 році
за фахом "Фельдшер", і по розподілу
поїхала на Донбас, де до 1961 року працю-
вала операційною медсестрою медсан-
частини шахти "Кантарна-2" Шахтар-
ського району.

Після повернення на Чернігівщину
вийшла заміж. Разом з чоловіком поїхали
працювати до м. Ямпіль, де Ніна Григо-

Ñâ³òëèíà 1972 ðîêó.
Ñòàðø³ ìåäñåñòðè
ÖÐË, Í³íà Ãðèãîð³âíà
Ìàéñòàò
(ó öåíð³ ç æóðíàëîì)

Âîêàëüíèé
æ³íî÷èé

àíñàìáëü ÖÐË,
òðåòÿ çë³âà -

Í.Ã. Ìàéñòàò
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рівна влаштувалася медсестрою
районної лікарні. Потім переїхали
до Бурині, де з 1963 року до лис-
топада 2014 року працювала в
Буринській ЦРЛ ім. професора
М.П. Новаченка, спочатку медич-
ною сестрою поліклініки, а з 1970
по 2000 рік – головною медичною
сестрою.

Останні 14 років роботи була
маніпуляційною сестрою проце-
дурного кабінету денного стаціо-
нару. Нині перебуває на пенсії.
Почесний донор СРСР, ветеран
праці, нагороджена рядом відзнак
різних рівнів. Була активним
учасником художньої само-
діяльності (вокальний ансамбль,
хор, драматичний колектив). Має
двох дітей, двох онуків і правнука.

Çë³âà íàïðàâî: Í.Ò. Øåâ÷åíêî,
Í.Ã . Ìàéñòàò

Äðàìàòè÷íèé êîëåêòèâ ÖÐË. Í.Ã. Ìàéñòàò, Â.Ã. Øåâ÷åíêî
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УУУУУсе життя се життя се життя се життя се життя ––––– в  турботі за здоров'я людини в  турботі за здоров'я людини в  турботі за здоров'я людини в  турботі за здоров'я людини в  турботі за здоров'я людини

Зоя Василівна Отдєльна народилася 28 лютого 1923 року в місті
Бердянськ Запорізької області. У 1947 році закінчила Бердянську
акушерсько-фельдшерську трирічну школу.

Після закінчення школи була направлена на роботу – курорт
"Бердянськ", де проходили реабілітацію солдати після поранень.
По закінченню сезону в 1947 році направлена в село Медвінь
Богуславського району Київської області акушеркою дільничної
лікарні, де працювала до 26 травня 1950 року.

11 червня 1950 року
прибула в Буринський
район і працювала аку-
шеркою Буринської ЦРЛ.
Після закінчення курсів
рентген-лаборантів при
Сумській обласній лікарні
з 1953 року – лаборант
рентген-кабінету Бурин-
ської ЦРЛ.

Çîÿ Âàñèë³âíà Îòäºëüíà (äðóãà çë³âà) ñåðåä ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÖÐË

Çîÿ Âàñèë³âíà ó ô³çêàá³íåò³
íà ïðîöåäóð³
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З 1961 року – медсестра фізкабінету. Після досягнення
пенсійного віку продовжувала працювати медсестрою підліткового
кабінету, а потім – медсестрою кабінету лікувальної фізкультури.

Крім сумлінного виконання професійних обов'язків, Зоя
Василівна відзначилася також і у громадському житті районної
лікарні. Глядачі пам'ятають її чудові виступи на сцені аматорського
театру: маючи хист до театрального мистецтва, вона брала активну
участь у роботі театрального колективу райлікарні.

Зоя Василівна – людина доброзичлива, чуйна, жодного разу не
відмовилася допомогти хворій людині чи то порадою, чи добрим
словом, чи у проведенні лікувальної процедури за приписом лікаря.

Зоя Василівна – вдова учасника бойових дій у Великій Віт-
чизняній війні Юрія Яковича Макаренка, присвятила чоловікові
свого вірша:

Тебя мы будем помнить вечно,
И других, таких как Ты, забыть нельзя,
Вы многое для нас сделали,
Своей молодости и жизни не щадя.
А тех, кто не вернулся с поля боя,
Мы не будем обижать,
И ежегодно в День Победы
Их имена будем вспоминать.

Çîÿ Âàñèë³âíà. Ó÷àñòü ó äðàì. êîëåêòèâ³ ÖÐË
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Людмила Коробкова: і в праці,Людмила Коробкова: і в праці,Людмила Коробкова: і в праці,Людмила Коробкова: і в праці,Людмила Коробкова: і в праці,
і в  пісні і в  пісні і в  пісні і в  пісні і в  пісні – – – – – перша.перша.перша.перша.перша.
Людмила Григорівна Коробкова (Заму-

рейко) народилася 2 вересня 1941 року в
м. Буринь Сумської області. У 1958 році
закінчила Буринську середню школу №1
та медичне училище у П'ятигорську за
фахом "Фельдшер-лаборант". Після за-
кінчення медичного училища працюва-
ла в закладах охорони здоров'я: два роки
на Ставрополі, потім – на Сахаліні п'ять
років. І завжди – поруч з піснею.

У 1967 році повернулася до м. Буринь,
де до виходу на пенсію 45 років працю-
вала у клінічній лабораторії Буринської
ЦРЛ. Добра і чуйна, сумлінна й добро-
совісна, вона завжди щиро зустрічала своїх пацієнтів, швидко і
якісно проводила лабораторні аналізи. А ще Людмила Григорівна
завжди була найактивнішою учасницею художньої самодіяльності
районної лікарні та районного Будинку культури.

Віктор Миколайович БиблівВіктор Миколайович БиблівВіктор Миколайович БиблівВіктор Миколайович БиблівВіктор Миколайович Библів народився 2 листопада 1964 року
в місті Рожнятів на Івано-Франківщині. З відзнакою закінчив
Рожнятівську середню школу у 1982 році.

   У цьому ж році вступив до Ворошиловградського медичного
інституту на лікувальний факультет, який закінчив у 1988 році. За

Âîêàëüíèé àíñàìáëü ÖÐË. Ëþäìèëà Êîðîáêîâà  - ïåðøà  ë³âîðó÷
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направленням приїхав на роботу до Туринської центральної
районної лікарні отоларингологом.

З 1988 по 1989 рік проходив інтернатуру з отоларингології у
Сумській обласній лікарні під керівництвом досвідченого настав-
ника Юрія Костянтиновича Данилова, після чого продовжував
працювати у Буринській районній лікарні за спеціальністю.

З року в рік зростала майстерність лікаря, його громадська
активність, помітно проявлялися організаторські здібності.
Значний вплив на ріст особистості й майстерності фахівця для
Віктора Миколайовича має досвід роботи ветерана районної
лікарні Володимира Івановича Хижного, який протягом 30 років
завідував отоларингологічним відділенням, з 1989 року очолював
профспілкову організацію лікарні. Все краще з професійного
досвіду та громадської роботи В.М. Библів запозичував у свого
старшого колеги, за що йому був дуже вдячний.

У 1995 році Віктора Миколайовича Библіва призначають
заступником головного лікаря з медичної справи. Нині в закладах
охорони здоров'я району не працює.

Валентина Коряк:  справжній талантВалентина Коряк:  справжній талантВалентина Коряк:  справжній талантВалентина Коряк:  справжній талантВалентина Коряк:  справжній талант
сестри милосердясестри милосердясестри милосердясестри милосердясестри милосердя

Валентина Павлівна Коряк з 1976 року
працювала у хірургічному відділенні цент-
ральної районної лікарні. Раніше навіть і не
гадала, що стане у майбутньому медичною
сестрою, пов'яже з цією професією свою долю.

Їй хотілося обрати фах педагога. Тож, коли
вчителі сільської школи на Харківщині
порадили дівчині після закінчення місцевої
восьмирічки вступити до фізико-
математичного технікуму, вона без вагань
погодилася, подала документи. А потім
дізналася, що професії, які здобувають учні

технікуму, не мають нічого спільного з педагогічною діяльністю.
Передумала Валентина і неочікувано для всіх вступила до

Красноградського медичного училища, яке згодом закінчила. Так
вона стала медиком. Перші практичні навики обраної професії
Валентина одержала в одній із клінік Харкова, куди молоду
медсестру направили працювати. Тут вона подружилася з бурин-
ською дівчиною Надією. Якось поїхала до неї в гості, познайомилась
з Анатолієм Коряком з Нижньої Сагарівки. Юнак і дівчина
подружилися, уподобали одне одного, і невдовзі побралися.
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Çë³âà íàïðàâî: Ñâºòà
Ïðîöåíêî, Ëþäà Ôàäººâà,

Âàëÿ Êîðÿê. Íà æàëü,
¿õ ñåðåä íàñ íåìàº

Поселилися молодята в Бурині. Анатолій пішов працювати
шофером, а Валентина –  в центральну районну лікарню.

Десять років минуло відтоді, як працівники хірургічного
відділення прийняли у свій колектив Валентину Коряк. Стала вона
працювати тут перев'язочною сестрою. З товаришами по роботі
жінка зійшлася швидко, бо має щиру вдачу і добре серце, а ось
нової роботи, якщо зізнатися відверто, трохи побоювалася. Вона
багато в чому відрізнялася від попередньої, вимагала більшої
відповідальності, постійного підвищення кваліфікації. І Валентина
вчилася, читала спеціальну літературу, не минала жодної
публікації журналу "Медицинская сестра".

Але найбільш корисними їй були уроки і допомога лікаря-
хірурга Віталія Денисовича Білого. Він виявив у молодій жінці
справжній талант сестри милосердя, вбачав у ній надійну
помічницю у роботі, і тому довіряв у питаннях лікування хворих, як
собі самому. Адже гнійна перев'язочна, де трудилася Валентина –
це, вважай, друга операційна. І людина, яка тут працює, повинна
мати не тільки вмілі руки й чуйне серце. Велике значення має
суворе дотримання черговості у перев'язуванні хворих, щоб не
передалася часом інфекція від одного другому. Тож працювати
треба обережно, з високою відповідальністю. Саме ці якості і
притаманні Валентині Коряк. За словами Віталія Денисовича,
жінка вона грамотна, вдумлива, слухняна й спокійна.

Валентина вважалася висококваліфікованим спеціалістом
свого фаху. Час показав, що у  виборі  професії вона не помилилася.
Завжди усміхнена, весела з'являлася сестричка між людей, і тепло
її душі багатьох зігрівало, бадьорило. Але сталося так, що
Валентина Павлівна передчасно пішла з життя.

Сини Юра і Саша пам'ятають і люблять свою добру й ніжну маму,
гордяться нею.
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Надія Шелеміна: сестра милосердяНадія Шелеміна: сестра милосердяНадія Шелеміна: сестра милосердяНадія Шелеміна: сестра милосердяНадія Шелеміна: сестра милосердя
Надія Михайлівна Шелеміна народи-

лася 1 липня 1957 року в с.Гудово Глухів-
ського району, але рідним домом вважає
Буринь, рідною школою – Буринську шко-
лу № 4, у якій навчалася з 1967 по 1973
рік. І, скільки житиме, ніколи не забуде
оті 720 днів, проведені на війні. Її долю, як
і багатьох з покоління 60-х, опалив
Афганістан, де вона у складі 100 омедб
108 МСД у період 1982–1984 років була
медичною сестрою. Сьогодні Надія Ми-
хайлівна живе в Неаполі, під яскравим

італійським сонцем, але пам'ять постійно повертає її у часи
молодості, більшість з яких пройшли на Сумщині.

…Ну от, ще день минув. Надя зачинила шафу з ліками і раптом
подумала, що давно вже перестала рахувати дні. От, як багато їх у
неї! І знову буде завтра, і новий день, а там чергування, вихідний.
Одне слово, мирне життя.

Надія Шелеміна звикла розподіляти своє життя на "до війни"
та "після війни".

До війни було Глухівське медичне училище (1973–1975 роки).
Навчалася легко. Науки не здавалися премудрими, а молодість
перемагала всі можливі негаразди. Далі – робота в хірургічному
відділенні Буринської районної лікарні медсестрою, потім –
хірургічною медсестрою. Пізніше пошкодувала, що не довелося
більше вчитися, що не пішла до інституту. Бо хто знає, може, більше
важила б її робота на війні.

А після війни – мир. А ще – робота в Буринській районній лікарні,
дім. Потім – в Сумській обласній лікарні, дитяче ортопедичне
відділення.

Вдруге пішла до школи, цього разу із сином Сашком. Він – пер-
ший помічник, і головне – невтомний слухач. Уже вкотре сідає біля
мами і слухає про війну. Про 720 днів у Афганістані, які відпра-
цювала старшою операційною медичною сестрою.

– Ну й спекою зустрів Афганістан! – пригадує Надія-мама. – Пер-
шого дня відчула себе незатишно, і почала картатися – навіщо це
зробила, чому тут опинилася? Не ліс та степ, а гори навкруги, і неві-
домо, що в них ховається: добро чи зло, а може, за тією арбою смер-
тоносна зброя, а ти, саме ти, потрапив на мушку. Одразу помітила,
що люди в Афганістані якісь насторожені й дуже втомлені від цього.

За два роки не раз спливала у Надії думка: якби можна було,
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пішла б додому пішки. Але був госпіталь, була війна, була робота.
Та й, зрештою, війна велася і за людей, і за життя.

Другого дня Надію призначили старшою операційною сестрою.
Працювала без стажування, без навичок. – Жоден інститут не на-
вчить за два роки – переконує вона. А там можна. Операції були
унікальні: польова хірургія – справді чарівниця. А умови? Дово-
дилося Надії стояти за столом майже цілу добу і відпочивати лише
три-чотири години. На фізичну втому там ніхто не звертав уваги, а
тому, мабуть, ніхто й не скаржився.

"Відтоді й полюбила тепло, чай і довгі бесіди з подругами та
хірургами, з пораненими бійцями", – пояснює Надія. Такі години –
як частинка миру. Бо й говорили про мир, про наше життя "до війни"
та про що мріємо "після". Фронтова дружба – не випадкове поняття,
вона переживає війну. Десь ішли бої, медичні працівники приймали
поранених у госпіталях, перев'язували, оперували – одне слово,
рятували, рятували, рятували. Така робота.

"Була б можливість, знову поїхала б туди", – раптом каже Надія.
І винувато – на Сашка, для якого війна – романтика. – "Там зовсім
інші турботи, інше життя. Ось і самі афганці – такі довірливі. До
нас весь час йшли хворі. І, може, дехто – вперше за довге життя
потрапляв до лікаря.   Відтак запрошували в гості, а з дітьми ми
взагалі товаришували".

  З відпустки Надя привезла афганським малятам подарунки:
іграшки, вбрання. Що то вже радості було! Діти ще більше тяглися
до "шураві"– радянських. Старші й російську вже вивчали.
Особливо це вдавалося синові директора сусіднього заводу.
Хлопчисько обгорів на пожежі, яка спалахнула від запальнички.
Лежав він у палаті з нашими бійцями і навіть "військову" мову
засвоїв. І ось вона дома, в Бурині. Колишні воїни-інтернаціоналісти
створили раду. А головою цієї ради тоді обрали її – Надію. Зустріча-
ються, допомагають одне одному.
(Матеріал з газети "Молодь Украї-
ни", 8 березня 1988 р.).

В.Д. Білий в районній газеті за
1983 рік писав: "Анастасія Федо-
рівна Плотникова, можна сказа-
ти виростила, виплекала Н.М. Ше-
леміну як спеціаліста. Тепер Надія
Михайлівна й сама старша опера-
ційна медична сестра, трудиться,
як і наставниця, не шкодуючи
сил, усю себе віддаючи роботі".
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ЛЛЛЛЛюдмила Фадєєва - сестра мило-юдмила Фадєєва - сестра мило-юдмила Фадєєва - сестра мило-юдмила Фадєєва - сестра мило-юдмила Фадєєва - сестра мило-
сердя, співачкасердя, співачкасердя, співачкасердя, співачкасердя, співачка

Коли ми закінчуємо школу, то нама-
гаємось на все життя вибрати собі про-
фесію. Людмила Олексіївна Фадєєва у
свій час вирішила стати медичною
сестрою. Тож закінчила Глухівське ме-
дичне училище і  понад 15 років вірно
служила обраному фаху спочатку гіпсо-
вим техніком, потім хірургічною сестрою.

Вона була активним учасником аматорського мистецтва ЦРЛ
та районного Будинку культури. На жаль, передчасно пішла з
життя. Всі, хто її знав, згадаймо добрим словом цю красуню Бурині.

Катерина Олександрівна Коваленко:Катерина Олександрівна Коваленко:Катерина Олександрівна Коваленко:Катерина Олександрівна Коваленко:Катерина Олександрівна Коваленко:
швидше поставити на ноги людинушвидше поставити на ноги людинушвидше поставити на ноги людинушвидше поставити на ноги людинушвидше поставити на ноги людину

Одне з найбільших відділень цент-
ральної районної лікарні – поліклінічне,
яким керує досвідчений лікар Катерина
Олександрівна Коваленко. Вона наро-
дилася 24 вересня 1957 року в селі Ру-
дівка Харківського району Ворошилов-
градської області. У 1974 році закінчила
середню школу і цього ж року вступила
до Ворошиловградського медичного
інституту, який закінчила у 1980 році.

Обравши собі спеціальність лікаря-інфекціоніста, за направ-
ленням приїхала в Суми, де закінчила інтернатуру по інфек-
ційних хворобах у доктора медичних наук Зиновія Йосиповича
Красовицького.

З 1 серпня 1981 року по 1 березня 2000 року працювала ліка-
рем-інфекціоністом Буринської центральної районної лікарні. За
цей час набула досвіду роботи по обраній спеціальності, охоче ви-
конувала доручення завідуючого відділенням М.І. Бавикіна та
керівництва лікарні, як по лікувальній справі, так і по громадській
роботі.

Усе це не залишилось непоміченим. Адміністрація лікарні
виявила у Катерини Олександрівни неабиякі організаторські
здібності, вміння працювати з людьми, цінувати їх роботу,
співчувати при певних невдачах, розділяти горе з товаришами по
роботі та радіти їх успіхам. Це й дало підстави керівництву
районної лікарні висунути кандидатуру Катерини Олександ-
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рівни Коваленко на посаду завідуючої поліклінікою Буринської
центральної районної лікарні, яку вона й обіймає з 1 березня 2000
року.

Під її керівництвом працювали або працюють досвідчені лікарі-
терапевти Василь Григорович Шевченко, Анатолій Іванович
Киричок, Микола Іванович Шалак, Надія Олексіївна Заєць, Ніна
Олексіївна Чаплигіна, Валентина Іванівна Білоус, Віра Григорівна
Плющ, ендокринолог Надія Тимофіївна Шевченко. Всі лікарі
мають багатий досвід роботи за фахом, працюють або працювали
сумлінно. Керівництво лікарні дає позитивну оцінку їхній роботі.

Усі вони - однодумці, лікарі високої професійної майстерності,
яку високо оцінюють пацієнти.

Койфман ГКойфман ГКойфман ГКойфман ГКойфман Григорій Якович: досвідчений майстер зубногоригорій Якович: досвідчений майстер зубногоригорій Якович: досвідчений майстер зубногоригорій Якович: досвідчений майстер зубногоригорій Якович: досвідчений майстер зубного
протезуванняпротезуванняпротезуванняпротезуванняпротезування

Ãðèãîð³é Êîéôìàí ñåðåä  ìåäè÷íèõ  ïðàö³âíèê³â  Áóðèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿
ðàéîííî¿ ë³êàðí³

Григорій Якович народився у 1926 році в Москві. Коли почалася
війна, пішов добровольцем на фронт, був учасником оборони
Москви. Пройшовши бойовий шлях від Москви до Австрії,
нагороджений багатьма медалями, орденом Слави ІІІ ступеня.
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   Після війни закінчив Московську зубопротезну школу. У
50-ті роки минулого сторіччя приїхав на постійне місце про-
живання до м. Буринь, де весь час працював зубним техніком
центральної районної лікарні.

Григорій Якович розумів роботу зубного техніка  не просто як
помічника стоматолога-ортопеда. Хороший технік – це колега,
співавтор лікаря у творчих пошуках, його робота – це матеріальне
втілення задумів лікаря. Він надавав стоматологічну, орто-
педичну допомогу населенню, виготовляючи різні види коронок,
штифтові зуби, мостовидні конструкції, протези, пластинки та
інші ортопедичні й ортодонтичні конструкції.

Його робота з виготовлення зубних протезів – ювелірна, він був
зацікавлений у найкращому її результаті, постійно відстежував
та вивчав новітні досягнення зубного протезування, щоб відчу-
вати, що результати його праці приносять людям радість і велику
користь, позбавляють від фізичних страждань, роблять людей
красивішими. У жовтні 1999 року Григорія Яковича не стало. Але
буринці його не забувають.

Микола Іванович Шалак:  діагноз хворого визначаєМикола Іванович Шалак:  діагноз хворого визначаєМикола Іванович Шалак:  діагноз хворого визначаєМикола Іванович Шалак:  діагноз хворого визначаєМикола Іванович Шалак:  діагноз хворого визначає
безпомилковобезпомилковобезпомилковобезпомилковобезпомилково

Микола Іванович народився на
Буринщині, у селі Чаша Михайлівської
сільської ради. Закінчив військовий
медичний факультет Куйбишевського
медичного інституту. З 1981 по 1990 рік
служив у Радянській армії військовим
лікарем. У 1991–1992 роках працював
лікарем бригади швидкої допомоги в
м. Таллінн, а з 1992 по 1994 рік – лікарем
функціональної діагностики Слов'ян-
ської центральної міської лікарні.

21 рік працює у Буринській цент-
ральній районній лікарні терапевтом,

лікарем загальної практики – сімейної медицини. Він отримав
спеціалізовану багатопрофільну підготовку з надання первинної
медико-санітарної допомоги членам родини будь-якого віку та
статі. На Буринщині Миколу Івановича Шалака люди цінують за
те, що безпомилково визначає діагноз хворого.
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Надія Олександрівна Кравченко:Надія Олександрівна Кравченко:Надія Олександрівна Кравченко:Надія Олександрівна Кравченко:Надія Олександрівна Кравченко:
лікар для сім'їлікар для сім'їлікар для сім'їлікар для сім'їлікар для сім'ї

Надія Олександрівна Кравченко
народилася у селі Черепівка Бурин-
ського району. У 1986 році закінчила з
відзнакою Черепівську середню школу,
а в 1992 році – Львівський ордена Друж-
би народів державний медичний інсти-
тут. Потім 2 роки інтернатури в Ромен-
ській центральній районній лікарні
Сумської області. Пройшла спеціалізацію за фахом "Терапія".

У Буринській центральній районній лікарні працює 21 рік: з
1994 року підлітковий лікар, з 2006 року – дільничний лікар.
Останніх 2 роки вона – сімейний лікар Буринського Центру медико-
санітарної допомоги.

Надія Олександрівна вважає, що лікар загальної практики –
сімейний  лікар повинен добре розуміти, як сім'я впливає на здо-
ров'я пацієнта, і як здоров'я пацієнта відображається на його сім'ї.
На її думку, рівень обслуговування пацієнтів тепер кращий, адже
сімейний лікар знає стан здоров'я конкретної людини, знає родини
й спадкові хвороби. Та й самі лікарі, ставши "сімейними", виграли.
Біля її кабінету завжди потік пацієнтів. Приємно, що для більшості
сімей Надія Олександрівна Кравченко стала не просто сімейним
лікарем, а наче родичкою, бо люди довіряють їй найдорожче –
життя й здоров'я своє та своїх рідних.

Віра ГВіра ГВіра ГВіра ГВіра Григорівна Плющ: професіо-ригорівна Плющ: професіо-ригорівна Плющ: професіо-ригорівна Плющ: професіо-ригорівна Плющ: професіо-
налізм, доброта, чесність, порядністьналізм, доброта, чесність, порядністьналізм, доброта, чесність, порядністьналізм, доброта, чесність, порядністьналізм, доброта, чесність, порядність

Найгуманнішу професію обрала Віра
Григорівна Плющ. У 1981 році закінчила
Харківський медичний інститут за спеці-
альністю "Лікувальна справа". У 1981-1982
роках проходила інтернатуру в лікарні №5
м. Суми за спеціальністю "Терапія". До 1989
року працювала у м. Чугуєві Харківської
області дільничним терапевтом. З 1989 по
2013 рік – дільничний терапевт, сімейний
лікар Буринської ЦРЛ. З 1 січня 2015 року

– сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги
Буринського району. Професіоналізм, доброта, чесність, порядність
– усе це притаманне Вірі Григорівні. Буринці знають і поважають
свого лікаря, яка користується авторитетом серед населення.
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Валентина Іванівна Ящук: просто Валентина Іванівна Ящук: просто Валентина Іванівна Ящук: просто Валентина Іванівна Ящук: просто Валентина Іванівна Ящук: просто –––––
чудова людиначудова людиначудова людиначудова людиначудова людина

...Її дитинство пройшло на Уралі. У ле-
гендарному Нижньому Тагілі, де будува-
лись найкращі у світі танки, вона закін-
чила медичне училище. Та доля розпоря-
дилася так, що згодом разом з батьками
Валентина Іванівна у 1973 році переїхала
в Україну і до цих пір мешкає в Бурині,
яку вважає найкращим місцем у світі.
Інакше й бути не може, адже за роки, від-
дані цьому чудовому краєві, вона встигла
щиро полюбити і цю землю, й людей, які
живуть і працюють поруч. 39 років
працювала Валентина Іванівна Ящук
медичною сестрою інфекційного відділення Буринської цент-
ральної районної лікарні, і у 2011 році вийшла на заслужений
відпочинок.

"Людина небаченої скромності, виняткового ставлення до
роботи, – говорить про неї завідуючий відділенням М.І. Бавикін, –
вона є справжньою опорою нашого дружного роботящого кол-
лективу".

Чоловік Валентини Іванівни Михайло Іванович Ящук теж –
медик. Коли Валентина Іванівна разом чоловіком, синами,
невісткою та онуком Мишком святкувала свій золотий життєвий
ювілей, було багато щирих вітань, ніжних та теплих слів, веселих
миттєвостей та спогадів від колег по роботі.

Маючи від природи оптимістичне світосприйняття, вона
впевнено дивиться у майбутнє. Валентина Іванівна не любить
сидіти, склавши руки. Вистачає роботи по господарству, пригадує,
коли була можливість відвідати родичів у Нечаївці, залюбки сідала
на велосипед і з задоволенням долала 30 кілометрів... насолоди.
Каже, що така прогулянка тільки додавала наснаги. А без неї життя
робиться зовсім нецікавим, вважає оптимістка з інфекційного і
просто  чудова людина.
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За покликанням серцяЗа покликанням серцяЗа покликанням серцяЗа покликанням серцяЗа покликанням серця
21 рік тому по закінченні Конотоп-

ського медичного училища прийшла до
центральної районної лікарні Оксана
Анатоліївна Машир. І звідтоді незмінно
трудиться маніпуляційною медсестрою
у поліклінічному відділенні.

У роботі маніпуляційної медичної
сестри є своя специфіка, адже постійно
доводиться здійснювати забір крові з
вени, давати складні ін'єкції пацієнтам.
Передбачає вона і значну відповідаль-
ність фахівця, оскільки має здійсню-
ватись у суворо визначених умовах і з
дотриманням всіх санітарно-гігієніч-
них вимог. А інколи доводиться проявити й задатки психолога,
переконуючи когось із відвідувачів у тому, що шкоди його здоров'ю
згадані маніпуляції не принесуть. Навпаки, допоможуть точніше
встановити діагноз та швидше перебороти недугу.

Оксана Анатоліївна досконало освоїла всі тонкощі професії,
стала за час роботи в лікарні справжнім майстром своєї справи.
Тож і встигає щодня прийняти по 30–50 пацієнтів при незмінно
високому рівні обслуговування.

За високий професіоналізм та відданість професії медика
поважають О.А. Машир колеги по роботі, заслуги маніпуляційної
медсестри гідно оцінює й керівництво центральної районної
лікарні, котре ставить діяльність Оксани Анатоліївни у приклад
іншим.
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Питання захисту громадського здоров'я, в тому числі безпека
життєдіяльності населення, на сьогодні є надзвичайно
актуальним та пріоритетним у діяльності Міністерства охорони
здоров'я. МОЗ забезпечується цілісна система, яка складається з
профілактичних, протиепідемічних та лікувальних заходів. Це
дозволяє впливати на процес інфекційної та неінфекційної
захворюваності.

На підставі аналізу захворюваності та даних соціально-
гігієнічного моніторингу щодо стану навколишнього середовища,
в тому числі безпеки харчових продуктів та питної води, умов
проживання, виховання, умов праці оперативно приймаються
превентивні управлінські рішення щодо запобігання поширенню
відповідної захворюваності.

Українська багатовікова історія гігієни та санітарії нерозривно
пов'язана з соціальними, науково-технічними, культурними,
побутовими та іншими особливостями різних соціально-
економічних формацій. Зародки її проглядаються ще у
Трипільській культурі, що датується VI сторіччям до нашої ери.
Починаючи з другої половини XIX сторіччя, організовується
земська й міська медицина, одним з елементів якої стають
громадські санітарні організації.

Головним завданням санітарно-епідеміологічних установ є
вивчення впливу на здоров'я людей усієї сукупності оточуючого
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середовища, як з боку природи, так і з боку штучних умов, які
створені людиною, і на цьому підґрунті розробка санітарно-
гігієнічних заходів по усуненню негативного впливу на здоров'я
людини.

До 1917 року державної профілактичної санепідслужби в
царській Росії не існувало. Але соціальні умови дореволюційного
часу вимагали створення такої організації на державному рівні, і
силами окремих подвижників, лікарів профілактичної медицини
створювались санітарні організації. Так, у 1901 році в Катери-
нославі (нинішній Дніпропетровськ) була створена перша в Україні
губернська санітарна організація. За прикладом Єкатерино-
славської губернії при більшості земських управ в Україні було
виділено по одній посаді санітарного лікаря і помічника сані-
тарного лікаря.

Заснування централізованого органу управління медико-
санітарною справою – Народного Комісаріату охорони здоров'я
України (НКОЗ) – відбулося згідно з декретом від 21 січня 1919
року.

Історично початком діяльності санітарно-епідеміологічної
служби на Сумщині можна вважати 1919 рік, коли на базі
окружного відділу охорони здоров'я в Сумах вперше була створена
санітарно-бактеріологічна лабораторія у складі 3-х лікарів,
препаратора та санітарки [ 26].

У 1923 році в Україні громадянська війна залишила тяжкі
наслідки – голод, масові спалахи інфекційних хвороб, особливо
висипного та зворотного тифів, холери, натуральної віспи.

У цей час видатний вчений, санітарний лікар, пізніше дійсний
член Академії медичних наук СРСР і УРСР Олександр Микитович
Марзєєв очолює роботу по створенню української державної сані-
тарно-епідеміологічної служби. За його ініціативою в усіх губерніях
України організуються санепідвідділи при органах охорони
здоров'я.

Ці перші санепідвідділи були представлені санбаклаборато-
ріями, загонами для проведення щеплень, пастерівськими
станціями, будинками санітарної освіти, дезінфекційними
загонами, міськими та районними дільничними санітарними
лікарями. За період свого існування санепідслужба України
пережила вісім реорганізацій, але ознаки занепаду або ослаб-
лення не торкнулися її жодного разу: навпаки, служба
нарощувала матеріально-технічну базу, зміцнювалася кадрами,
що можна проілюструвати на прикладі Сумської області.

У 1923 році на території Сумщини було організовано 11 сан-
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епідустанов, в тому числі 10 санепідвідділів при повітових органах
охорони здоров'я.

У 1939 році з організацією Сумської області було організовано
40 санепідустанов, з них – 31 райсанепідстанція, три міських
санепідстанції, одна обласна санепідстанція і одна обласна
держсанінспекція, одна промислова санітарна станція, п'ять
пастерівських станцій, дев'ять малярійних станцій і чотири
будинки санітарної освіти.

За штатом в установах працювало 136 санітарних лікарів і 318
середніх медичних працівників. Нині перед 60-тисячним
колективом працівників Державної санітарно-епідеміологічної
служби України постають завдання гармонізації санітарного
законодавства з європейськими та міжнародними вимогами,
формування чіткої виконавської вертикалі прийняття та
забезпечення виконання дієвих управлінських рішень,
ефективної міжвідомчої взаємодії.

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, як
одного найважливіших компонентів національної безпеки
держави, потребує зусиль не лише санітарно-епідеміологічної
служби, а й підтримки на загальнодержавному та регіональному
рівнях.

Саме ці питання обговорювали делегати Всеукраїнського з'їзду
працівників санітарно-епідеміологічної служби, який пройшов 10-
11 жовтня 2003 року в Києві. У роботі цього насправді історичного
форуму взяли участь представники усіх структурних підрозділів
Служби: районного, міського, обласного, відомчого та цент-
рального рівнів, – усього 1600 делегатів та учасників, керівники
аналогічних структур країн Європи та СНД, провідних світових
організацій системи охорони здоров'я: ВООЗ, Європейських
комісій, ЮНІСЕФ, Програми розвитку ООН [27].

До 1917 року санітарно-епідеміологічну службу в селі Буринь
здійснювали земські лікувальні установи. Окремої служби по
санітарно-епідеміологічно–30-х роках минулого сторіччя.

До 1930 року Буринська санепідемстанція не мала ані власного
приміщення, ані необхідного обладнання та дезапаратури.
Очолювали її переважно фельдшери. Із спогадів старожилів стало
відомо, що лише у 1930 році Буринська санітарно-епідемічна
станція вперше одержала сухожарову камеру.

У 1937 році на посаду керівника районної санепідемстанції
направили лікаря Г.І. Мазурову, яка працювала на цій посаді до
1941 року. Влітку 1941 року її мобілізували до діючої армії, і вона
пішла на фронт. На її місце завідувачем районної санепідемстанції



151

призначили фельдшера Н. Федоренко. Перед окупацією району
Н. Федоренко евакуювалась.

У 1943 році, після звільнення території району від німецько-
фашистських загарбників Н. Федоренко повернулась із евакуації
до Бурині. Її знову призначають завідуючою Буринською сан-
епідемстанцією. Очолювала вона цю установу до грудня 1945 року.

У кінці грудня 1945 року Сумський облздороввідділ направляє
фельдшера Георгія Васильовича Тимошенка до Буринської
районної санепідемстанції на посаду завідуючого.

Завідуюча Буринським райздороввіділом Варвара Василівна
Клокова видає наказ про призначення Георгія Васильовича
завідуючим Буринською районною санепідемстанцією. На цей
час у штаті СЕС значились і працювали один дезінструктор, два
дезінфектори, які не мали спеціальної освіти, акушерка Ніна
Юхимівна Король, яка обіймала посаду фельдшера, та
медстатистик-бухгалтер Ольга Василівна Лістунова.

Новий завідуючий зустрівся зі спадщиною, якій не позаздриш.
Свого приміщення СЕС не мала. Працівники приходили на роботу
до приміщення райздороввідділу, де одержували вказівки по
роботі. У санепідемстанції був відсутній будь-який транспорт, не
було ніякого обладнання та апаратури, медичних препаратів.

Санітарно-епідеміологічна ситуація у районі була складною:
масові захворювання на сипний та черевний тиф, малярію,
дифтерію, скарлатину та інші інфекційні хвороби.

Новий завідуючий районною санепідемстанцією Г.В. Тимо-
шенко гостро поставив питання перед райздороввідділом та
райвиконкомом про вжиття заходів по ліквідації негативних явищ
у боротьбі з хворобами та налагодження профілактичної роботи у
районі. Для цього він вимагав надання приміщення для СЕС,
виділення коштів з бюджету на боротьбу з інфекційними
хворобами.

У цьому питанні значну допомогу новому завідуючому СЕС
надала епідеміолог обласної санепідемстанції Г.В. Видревич. При
її активній участі у січні 1946 року була проведена нарада
медпрацівників району, на якій обговорено критичний
епідеміологічний стан в районі, окреслено конкретні заходи
боротьби з хворобами.

Після проведеної наради були негайно вжиті заходи з
матеріального забезпечення районної санепідемстанції. Для її
працівників було виділене приміщення та необхідні меблі,
затверджено бюджет райсанепідемстанції. Для боротьби з тифом
створено епідзагін, який очолила досвідчений фахівець Н. Фе-
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доренко. Дезінструктором призначено демобілізованого з армії
Григорія Микитовича Краснодіда та двох дезінфекторів.

Відсутність лабораторії при СЕС негативно впливала на роботу
станції. Великих зусиль доклав Г.В.Тимошенко, якому до кінця
1946 року вдалось "відвоювати" одну кімнату у приміщенні
районної поліклініки й обладнати там лабораторію. Придбано
новий мікроскоп, необхідне обладнання та устаткування.
Лаборантом призначено досвідченого фахівця Пантелія
Петровича Ігнатенка.

За відсутності транспорту працівники СЕС пішки долали
десятки кілометрів щодня, але завдання виконували. У короткі
терміни було налагоджено сигналізацію, своєчасно проводилась
госпіталізація хворих, якісна обробка осередків зарази. У селах
побудовані примітивні лазні та дезкамери-землянки.

На початку 1947 року СЕС одержала сухожарові дезкамери й
доставила їх у села Духанівку, Успенку, Дяківку, Черепівку. Такі
дезкамери встановлено й у райсанепідемстанції.

Налагоджено кваліфіковане лікування малярії та інших
хвороб. Завдяки вжитим заходам у 1947 році були ліквідовані
захворювання на сипний тиф серед дітей Олександрівського
дитячого будинку, а також населення Дяківки, Нечаївки,
Воскресенки, Верхньої  Сагарівки та Гвинтового.

У ліквідації сипного тифу та малярії доводилось вживати
примусових заходів до керівників сільськогосподарських
підприємств, які негативно ставились до вимог медичних
працівників. Так,були накладені штрафи на голів колгоспів
Бошівки, Дяківки, Духанівки та інших. За недоліки у роботі по
ліквідації інфекційних хвороб піддавались покаранню й медичні
працівники. За несвоєчасну подачу повідомлень та зволікання в
госпіталізації сипнотифозних хворих був оштрафований на 200
карбованців лікар Семен Данилович Слюсар.

У 1948 році масові захворювання на сипний тиф і малярію були
ліквідовані. Але ще залишились поодинокі випадки
захворювання на черевний тиф у селах Успенка, Жуківка, Слобода
та Духанівка. Велику допомогу районній санепідемстанції у
ліквідації заразних хвороб у селах району надали завідуюча
міжрайстанстанцією Єжова, зав. Білопільською районною
санітарною станцією Н. Науменко та інфекціоніст Буринської
районної лікарні В.Г. Абраменко.

У 1948 році в районі виникли спалахи туляремії, спочатку на
Буринському цукровому заводі, а потім в Духанівці. В окремих
місцях виявлено захворювання на бруцельоз. На кінець 1948 року
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з туляремією на Буринському цукрозаводі було покінчено, а
навесні 1949 року цю хворобу подолали й у Дяківці. Трохи пізніше
покінчили й з бруцельозом у районі.

Поступово санепідемічна служба в районі поповнювалась
новими кадрами. У 1949 році за направленням прибув санітарний
лікар Олексій Федорович Ануфрієнко. Робота у санстанції стала
проводитись на значно вищому кваліфікованому рівні.

У цей час у санстанції з'явився і транспорт. Наприкінці 1948
року за нарядом облздороввідділу санітарна станція одержала
коня, за яким їздив у місто Луцьк Григорій Микитович Краснодід.

У 1950 році районна санітарна станція отримує нового
завідувача – Катерину Яківну Сушкову. Своїм заступником вона
призначила Григорія Коняєва, а Георгія Васильовича Тимошенка
переводить на посаду помічника епідеміолога. Лаборантом став
молодий фахівець Іван Іванович Новаченко. Завідуючим
Буринським райздороввідділом у цей період був Ілля Борисович
Шик. І.І. Новаченко багато зусиль доклав, аби обладнати лабора-
торію, кімнату для якої надав зав. райздороввідділом І.В. Шик,
звільнивши для цього свій робочий кабінет.

Обладнання лабораторії було примітивне: гасовий термостат,
сушильна шафа – теж на примусному підігріві. Та все ж це дало
можливість проводити дослідження на кишкову групу мікробів,
бакпосівів на дифтерію, продуктів харчування, а також робити
ряд клінічних досліджень.  [28].

У 1951 році санстанцію очолює лікар М.П. Лесик, у 1954 році –
лікар О.К. Колесник. У 1957 році санепідемстанція поповнилась
лікарем-бактеріологом Л.І. Єфименко. Діапазон досліджень роз-
ширився, умови роботи працівників станції поліпшились.
Наказом по облздороввідділу Буринську районну санітарну
станцію звільнено від клінічних досліджень. У цьому ж році
лабораторію переведено у нове приміщення при райполіклініці,
де їй відведено три кімнати. Лабораторія поповнилась
термостатами з електрообігрівом. Все це позитивно вплинуло на
якість роботи працівників лабораторії.

У 1959 році на посаду головного лікаря санепідемстанції
призначають лікаря А.М. Колодька, який обіймав цю посаду до
1961 року. З 1961 року по червень 1965 року санстанцією завідував
лікар Вадим Олександрович Нездіймишапка, а з 1965 року по 1
грудня 2001 року санепідемстанцією незмінно керував лікар
Олександр Григорович Браташ.

За його перебування на посаді головного лікаря районної
санепідемстанції відбулись значні зміни у роботі цієї медичної
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установи. У 1970 році лабораторія СЕС перейшла у приміщення з
семи кімнат, поповнилась новим обладнанням та устаткуванням,
що дозволяє проводити весь комплекс досліджень.

У 1972 році Буринська районна санітарна станція набула
статусу 1-ї категорії і мала такі штати: головний санітарний
лікар, санітарний лікар з комунальної гігієни, санітарний лікар
зі шкільної гігієни, санітарний лікар з гігієни харчування, 4 ла-
боранти, 6 помічників санітарного лікаря, інструктор з санітарної
освіти та санітарка.

В епідвідділі працюють лікар-епідеміолог, лікар-медпарази-
толог, 4 помічники епідеміолога, помічник паразитолога,
помічник ентомолога, медичний статистик. У баклабораторії
працюють лікар-бактеріолог, 2 лаборанти, лаборант-гельмінтолог,
2 санітарки. У дезвідділі працюють інструктор-дезінфектор і два
дезінфектори. У штаті СЕС числяться також завгосп, секретар-
машиністка, три шофери, кочегар та прибиральниця.

Районна санепідемстанція розміщена у двох приміщеннях.
Одне приміщення з 5 кімнатами виділено для санепідвідділу. У
ньому одну кімнату займає епідвідділ, 2 кімнати – санвідділ, одну
кімнату – профдезвідділ, одну кімнату – кабінет головного лікаря.

Лабораторія СЕС має у своєму складі два відділення:
санітарно-бактеріологічне та санітарно-хімічне. Розміщена
лабораторія у 7 кімнатах, оснащена всім необхідним для про-
ведення належного комплексу робіт.

СЕС має у своєму розпорядженні автомашину УАЗ- 452 "А",
2 автодезустановки АПК, змонтовані на шасі ГАЗ-51 і ГАЗ-6З.

За 50 років з дня заснування санстанції (1922–1972) у розвитку
економіки району відбулись значні зміни, що дало змогу станом
на кінець 1972 року повністю ліквідувати такі інфекційні хвороби,
як натуральна віспа, сипний тиф, дифтерія, малярія, бруцельоз,
туляремія, сибірська язва та ін.

З кожним роком все менше реєструються випадки
захворювання на коклюш, хворобу Боткіна, гострі кишкові
інфекційні хвороби.

На зменшення інфекційних захворювань у районі вплинуло
поліпшення водопостачання, проведення каналізації та інші дії з
благоустрою населених пунктів району.

До 1955 року водопостачання у райцентрі та селах району
здійснювалось із місцевих джерел та відкритих водойм. Для
харчових цілей населення брало воду з шахтних колодязів та з
ріки Сейм. Водогони були встановлені тільки в Буринському та
Першотравневому цукрозаводах. Та й там їх були одиниці.
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У 1955 році в селі Буринь споруджено перший водогін для
потреб мешканців. Діяло всього три водорозбірних колонки. У 1972
році водогонів у районі було вже 14. Вони подавали питну воду
виключно для населення. Близько ста водогонів діяло на під-
приємствах, в установах та організаціях, а також на тварин-
ницьких фермах колгоспів.

   Перші об'єкти з малою каналізацією з'явилися лише в 60-х
роках. У 1955 році почалось будівництво громадських лазень. Їх
налічувалось у районі п'ять, з них дві – у Буринському та Першо-
травневому цукрових заводах та три – у селі Буринь. У 1972 році їх
уже налічувалось більше сорока. Значною подією у житті міста та
сіл району стала їх газифікація, яка розпочалась у 1986 році. З
1990 року активно проводилася газифікація промислових об'єктів
та житлових будинків міста та окремих сіл району. Вона
продовжується й донині.

Основні промислові підприємства міста, установи та
організації газифіковані, значна частина вулиць також під-
ключена до газової мережі, блакитне паливо підведене до  Степа-
нівки, Успенки, Слободи.

На початок 2000 року в районі діє 41 водонапірна башта, з них
3 башти комунальні, 9 відомчих та 29 сільських. Загальна
довжина водогонів сягає 98,3 кілометра. Крім того, в районі діє
2389 шахтних колодязів, з них 510 колодязів спільного корис-
тування, які знаходяться під наглядом санепідемстанції.

Окрім того, під санітарним наглядом перебувають 39 ліку-
вально-профілактичних закладів: центральна районна лікарня,
4 сільських дільничних лікарні, 14 ФАПів та 20 ФП, 42 школи,
дитячий оздоровчий табір "Чайка" та понад 40 дитячих оздоров-
чих таборів при загальноосвітніх школах.

Буринська санепідемстанція провела
значну профілактичну роботу, і, як на-
слідок, на кінець 1999 року не зареєстровано
жодного випадку захворювання на
черевний та сипний тиф, дифтерію, сказ,
сибірську язву, правець, кір та інші ін-
фекційні хвороби. Лише сім випадків захво-
рювання на дизентерію стались протягом
1999 року.

Олександр Григорович Браташ 35 років
поспіль очолював колектив Буринської
районної санепідемстанції. Окрім основної
роботи, він брав активну участь у діяльності
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громадських організацій. Був членом райвиконкому, депутатом
районної і міської рад, членом ради з народної освіти. Довгий час
очолював районну організацію Українського товариства охорони
природи, є учасником народного хору Буринського Будинку
культури і його солістом.

З О.Г. Браташом працювали лікар гігієни харчування Борис
Миколайович Швагер, епідеміолог Анатолій Панасович Старосвєт,
бактеріолог Валентина Іванівна Лукаш, хімік Тетяна Дмитрівна
Калинович, помічник санітарного лікаря Антоніна Павлівна
Вернидуб, Раїса Іллівна Колесникова, Надія Володимирівна
Бризюк, Тетяна Борисівна Салогубова, Валентина Борисівна
Сніжко, Світлана Володимирівна Бикова, Олександр Павлович
Мірошниченко, Павло Миколайович Мандрик; помічники епіде-
міолога Ніна Іванівна Іващенко, Ірина Миколаївна Борматова,
Людмила Сергіївна Мірошник, Антоніна Григорівна Блохіна;
помічник лікаря-паразитолога Тамара Віталіївна Авдєєнко,
помічник лікаря-ентомолога Руслан Володимирович Корнієнко,
медстатистик Зоя Миколаївна Черняк, інструктор санітарно-
освітньої роботи Валентина Кузьмівна Михненко, лаборант-хімік
Ніна Петрівна Фоменко, Катерина Савеліївна Погоріла, Надія
Іванівна Якименко, лаборанти-бактеріологи Людмила Миколаїв-
на Ліщук та Валентина Володимирівна Потапенко, лаборанти-
паразитологи Анжела Іванівна Цибань, Наталія Миколаївна Гера-
сименко, Ніна Миколаївна Гагіна, Людмила Григорівна Короб-
кова, Олена Валеріївна Плевако; дезінструктор  Ольга Олександ-
рівна Швагер, дезінфектори Валентина Андріївна Стасюк,
Зінаїда Миколаївна Рак, Любов Михайлівна Свердликова,
головний бухгалтер Валентина Федорівна Кузнецова, секретар-
машиністка Валентина Олександрівна Єсаулко, завгосп Лідія
Іванівна Рудецька, санітарки Світлана Анатоліївна Сніжко, Ніна
Михайлівна Демешко, Олена Іванівна Профір, Лідія Василівна
Єфименко, Антоніна Василівна Калантай, Наталія Миколаївна
Якименко, водії Геннадій Олександрович Северин, Олександр
Леонідович Шиченко, Олександр Миколайович Петрик,
дезінфектор Ніна Дмитрівна Клепанда, заввідділом профілактич-
ної дезінфекції Оксана Петрівна Клепанда, лаборант Юрій
Миколайович Ходенко, дезінфектори Віра Олександрівна Бучич,
Таїсія Миколаївна Зюзько, Людмила Сергіївна Рожок, Тетяна
Володимирівна Батюк, Алла Костянтинівна Клепанда, касир
Оксана Миколаївна Рєзнік.

Працівники СЕС пишаються своїми колегами-ветеранами, що
пішли на заслужений відпочинок: Тетяною Олексіївною Гончар,
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Ольгою Василівною Лістуновою, Антоніною Лаврентіївною
Кужель та Миколою Герасимовичем Раненком.

З 1 грудня 2001 року по 11 травня 2008 року головним лікарем
СЕС працював Борис Миколайович Швагер. З 14 жовтня 2008 року
цю посаду обіймає Олександр Євгенович Крутов.

Головне завдання СЕС – встановлення причинно-наслідкових
зв'язків різних патологічних станів здоров'я людей з різними
аспектами навколишнього середовища.

Це шкідливі фактори: біологічні, хімічні, фізичні, радіологічні,
психологічні та інші. "Наша основна функція – встановити, як
впливає на наше життя і здоров'я те, що ми п'ємо, їмо, чим ди-
хаємо. Це – профілактика захворювань. Якщо про неї забути, то
подальші витрати на ліквідацію наслідків спалахів інфекційних
захворювань багаторазово перекриють економію від скорочення
штатів служби".

З  лютого 2013 року на базі районної санітарно-епідеміоло-
гічної станції створено відділення Державної установи "Сумський
обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України".
Штат установи складають: завідувач відділення, бактеріолог,
біолог санітарно-гігієнічної лабораторії, чотири лаборанти, три
помічники епідеміолога, бухгалтер, водій.

Тим часом 10 вересня 2014 року була прийнята, а 16 вересня
набула чинності постанова уряду України "Про оптимізацію систе-
ми центральних органів виконавчої влади". Документ передбачає,
зокрема, створення держслужби з питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів. Формуватися вона буде шляхом
перетворення Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
та приєднання її до організації, яка утворюється, – Держінспекції
з захисту прав споживачів і Держсанепідемслужби. Цей документ
досі не реалізований, і майже 30 тисяч співробітників СЕС
знаходяться у невизначеному становищі. Якщо буде виконана
ця постанова Кабміну, то санепідемслужби у містах і районах не
буде. Сьогодні, якщо санепідемслужбу буде ліквідовано, а все йде
до того, що її буде ліквідовано, ситуація стане непрогнозованою. І
цього не можна не бачити.

Питання захисту громадського здоров'я, в тому числі, безпеки
життєдіяльності населення, повинно бути надзвичайно акту-
альним та пріоритетним у діяльності Міністерства охорони
здоров'я. Необхідно забезпечити цілісну систему, яка складається
з профілактичних, протиепідемічних та лікувальних заходів. Це
дозволить впливати на процес інфекційної та неінфекційної
захворюваності.
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На підставі аналізу захворюваності та даних соціально-
гігієнічного моніторингу щодо стану навколишнього середовища,
в тому числі, безпеки харчових продуктів та питної води, умов
проживання, виховання, умов праці повинні оперативно
прийматися превентивні управлінські рішення щодо запобігання
поширенню відповідної захворюваності.

За роки у Буринському районі утворилися цілі династії сімей
працівників санітарно-епідеміологічної служби. Так, Олександр
Григорович Браташ – колишній головний лікар райсанепідстанції,
його дружина Лариса Федорівна Браташ – колишній лаборант-
паразитолог.

Анатолій Опанасович Старосвєт – колишній лікар-епідеміолог
районної санепідстанції, його дружина Аталея Віталіївна Ста-
росвєт – колишня завідуюча бактеріологічною лабораторією
райсанепідстанції; Борис Миколайович Швагер – колишній
головний лікар райсанепідстанції, його дружина  Ольга Алек-
сандрова Швагер – дезінструктор.
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МЕРЕЖА СІЛЬСЬКИХ  ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯМЕРЕЖА СІЛЬСЬКИХ  ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯМЕРЕЖА СІЛЬСЬКИХ  ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯМЕРЕЖА СІЛЬСЬКИХ  ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯМЕРЕЖА СІЛЬСЬКИХ  ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
РАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГРАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГРАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГРАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГРАЙОНУ ДО РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУАЛУАЛУАЛУАЛУЗІЗІЗІЗІЗІ

Із зростанням мережі лікарських дільниць, амбулаторій та
фельдшерських пунктів поступово розвивалася і мережа сільських
лікарень. Їх будівництво велося повільніше, тому що коштувало це
значно дорожче, ніж спорудження амбулаторій. Але земство йшло
на певні витрати для забезпечення сільського населення медич-
ною допомогою хоча б у який-небудь спосіб, для чого вдавалися і
до коробочних зборів на будівництво лікарень.

Слобідська дільнична лікарня – одна з найстаріших медичних
установ на Буринщині. Свій відлік часу вона бере з будівництва у
1912 році медпункту при Миколаївському (згодом Першотравне-
вому) цукровому заводі в селі Попова Слобода Грузчанської волості.
До цього мешканці села Попова Слобода одержували медичну
допомогу в земській медичній амбулаторії в селі Грузьке Коно-
топського повіту.

У заводському медичному пункті працювали фельдшер, аку-
шерка та санітарка (прізвища встановити не вдалося). Вони
надавали медичну допомогу робітникам цукрового заводу, а
також мешканцям Попової Слободи. Працівники медпункту самі
закуповували медичні препарати, власноруч готували мікстури,
настої, мазі та інші ліки, оскільки аптеки на заводі не було, а тому
лікування було платним.

     Ïðèì³ùåííÿ Ïåðøîòðàâíåâî¿ çàâîäñüêî¿ ë³êàðí³
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   Після революції 1917 року в цьому приміщенні була відкрита
заводська амбулаторія, в якій працювали один лікар, фельдшер,
акушерка та санітарка. Згодом амбулаторію реорганізували у
лікарню на 10 ліжок. У період Другої світової війни лікарня впро-
довж 1941–1945 років продовжувала функціонувати й надавала
медичну допомогу колишнім робітникам заводу, мешканцям села
та пораненим воїнам.

Після закінчення війни лікарня відновила свою роботу в
повному обсязі, у панських будинках були відкриті амбулаторія і
лікарня на 15 ліжок. Згодом у стаціонарі працювали лабораторія,
фізкабінет, кабінет ЕКГ, пологове відділення на три ліжка.
Медичну допомогу надавав старший медичний працівник
фельдшер Григорій Михайлович Сахненко і 7 медичних сестер.
Аптека була при лікарні у розпорядженні фельдшера.

Очолив Слобідський медичний заклад демобілізований з армії
лікар Степан Степанович Тригуб. Разом з ним працювали
фельдшер Кирило Григорович Чорнозуб, акушерка та санітарка,
прізвищ яких встановити не вдалось. Цей невеличкий колектив
працював злагоджено й добросовісно. Але їм було важко, наван-
таження на кожного з них було занадто великим. За ініціативою
Степана Степановича, у 1947 році в центрі села додатково
відкрито сільську амбулаторію, після чого становище змінилося

Ñàõíåíêî Îëüãà ,
Ïîºçäí³ê  Òåòÿíà

Äìèòð³âíà,
Ìîðîç Êàòåðèíà

(Äåìèäåíêî)
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на краще. Але село велике, і цим двом медичним установам не
під силу було обслужити все населення. Положення ускладню-
валось ще й тим, що в селі багато віддалених вулиць та садиб.
Постало питання про розширення сітки медичних закладів та
наближення їх до віддалених від центра поселень. Тому в 1948
році відкриваються фельдшерські пункти в Кіровському та
Леонтіївському відділках Першотравневого радгоспу, а згодом і в
селі Головинка. Проблемою залишалася відсутність аптеки в селі,
але незабаром й це питання вирішилось позитивно: у центрі села
було споруджено сільську аптеку. Завідуючою аптечним закладом
призначено фармацевта Тетяну Дмитрівну Поєзднік.

Епідеміологічна обстановка у селі поліпшилась. Захворюва-
ність серед населення значно скоротилась, зменшилась кількість
випадків травматизму на промисловому та сільськогосподар-
ському виробництвах. Проте всіх проблем вирішити не вдалось.

На Першотравневому цукровому заводі кількість працюючих
щороку зростала і у 1950 році сягнула 650-750 осіб. Виникла
потреба у відкритті на підприємстві медичного оздоровчого
пункту. Для цього дирекція заводу віднайшла приміщення,
районна лікарня призначила завідуючого оздоровчим пунктом
досвідченого фельдшера Феодосія Володимировича Фесюка.

Феодосій Володимирович активно
включився у процес: налагодив профі-
лактичну та санітарно-просвітницьку
діяльність на підприємстві, активізував
донорську роботу тощо. Під його
керівництвом санітарна дружина заводу
досягла значних професійних успіхів,
неодноразово займаючи призові місця
на районних змаганнях.

Феодосій Володимирович Фесюк
пропрацював 42 роки. За цей період
доклав багато зусиль до покращання

рівня медичного обслуговування населення. Отримані знання
використовував у повсякденній практичній роботі. Його досвід,
знання та професіоналізм упродовж багатьох років не раз
рятували людям життя і повертали їм здоров'я.

За сімейною традицією, за покликанням серця продовжують
його справу діти: дочка Валентина Феодосіївна та син  Олександр
Феодосійович, який має приватну клініку – центр екстракор-
поральної терапії, полковник медичної служби, доктор медичних
наук, академік академії МТН.

Ô.Â. Ôåñþê
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Любов до медичної професії передається з покоління в поко-
ління,і породжуючи все нові й нові династії медиків.

У 1957 році головний лікар Слобідської дільничної лікарні
Степан Степанович Тригуб пішов на пенсію, а замість нього
прислали молодого лікаря Федора Іларіоновича Матвійчука.

Його дружина Людмила Яківна Розжива також працювала
лікарем у лікарні. Разом з ними працювали лікар-стоматолог
Євген Іванович Сосновський, педіатричну службу очолював лікар
Василь Георгійович Гризан.

Василь Георгійович Гризан працював
головним лікарем, потім дитячим педіат-
ром. Робота лікарні, медпунктів, його пра-
цівників починається з великої любові до
людей, із захоплення тією благородною
справою, якій присвячуєш усе своє життя.
Плекати дітей – ось чого прагнула його
душа, тому він і став педіатром, а згодом –
сімейним лікарем. Лікар Гризан – людина
великого потенціалу, його енергія запалює
всіх, хто його оточує. Одружений, має
дорослих дітей. Бере активну участь у

громадському житті села.
Молодий колектив лікарів активізував роботу лікарні. З

ініціативи головного лікаря Ф.І. Матвійчука до лікарні було при-
будовано нове приміщення, що дало змогу розширити стаціонар
до 35 ліжок. Лікарня поповнилась машиною швидкої допомоги.
Це значно розширило можливості надання кваліфікованої
медичної допомоги населенню села. Авторитет дільничної лікарні
також зростав.

У 1974 році за пропозицією головного лікаря Ф.І. Матвійчука
на цукровому заводі спорудили нове приміщення оздоровчого
медичного пункту, обладнане найновішою апаратурою та
устаткуванням. На той час цей оздоровчий медпункт був одним з
кращих у районі, він мав статус районної школи передового
досвіду. З 1991 року естафету в роботі оздоровчого медичного
пункту на Першотравневому цукровому заводі прийняла
фельдшер Валентина Феодосіївна Вовк.

За час роботи медичного колективу Слобідської дільничної
лікарні, очолюваної Федором Іларіоновичем Матвійчуком,
захворюваність серед населення села Слободи значно зменши-
лась, зведено до мінімуму травматизм сільського населення та
робітників цукрового заводу.

Â.Ã. Ãðèçàí
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У 1978 році смерть раптово обірвала життя чудової людини,
головного лікаря Слобідської дільничної лікарні Федора
Іларіоновича Матвійчука. На посаду керівника Слобідської
дільничної лікарні призначають дружину Федора Іларіоновича
Людмилу Яківну Розживу, яка виконувала обов'язки головного
лікаря до 1985 року.

У 1985 році її замінив на цій посаді
лікар Петро Олександрович Павлюк,
який згодом став начальником управ-
ління охорони здоров'я в Сумській облас-
ті, а Людмилу Яківну Розживу знову
призначають головним лікарем Слобід-
ської дільничної лікарні. Цю посаду вона
обіймала до виходу на пенсію у 1997 році,
після чого на її місце призначили лікаря
Ніну Володимирівну М'якушенко.

Станом на 1 січня 2000 року в селі
Слобода за кошти агропромфірми "Украї-

на" (генеральний директор Григорій Іванович Шестак) завершено
будівництво типового приміщення дільничної лікарні.

Медичний колектив Слобідської лікарні, який очолювала на
той час Н.В. М'якушенко, налічував у своєму складі понад 30 фа-
хівців. Це – лікар-педіатр Василь Георгійович Гризан, медсестри
Тетяна Григорівна Яременко, Лідія Іванівна Васіна, Катерина
Дмитрівна Куроїд, Юлія Володимирівна Коваленко, Світлана

Íîâå ïðèì³ùåííÿ Ñëîá³äñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ë³êàðí³
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Ãîëîâíèé ë³êàð Ñëîá³äñüêî¿ ÑÄË Ñ.Ì. Ì'ÿêóøåíêî ç³ ñâî¿ìè ïðàö³âíèêàìè

Василівна Баран, Олена Вікторівна Бондар, Людмила Іванівна
Толкачова, Олена Миколаївна Оберлянд, Людмила Володими-
рівна Галайда, Надія Петрівна Лиманець, Олена Миколаївна
Дудка, Вікторія Геннадіївна Качур, лаборант Катерина Іванівна
Ягупа, фельдшер Світлана Миколаївна Коваленко, акушерка
Оксана Петрівна Обруч, медрегістратор Любов Миколаївна Ягупа,
молодші медсестри – Ніна Олексіївна Нагорна, Лариса Анато-
ліївна Леоненко, Катерина Дмитрівна Гавриленко, Наталія
Анатоліївна Рєзнік, Надія Миколаївна Гризан, завгосп Світлана
Василівна Андрійко, кухарі Надія Василівна Поправка та Надія
Іванівна Стародубець, водій Олег Володимирович Білий, візники
Володимир Петрович Білий та Тетяна В'ячеславівна Гавриленко,
техпрацівник Надія Степанівна Соловйова.

Ñóøêîâà Ë.²., Ðîçæèâà Ë.ß.,
Ïåòðåíêî Ì.².
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Ôîëüêëîðíèé àíñàìáëü Ñëîá³äñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ë³êàðí³

Â³ä àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó Áóðèíñüêî¿ ðàéîííî¿
öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³  â³òàííÿ ç íàãîäè  â³äêðèòòÿ Ïåðøîòðàâíåâî¿

ñ³ëüñüêî¿ ä³ëüíè÷íî¿ ë³êàðí³ òà ãåðá Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Óêðà¿íè (âèð³á ðó÷íî¿ ðîáîòè ç ñîëîìêè) îòðèìàëè ïðàö³âíèêè ë³êàðí³.
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В історії села Чернеча Слобода знаходимо, що у 1906 році було
відкрито лікарську дільницю, яка обслуговувала населення
Чернече-Слобідської та Хустянської волостей. Дільниця була
розміщена у найманому приміщенні. У ній працювало 3 фельд-
шери. 23504 особи (дві волості) обслуговував лише один лікар
Смілівської лікарні.

Чільне місце в історії медицини на Буринщині посідає Чернече-
Слобідська дільнична лікарня. Вона заснована у 1912 році зем-
ством у Чернече-Слобідській волості Роменського повіту Полтав-
ської губернії. Лікарня розрахована на перебування у ній до
10 хворих.

Документальних матеріалів, які б засвідчували прізвища
працівників лікарні, на жаль, віднайти не вдалось. Із розповідей
старожилів виявлено, що першим завідувачем Чернече-Слобід-
ського медичного закладу був фельдшер за прізвищем Бугай.

Після Жовтневої революції 1917 року лікарню було ліквідовано
і в її приміщенні відкрито сільський клуб. В іншому приміщенні
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облаштували фельдшерський пункт, який очолив фельдшер
Бровко.

Відомостей про діяльність цієї людини знайти не вдалося.
Відомо лише, що робота на цьому медпункті ніяк не налагоджу-
валася, і невдовзі завідуючим фельдшерським пунктом призна-
чено фельдшера Павла Івановича Зеленського.

Про нього й нині згадують як про здібного й відданого своїй
професії фахівця, для якого служіння людям стало сенсом життя.
На жаль, трагічний випадок під час виконання ним своїх служ-
бових обов'язків призвів до смерті цієї чуйної й безкорисливої
людини. У 1930 році П.І. Зеленський помер. Його поховали біля
приміщення лікарні, в якій він працював.

 У 1925 році у Чернечій Слободі почала діяти дільнична лікарня
потужністю на 25 ліжок. У ній працювали лікарі Кожура та
Глушецький, фельдшери Зеленський та Бровко. Лікарня обслуго-
вувала Чернечу Слободу з хуторами Новостроївка, Колядиха,
Лебідів, Вишневе, а також Хустянку з хуторами Бурики та
Романчуки.

За переписом 1926 року, Чернече-Слобідська дільнична
лікарня надавала медичну допомогу населенню в кількості
25 тисяч осіб. У 1930 році при лікарні відкрили пологове відділення
та аптеку. Очолював медичний заклад лікар Кожура аж до 1941
року, коли він пішов на фронт.

Після війни, у 1946 році Чернече-Слобідську медичну установу
очолив лікар Сергій Карпович Дружченко, фахівець високого

×åðíå÷å-Ñëîá³äñüêà  ë³êàðíÿ, â öåòð³ ïðàâîðó÷ Î.Ï.Òîâñòóõà
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рангу. Він закінчив Ленінградську медичну академію, був
озброєний глибокими знаннями та практичними навичками,
володів гіпнозом і вміло застосовував його у своїй лікувальній
практиці. Йому дозволялось виконувати всі медичні маніпуляції
в межах прав дільничного лікаря.

Роботі головного лікаря дільничної лікарні Сергій Карпович
Дружченко віддав все своє свідоме життя. За його бутності сіль-
ська лікарня була розширена до 35 ліжок з пологовим будинком,
придбано санітарну автомашину, нове обладнання та медичний
інструментарій. Матеріальна база на той час повністю відпо-
відала стандартам дільничної лікарні.

У 1968 році Сергій Карпович Дружченко передав посаду
головного лікаря Чернече-Слобідської дільничної лікарні своєму
наступнику – досвідченому лікарю Павлу Семеновичу Карпенку.

42 роки Павло Семенович невтомно продовжує традиції свого
шановного попередника. Він дбає про зміцнення матеріальної
бази лікувального закладу, виховання медичних кадрів, попов-
нення лікарні необхідним медичним обладнанням та устат-
куванням, медикаментами.

У цей час в селі Чернеча Слобода працював головою колгоспу
"Політвідділ" Олександр Павлович Товстуха. Він розумів, що успіхи
підпорядкованого йому сільськогосподарського підприємства
цілком залежить від здоров'я його трудівників. А медична
установа Чернечої Слободи вже дихала на ладан. Враховуючи те,
що до керівництва Чернече-Слобідською лікарнею прийшла енер-
гійна людина, Павло Семенович Карпенко, Олександр Павлович
вирішив допомогти медикам матеріально, виділивши з
колгоспного бюджету необхідні кошти на зміцнення матеріальної
бази сільської лікарні. За ці кошти була підведена проточна вода
до лікарні, встановлено водяне опалення, збудовані нова котельня
та пральня, гараж для автотранспорту, реконструйовано будинок
колишньої школи під лікарню, проведено капітальний ремонт
амбулаторії, інших приміщень, придбано для лікарні нове
медичне обладнання та медичне устаткування.

І все це робиться для поліпшення умов надання необхідної
кваліфікованої медичної допомоги хворим людям та проведення
постійної профілактичної роботи, аби зменшити захворюваність
мешканців села.

  У 2000 році посаду головного лікаря П.C. Карпенко передав
терапевту Світлані Михайлівні Шаповал, яка вже має певний
досвід роботи. Її однодумці та надійні помічники – стоматолог
Віктор Григорович Різник, фельдшер Валентина Миколаївна
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Говоруха, медичні сестри Валентина Олексіївна Ведмідь, Ольга
Олександрівна Кошіль, Варвара Данилівна Ведмідь, Тамара
Миколаївна Горбатенко, Людмила Володимирівна Ткаченко,
Валентина Петрівна Калантаєнко, Людмила Михайлівна Білик,
молодші медсестри Варвара Адамівна Барабаш, Катерина Іллівна
Шешак, Віра Михайлівна Барабаш, Ганна Сергіївна Мартиненко,
Ніна Петрівна Ткаченко, Катерина Демидівна Русак, акушерка
Лідія Григорівна Отюська, лаборант Любов Михайлівна Совгир,
кухарі Ганна Василівна Майборода, Галина Дмитрівна Курсенко,
медрегістратор Лідія Іванівна Білошапка, завгосп Григорій Ілліч
Ведмідь, прачка Анастасія Семенівна Пішапова, водій Григорій
Васильович Попелюшенко, техпрацівник Лідія Іванівна Мела-
шенко, візник Микола Григорович Кондратьєв, фельдшери швид-
кої допомоги Петро Петрович Олексенко, Світлана Анатоліївна
Забіяка, Олександр Миколайович Федоров, водії Сергій Григо-
рович Барабаш, Григорій Михайлович Осадчий та Володимир
Миколайович Горбатенко. З 2005 року Павло Семенович – знову
головний лікар Чернече-Слобідської сільської дільничної лікарні.
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ПАВЛО КАРПЕНКО: СІЛЬСЬКИЙ ЛІКАРПАВЛО КАРПЕНКО: СІЛЬСЬКИЙ ЛІКАРПАВЛО КАРПЕНКО: СІЛЬСЬКИЙ ЛІКАРПАВЛО КАРПЕНКО: СІЛЬСЬКИЙ ЛІКАРПАВЛО КАРПЕНКО: СІЛЬСЬКИЙ ЛІКАР

Павло Семенович Карпен-
ко народився у 1937 році в
селі Чернеча Слобода.

У місцевій школі всі вчи-
телі визнавали: Павло Кар-
пенко – здібний учень. Коли-
не-коли проскочать у журна-
лі кілька четвірок, а решта -
тільки "відмінно". Брався до
книжок, малярства. Разом з
тим проходив хлопець і сіль-
ські університети – пас гусей,
корів, матері з домашньою
роботою допомагав. Але ча-
сом щось непокоїло його, відчував якусь надщербленість душі,
недалекість думки і короткозорість поглядів. Тамував ті почуття,
ховав їх від усіх, шукав  –  і не знаходив відповіді...

Павло одержав повістку до армії у 1956 році, служив у Чугуєві
Харківської області. В армії йому обладнали студію, де він зай-
мався оформленням стендів всілякої наочної агітації, малював
плакати. Тоді ж зійшовся з кількома юнаками, котрі мали свої
погляди на життя, відзначались, як говорили тоді, вільно-
думством. І саме вони повернули світогляд Павла в інший бік,
додали йому розуміння життєвих істин.

Відслуживши, приїхав Павло у материну хату, влаштувався
теслею у колгосп. Згодом вступив до Харківського медичного
інституту. Жив на одну стипендію, підробляв у трамвайному депо,
на заводі. Після закінчення інституту в 1966 році тільки два роки
довелося Павлу Семеновичу Карпенку, образно кажучи, побути
під рукою. А потім з 1968 року – головний лікар дільничної лікарні
у рідному селі. І одразу – вир проблем: ремонт приміщення, підве-
дення води, реконструкція системи опалення, підбір кадрів,
лікування хворих… Запрігшись у роботу, тягнув, не відчуваючи
ваги. Горів роботою, беручись до всього.

Довелося пізнати страх. Страх за людське життя. Породілля
стікала кров'ю, і нічого не вдавалось зробити. Лікар разом з
медсестрою не відходив від її ліжка годину, другу. Не мав права
на власне безсилля, помилку. Пригадується й посиніле тільце
немовляти. Кожен його крик здавався останнім. Лікар тримав
дитину на цьому світі. І смерть відступила. Це лише два випадки,
а їх було десятки протягом багатьох років роботи.
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Павло Семенович – людина неординарна. Своїми думками,
своїми вчинками. Він береться за все, що йому цікаве. Часто хоче
спробувати: чи вдасться? За власним проектом йому довелось
перебудовувати лікарню. І зараз там затишно, зручно. Не ви-
стачає, звичайно, коштів на обладнання, медикаменти.

І головний лікар, як мовиться, стукає в усі двері.
"Не раз звертався за допомогою до голови місцевого сільгоспу

Олександра Павловича Товстухи, – говорить він, – і завжди
одержував підтримку. Було в лікарні підсобне господарство, тож
наші хворі непогано забезпечувалися харчуванням, Хоча важко,
звичайно... "

За направленням Буринської центральної районної лікарні
Павло Семенович побував на курсах екстрасенсів у Києві. Тож
вдається й до такої практики. Впевнений, що є непізнані сторони
нашого буття, і ми не повинні їх цуратись.

"Але знаєте, – сказав Павло Семенович, – якось не відчуваю
прожитих літ. Минуло їх 78, і майже все позаду, виросли діти, є
онуки. А, здається, – ще стільки не встиг. Ще стільки хочеться
зробити!" Він і досі продовжує працювати на посаді головного
лікаря Чернече-Слобідської лікарської дільниці комунального
закладу Буринської районної ради "Центр ПМСД Буринського
району".

  Цікавою є історія Пісківської сільської дільничної лікарні, але
вона мало досліджена. Документальних відомостей про цю лікар-

Ï³ñê³âñüêà àìáóëàòîð³ÿ



172

ню у районі не збереглось. Але із спогадів мешканців села – людей
похилого віку, встановлено, що свій початок лікарня бере з 1914
року. Саме тоді в селі Глушець відкрив земську амбулаторію сані-
тар царської армії Прохор Стеба. Він збудував приміщення амбу-
латорії на свої кошти, але йому була надана й меценатська допо-
мога на будівництво цієї споруди. Меценатами виявились два
браги Мстифоровичі. Будівництво тривало два роки – з 1912 по
1914 рік.

Ця споруда – живий свідок історичної минувшини в розвитку
медичної служби рідного краю. У цьому приміщенні був розмі-
щений стаціонар Пісківської сільської дільничної лікарні.

Прийом хворих тоді здійснювався безкоштовно, але лікування
було платним, тому що лікар цієї установи сам закуповував
медикаменти, а також власноруч виготовляв окремі ліки, широко
застосовував фітотерапію.

У 1918 році в селі Глушець відкрили фельдшерський пункт,
очолював його фельдшер з Бурині Олексій Хомич Плотников. У
1940 році у цьому ж селі функціонувала також медична амбула-
торія. Встановити прізвища працівників, які працювали у
медичній установі з дня заснування й до 40-х років, не виявилось
можливим.

У повоєнний час Глушецьку сільську дільничну лікарню очо-
лювали лікарі: терапевт Данило Іванович Могиленець (1944–1945
роки), терапевт Олександра Семенівна Журавльова (1946–1949),
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Олександра Григорівна Горєлова (1949–1950), терапевт Анатолій
Микитович Ключник (1954–1959), педіатр Віталій Єфремович
Кушнір (1960–1963), педіатр Іван Іванович Терентьєв (1959–1960),
Анатолій Михайлович Сосницький (1963–1973), Лідія Тимофіївна
Кищенко (1973–1976), Антоніна Олександрівна Кацан (1976–
1981), Галина Василівна Дмитришина (1981–1983), Сергій Мат-
війович Мандрик  з 1983 року і по цей час беззмінно обіймає посаду
головного лікаря Пісківської дільничної лікарні.

У повоєнний час лікарями в Пісківській дільничній лікарні
працювали: педіатром - Парасковія Трохимівна Кушнір, педіатром
– Людмила В. Терентьєва, педіатром Микола Іванович Кищенко,
терапевтом – Інна Іванівна Сосницька.

Медичні працівники з середньою спеціальною освітою, що
працювали у повоєнний час: медичні сестри Зінаїда Іванівна
Третьякова, Тетяна Федорівна Бойко, Раїса Трохимівна Сапегіна,
Раїса Мефодіївна Ніколаєнко, Надія Петрівна Татаренко, Ніна
Данилівна Чеманова, Марія Харитонівна Гуменюк, Надія Олек-
сандрівна Карпенко, Ганна Дмитрівна Циганенко; фельдшери
Олександра Прохорівна Стеба, Григорій Михайлович Горлов,
Ганна Іванівна Проценко, Валентина Василівна Матус, Надія
Василівна Дзюба, Тамара Миколаївна Дубовик, Анатолій Михай-
лович Кривушенко; акушерки Тетяна Тихонівна Руденко, Ольга
Михайлівна Дзюба; лаборанти Ганна Федорівна Москаленко та
Олена Дмитрівна Сміюн; санітарки Євдокія Андріївна Руденко,
Поліна Василівна Дудко, Надія Олександрівна Панченко, Олек-
сандра Микитівна Гасевська, Олександра Касьянівна Хорошко,
Катерина Олексіївна Радченко, Катерина Єфремівна Бойко, На-
дія Василівна Руденко, Надія Василівна Гасевська, Ніна Іванівна
Галиба, Галина Олександрівна Петрик, Любов Василівна Сєрик,
Надія Іванівна Рассказ; бухгалтери Василь Андрійович Бойко,
Василь Петрович Лемешко та Василь Васильович Ткач; конюхи
Іван Олімпійович Підгайний та Володамир Іванович Сєрик;
прачки  Марія Максимівна Горбач та Людмила Михайлівна Логуш;
шофер Віктор Іванович Шуляков. Нині в лікарні працюють голов-
ний лікар Сергій Матвійович Мандрик, зубний лікар Галина
Іванівна Пономаренко, акушерка Ганна Василівна Гасевська,
фельдшери Світлана Григорівна Дубина та Наталія Володими-
рівна Черевищенко, молодші сестри Олена Іванівна Бондаренко,
Олена Олександрівна Редька, Людмила Володимирівна Попович,
Марія Петрівна Панченко, Антоніна Сергіївна Гасевська, Наталія
Анатоліївна Руденко, Тетяна Миколаївна Лупінова, медрегіст-
ратор Ольга Миколаївна Мандрик, завгосп Лідія Михайлівна
Руденко, кухар Валентина Сергіївна Попович, водій Микола Вік-
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торович Максименко, технічні працівники Микола Павлович
Благодарний, Світлана Вікторівна Дзюба, В'ячеслав Васильович
Бердников, Микола Іванович Попович, Володимир Вікторович
Максименко та Анатолій Олексійович Гасевський,

Історія розвитку медичної служби в Успенці мало досліджена.
Відсутні відомості про заснування першого медичного закладу в
дореволюційний період.

До початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років у селі
Успенка діяла медична амбулаторія. У 1945 році в селі відкрито
лікарню на 10 ліжок. Першими лікарями були В.Г. Грибнікова,
М.К. Шіндаріна, а з 50-х років лікарню очолювали Марія Андріївна
Бугайова, Ганна Яківна Прокопець, Ніна Іванівна Проценко, Іван
Григорович Вовк.

У 1975 році лікарню очолив випускник Тернопільського
державного медичного інституту лікар-терапевт Віктор Геор-
гійович Корж, який працював на цій посаді до 2003 року, а нині –
сімейний лікар Успенської амбулаторії. Його перші помічники –
лікар-терапевт Ігор Степанович Гринович та зубний лікар Зінаїда
Іванівна Голуб. Сумлінно працюють поруч медичні працівники з
середньою спеціальною освітою – медбрат Микола Єгорович
Козлов, медсестри Валентина Іванівна Кудрявська, Людмила
Павлівна Мащенко, Людмила Іванівна Дзюба, Надія Михайлівна
Ракоїд, Валентина Михайлівна Синьоока, Лідія Іванівна
Тарануха, фельдшер Валентина Миколаївна Педань, акушерка
Наталія Степанівна Штика, лаборант Ольга Михайлівна
Ковальова, медсестра Любов Олексіївна Кузнєцова, молодші
медсестри Валентина Іванівна Козлова, Лідія Іванівна Хижняк,
Галина Іванівна Синьоока, Ніна Іванівна Шерстюк, Лідія Іванівна
Дзюба, Ольга Іванівна Лисиця, медрегістратор Валентина
Володимирівна Черв'як, технічні працівники – прачка Надія
Іванівна Фесько, завгосп Микола Володимирович Шамрай, кухар
Світлана Григорівна Скобенко, кухонний працівник Лідія
Дмитрівна Вашесть, візник Анатолій Леонідович Кохан, водій
Сергій Іванович Курбет, кочегар Микола Петрович Горох.

Головний лікар сільської лікарні В.Г. Корж багато зробив для
згуртування та виховання медичного колективу, налагодження
профілактичної роботи в селі та покращання медичного
обслуговування населення. У 1984 році проведена гігантська
робота по реконструкції приміщення старої загальноосвітньої
школи під сільську дільничну лікарню, завдяки чому потужність
стаціонару зросла вдвічі й становила 50 ліжок. Нині медичний
колектив лікарні успішно виконує програму з охорони здоров'я
мешканців села. Проте після реформування медичної галузі лі-
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карня реорганізована в сільську амбулаторію з денним стаціо-
наром. Завідує амбулаторією лікар Гринович Ігор Степанович.

Адміністрація ЦРЛ значну увагу приділяє розширенню сітки
первинних осередків охорони здоров'я на селі, від стабільної
роботи яких залежить підвищення якості лікувально-
профілактичної допомоги, її ефективності, спрямованих на
зміцнення і охорону здоров'я сільського населення, зменшення
трудових втрат від різних захворювань.

Медичні працівники з повагою згадують довоєнних керівників
сільських медичних установ, завідувачів Нечаївського ФП Івана
Петровича Щасливцева, Верхньо-Сагарівського ФП Макара
Никоновича Бондаренка та його сина Івана Макаровича
Бондаренка, Поліну Данилівну Гарбуз, Бошівського ФП Григорія
Дмитровича Михальченка, фельдшерів при Слобідській амбула-
торії Кирила Григоровича Чорногуза та Григорія Михайловича
Сахненка.

У повоєнний період сільські медичні осередки очолювали:
Гвинтівський ФАП – Дарія Леонтіївна Гриценко, Олександ-
рійський ФАП - Марія Василівна Грицак, Вознесенський ФАП –
Іван Ананійович Бугара, Дмитрівський ФАП – Дмитро Григорович
Михальченко.

Повагою мешканців сіл користуються ветерани праці, що
знаходяться на заслуженому відпочинку: завідувач Верхньо-
Сагарівського ФП  Поліна Данилівна Пономаренко, Кіровського
ФП  Лідія Леонтіївна Вареніченко, Клепальського ФАП Поліна
Іванівна Татарчук, Воскресенського ФАП Ніна Іванівна Гніденко
та фельдшер Черепівської амбулаторії Галина Єгорівна Менжес,
Олександрівського – Іван Данилович Пономаренко, Воскресен-
ського – Марія Афанасіївна Марченко, Дичанського – Надія
Іванівна Цибань, Сніжківського – Марія Михайлівна Берко.

Мешканці сіл району шанують своїх ветеранів. Це – завідуючі
фельдшерськими та фельдшерсько-акушерськими пунктами:
Буриківським ФП – Іван Михайлович Романчук, Бошівським ФП
– Володимир Іванович Дериколенко, Жуківським ФАП – Лідія
Павлівна Коряка, Миколаївським ФП – Антоніна Миколаївна
Глушко, Хустянським ФАП – Ніна Григорівна Король, Харченків-
ським ФП – Леонід Прокопович Кишка, Чашанським ФАП – Віра
Олексіївна Тагвей, Червонослобідським ФАП – Тетяна Семенівна
Кучеренко, Михайлівським ФАП – Андрій Іванович Москаленко,
Клепальським ФАП – Галина Андріївна Голомоза, Степанівським
ФАП – Галина Миколаївна Федотова, Чумаківським ФП – В'яче-
слав Ілліч Пономаренко.

Своєю самовідданою працею заслужили на повагу односельчан
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медичні фахівці, завідувачі: Гвинтівським ФАП – Ніна Петрівна
Шаповалова, Нечаївським ФП – Ніна Семенівна Леоненко,
Олександрівським ФП – Валентина Василівна Завадська,
Дичанським ФП – Віра Павлівна Безверха, Дяківським ФАП –
Галина Миколаївна Горбань, Кошарським ФП – Людмила Іванівна
Чевгуз, Ново-Олександрівським ФП – Галина Іванівна Вербицька,
Черепівським ФАП – Валентина Володимирівна Цирулик, Галина
Єгорівна Менжес, Воскресенським ФАП – Тамара Іванівна Конві-
сар, Вікторинівським ФП – Валентин Вікторович Дорошенко,
Дмитрівським ФАП – Оксана Миколаївна Крупченко, Біжівським
ФП – Наталія Михайлівна Кириленко, Болотівським ФП – Наталія
Іванівна Сільченко, Сніжківським ФАП – Олександр Григорович
Шершак, Коренівським ФП – Валентин Володимирович Юрченко,
Романчуківським ФП – Тетяна Петрівна Білка, Леонтіївським ФП
– Людмила Василівна Білоножко, Кіровським ФП – Тетяна
Петрівна Левицька, Вознесенським ФП – Тетяна Михайлівна
Лобода, Головинським ФП – Катерина Іванівна Малесенко.
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СІЛЬСЬКІ МЕДИЧНІ ПРОФІЛАКТОРІЇСІЛЬСЬКІ МЕДИЧНІ ПРОФІЛАКТОРІЇСІЛЬСЬКІ МЕДИЧНІ ПРОФІЛАКТОРІЇСІЛЬСЬКІ МЕДИЧНІ ПРОФІЛАКТОРІЇСІЛЬСЬКІ МЕДИЧНІ ПРОФІЛАКТОРІЇ

Збереженню здоров'я людей, його зміцненню, профілактиці
захворювань служить наближення спеціалізованої фізіотера-
певтичної допомоги на виробництві – колгоспні й радгоспні
медичні профілакторії.

У 1980-1990 роках ці сільські медичні заклади добре зареко-
мендували себе, особливо серед операторів машинного доїння
корів і механізаторів. Якраз тут тваринники й хлібороби без
відриву від виробництва забезпечувалися електролікуванням,
могли одержати парафінові аплікації, масаж, водні процедури для
рук, ніг тощо.

У селах району діяло 14 профілакторіїв. Першими вони з'яви-
лися у колгоспах "Перше травня", імені Леніна, "Політвідділ",
"Горького", "Воровського". Особливо добре діяв він у колгоспі "Запо-
віт Леніна" на молочнотоварному комплексі.

Вивчаючи протягом декількох років захворюваність праців-
ників сільського господарства, проводячи їх щорічні профілак-
тичні огляди, медичні працівники звернули увагу на порівняно
високу питому вагу хвороб периферичної нервової системи. Вони
частіше виникають у операторів машинного доїння і механіза-
торів. У тваринників, зокрема, переважають захворювання рук.
Нерідко вони призводять до тимчасової, а іноді й стійкої втрати
працездатності.

Фізіотерапевтична допомога сільським трудівникам, безумов-
но, надавалася в районній і дільничних лікарнях, сільських
амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах. Але тварин-
ники не завжди мали змогу своєчасно одержувати лікувальну
допомогу, прийняти ту чи іншу процедуру у повному обсязі, тому
що, як правило, тваринницькі комплекси і ферми знаходилися
далеко від лікувальних закладів. Ось чому й виникла необхідність
у створенні медичних профілакторіїв для тваринників безпо-
середньо на місці їх роботи.

Що ж являв собою сільський медичний профілакторій? Які його
основні завдання та які лікувальні процедури там можна було
одержати? Його робота насамперед спрямована на контроль за
проведенням заходів по оздоровленню умов праці в сільському
господарстві та запобігання захворюваності трудівників. Як один
з важливих долікарських центрів охорони здоров'я, профілакторій
здійснював лікувально-профілактичне обслуговування, в першу
чергу, тваринників молочнотоварних ферм та механізаторів.

Організовувався профілакторій на підставі рішення зборів
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колгоспників або наказу дирекції радгоспу з наступним затверд-
женням виконкомом районної Ради народних депутатів. Як
правило, він розміщувався біля ферм у будинках тваринників або
в інших спеціальних спорудах.

Приміщення сільського медичного профілакторію мало 3–
4 світлі сухі кімнати, забезпечені центральним опаленням, приму-
совою вентиляцією, гарячою та холодною водою.

Застосування профілактичних процедур, спеціальних загаль-
нозміцнюючих вправ сприяє підвищенню опірності організму не
тільки професійним, а й інфекційним, нервовим та іншим
хворобам.

Профілактика професійних хвороб у тваринників завжди мала
свою специфіку. Працівникам сільського господарства, робота
яких пов'язана з вимушеним положенням тіла, дуже корисна
виробнича гімнастика, повороти й розгинання тулуба і голови,
махові рухи рук і ніг у вільному темпі.

Професійним хворобам операторів машинного доїння можна
запобігти. Цьому сприяло й наближення лікувальної і профі-
лактичної допомоги до місць їх роботи, тобто створення медичних
профілакторіїв.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГГРОМАДСЬКІ ОРГГРОМАДСЬКІ ОРГГРОМАДСЬКІ ОРГГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦРЛАНІЗАЦІЇ ЦРЛАНІЗАЦІЇ ЦРЛАНІЗАЦІЇ ЦРЛАНІЗАЦІЇ ЦРЛ

Значну допомогу в організації роботи колективу районної
лікарні надають громадські організації. Найбільша громадська
організація райлікарні - профспілкова. У деякі роки чисельність
її членів сягала 300. У повоєнний час понад 20 років поспіль, до
1969 року, профспілку районної лікарні очолював лікар-фтизіатр
Василь Іванович Агапонов. Це була ділова, із запальною і неви-
черпною енергією людина. Він - ініціатор проведення різних масо-
вих заходів у лікарні: новорічних та щорічних свят, відзначення
ювілейних дат працівників лікарні тощо.

Після нього профспілковим осередком кілька років керував
молодий лікар ортопед-травматолог Іван Пантелеймонович Гло-
бенко. Після призначення останнього заступником головного
лікаря районної лікарні головою профспілкової організації лікарні
обрано лікаря-отоларинголога Володимира Івановича Хижного,
який керує цим об'єднанням протягом багатьох років.

Немало добрих справ на рахунку цієї організації. У полі зору
профспілки – виховання кадрів, контроль за дотриманням праців-
никами лікарні трудової дисципліни та розпорядку дня, організа-
ція відпочинку працюючих, санаторно-курортне лікування,
оздоровлення дітей працівників лікарні у літній період, велика
та відповідальна робота з атестації робочих місць в установі,
захист інтересів членів профспілки при звільненні їх з роботи та
багато інших питань. Всі вони вирішувались кваліфіковано, в
інтересах працюючих та у відповідності до діючих законів.

Володимир Іванович – людина добродушна, лагідна, а тому в
колективі зумів налагодити атмосферу співдружності, доброзич-
ливості та поваги один до одного, що позитивно впливає й на
хворих. Мабуть, тому колеги неодноразово довіряли йому керів-
ництво профспілкою. Нині головою профспілкового комітету
обраний Андрій Олександрович Тимченко – лікар-стоматолог.

Багато добрих справ на рахунку іншої громадської організації
лікарні – Товариства Червоного Хреста. Про роботу цієї громад-
ської організації на Буринщині з самого початку її заснування,
на жаль, архівних матеріалів не збереглось. Лише загальновідомо,
що Українське Товариство Червоного Хреста було засноване на
першому з'їзді працівників Червоного Хреста Земств і міст України
18 квітня 1918 року. На з'їзді був обраний організаційний комітет.
Головою комітету обрано лікаря В.П. Петровського. Комітету було
доручено розробити проект статуту Товариства, який було за-
тверджено у 1919 році.
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У 1930 році було створено Сумський обласний комітет това-
риства Червоного Хреста. З цього часу почали створюватись
районні комітети товариств Червоного Хреста.

Буринський місцевий комітет товариства Червоного Хреста
розпочав свою діяльність у 20-х роках минулого сторіччя на
громадських засадах. Його основним обов'язком було надання
допомоги пораненим воїнам, найбільш бідному населенню,
створення пунктів харчування для біженців тощо.  Коштів для цієї
мети у комітеті Червоного Хреста не було, тому вони звертались за
допомогою до керівників підприємств Бурині. Окремі підприємства
надавали таку допомогу. Так, у 1920–1921 роках робітники
Буринського цукрового заводу збирали й відправляли на фронт
воїнам Червоної Армії теплий одяг, взуття, шкарпетки, рукавиці та
інші речі. Крім того, вони зібрали й відправили голодуючим
Поволжя 16 тисяч пудів зерна та 2781 карбованець грошей.

У повоєнні роки першим головою районного товариства
Червоного Хреста був лікар-терапевт Григорій Михайлович
Філатов. Велику роботу проводило Товариство по підготовці
громадських санітарних інспекторів, санітарних дружин, сан-
постів на підприємствах, інших угруповань. Товариство залучало
на громадських засадах активістів по догляду за хворими на дому,
по охороні здоров'я дітей, самотніх людей похилого віку, по
профілактиці різних інфекційних захворювань, по боротьбі з
курінням та алкоголізмом. Особливо була почесною робота по
залученню безоплатних донорів.

У п'ятдесятих роках минулого сторіччя Червоний Хрест
очолювала Галина Терентіївна Герасимова, яка працювала
старшою медсестрою в Буринському диткомбінаті.

З 1966 року роботу голови районного товариства Червоного
Хреста, уже на штатній посаді, виконував завідуючий аптекою
Анатолій Григорович Герман. Після нього впродовж 15 років
організацію очолювала Ірина Степанівна Корнієнко. З 1999 року
головою районної організації Червоного Хреста працювала Лідія
Терентіївна Кирієнко. Вона продовжувала традиції своїх
попередників, але до переліку обов'язків названої організації
додались нові: гуманітарна допомога ліквідаторам аварії на Чор-
нобильській АЕС, інвалідам Великої Вітчизняної війни, оди-
ноким вдовам, чоловіки яких загинули на фронтах війни, та ін.

29 травня 2015 року у конференц-залі Буринської ЦРЛ
відбулась звітно-виборна конференція районної організації
Товариства Червоного Хреста України. Участь у ній взяли
48 делегатів, обраних від первинних організацій, керівники
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соціальних служб району, гості, голова Сумської обласної органі-
зації Ігор Вікторович Шаповалов.

Із звітною доповіддю виступив голова районної організації
В.І. Пономаренко. Він, зокрема, відзначив, що у звітному періоді
діяльність Буринської районної організації Товариства Червоного
Хреста була спрямована на формування громадської думки на ко-
ристь Товариства, розповсюдження основних принципів Міжна-
родного Руху, впровадження комплексних програм Українського
Червоного Хреста, співпрацю з органами місцевого самоврядуван-
ня, державними установами та громадськими організаціями.

Станом на 29 травня 2015 року у районі налічується 72 пер-
винних осередки, в них майже 4 тисячі членів. Районна організа-
ція фінансовий план виконує. На обліку перебувають всі самотні
люди похилого віку, які потребують медико-соціальної допомоги і
стороннього догляду. Медичними сестрами надається медико-
соціальна і побутова допомога тим, хто цього потребує. Викону-
ються запропоновані Товариством програми.

Отже, під час обговорення звітної доповіді було запропоновано
схвалити запропонували роботу районної організації за звітний
період. На конференції виступив Ігор Вікторович Шаповалов -
голова обласної організації Товариства Червоного Хреста.

Цього ж дня на конференції було обрано новий склад районної
організації в кількості 15 членів. Головою районної організації, за
результатами голосування, знову став В'ячеслав Ілліч Понома-
ренко. Обрано ревізійну комісію у складі трьох членів, головою
якої став Микола Іванович Шалак. Делегатами Сумської обласної
конференції Товариства Червоного Хреста обрано В.І. Понома-
ренка та М.І.Шалака.

Довгий час існувала жіноча рада центральної районної лікарні.
Та це й природно, адже в лікарні більшість посад обіймають жінки.
До обов'язків цієї організації входив нагляд  за створенням
належних умов праці для жінок, організація їх змістовного
відпочинку, професійного навчання, відзначення свят в медичній
установі та ін. Крім того, жіноча рада традиційно опікувалася
культурним життям лікарні: за її ініціативи щорічно проводилися
конкурси на виготовлення букетів з домашніх та польових квітів,
осінніх наборів, організовувалися виступи художньої
самодіяльності тощо. У перші повоєнні роки жіночу раду районної
лікарні очолювала Поліна Никонівна Косарева, потім її замінила
на цій посаді Марія Захарівна Лахова, пізніше – Ольга Андріївна
Гайдукова, а потім – Валентина Ігорівна Кузнецова. Нині ця
громадська організація припинила свою діяльність.
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     Василь Степанович Трегубенко – колишній головний лікар
районної лікарні, Григорій Михайлович Філатов – колишній заві-
дуючий райздороввідділом, Віталій Денисович Білий – хірург
райлікарні, Григорій Якович Койфман – зубний технік, Валентина
Павлівна Родіна – головна медсестра, Анастасія Федорівна Плот-
никова – старша операційна медсестра, Олександра Петрівна
Криводід – медсестра туберкульозного кабінету, Катерина Пав-
лівна Лазебна – медсестра гінекологічного відділення, Василь
Іванович Агапонов – фтизіатр райлікарні, Олександра Миколаїв-
на Скоробагата – медсестра туберкульозного кабінету, Катерина
Марківна Скрипченко – старший повар лікарні, Валентина
Кирилівна Приходько – санітарка, Федір Іванович Криводід –
майстер по ремонту медичної апаратури, Ольга Іванівна Засла-
вець – медсестра туберкульозного відділення, Поліна Никонівна
Косарева – старша медсестра поліклініки, Олександр Панасович
Лущан – працівник районної санепідемстанції, Василь Якович
Пігуль – завідуючий оздоровпунктом Буринського цукрозаводу,
Клавдія Василівна Мороз – працівник санепідемстанції, Ніна
Антонівна Новаченко – колишня завідуюча районною аптекою
№35, Марія Кіндратівна Царук (Радянсько-фінська війна) –
колишня медична сестра терапевтичного відділення, Давидова
Марія Констянтинівна – колишній фармацевт Буринської район-
ної аптеки №35 (ці особи раніше працювали в лікувальних за-
кладах Буринщини).
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  ВИСНОВКИ  ВИСНОВКИ  ВИСНОВКИ  ВИСНОВКИ  ВИСНОВКИ

Соціально-економічні негаразди, що спостерігаються останнім
часом у нашій країні, призвели до зниження рівня і якості життя
населення та погіршення стану його здоров'я. Серед факторів,
що зумовлюють негативні тенденції у стані здоров'я населення,
варто виділити постійне погіршення екологічної ситуації, бід-
ність, низький рівень життя та побуту, неякісне та незбалан-
соване харчування, зловживання алкоголем, поширення нар-
команії, тютюнопаління тощо.

Не останнє місце у погіршенні стану здоров'я відіграє стан
системи охорони здоров'я та якість надання медичних послуг. Слід
зазначити, що саме стан здоров'я населення є індикатором рівня
медичного обслуговування на певній території.

Останнім часом система охорони здоров'я має ряд проблем,
серед яких недостатній рівень фінансування, невідповідність
стану медичних закладів рівню розвитку науки, низький рівень
заробітної плати медичних працівників тощо.

Спостерігається стійка тенденція до зростання захворюваності
та поширеності хвороб серед населення усіх регіонів України, у
тому числі жителів Буринського району. Тому дослідження
тенденцій захворюваності та поширеності хвороб серед населення
є важливою складовою планування стратегічних напрямів
розвитку системи охорони здоров'я, основою для розробки ефек-
тивної науково обґрунтованої системи збереження та зміцнення
здоров'я населення.

Особливостями медико-демографічної ситуації, що склалася
в Буринському районі, є депопуляція (коли наступні покоління
чисельно менші за попередні), низька народжуваність, висока
смертність (у 2014 році скороченість складає  456), в тому числі,
серед осіб працездатного віку, природний спад населення, низька
очікувана тривалість майбутнього життя, особливо серед чолові-
ків, і стійка тенденція до старіння населення.

Середня очікувана тривалість життя використовується для
інтегральної оцінки стану здоров'я населення. Відомо, що показ-
ник характеризує життєздатність населення в цілому, на нього
особливо впливає збільшення смертності серед дітей, молоді та
осіб працездатного віку. Впродовж останнього десятиліття в
Буринському районі відзначається підвищення середньої
очікуваної тривалості життя.

Позитивні тенденції зберігатимуться і в майбутньому. Так,
прогнозовані показники на 2012 рік для осіб жіночої статі склали
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75 років, для осіб чоловічої статі – 63 роки.
Наразі в Україні йде намагання реформувати охорону здоров'я,

у тому числі, і шляхом впровадження платної медицини. Таким
чином, планується відійти від радянської системи – системи Се-
машко, зруйнувавши державну монополію державних закладів
на користь закладів змішаної власності – державно-приватних.

У зв'язку з цим пропонується припинити фінансування дер-
жавних і комунальних лікарень з бюджету. Кошти будуть
виділятись під конкретних хворих і конкретно надані медичні
послуги і в державних, і у приватних клініках. Це означає, що
людина вже не буде прив'язана до "своєї" поліклініки чи лікарні,
а зможе йти туди, де, на її думку, краще лікують.

Але для цього потрібен інвестор, який побажає вкласти гроші в
сучасне обладнання державної лікарні, і тоді вона в перспективі
стане установою змішаної власності. Чим буде популярніша
установа і чим більше буде в ній пацієнтів, тим більше отримає
грошей з бюджету.

Та бюджетних коштів вистачить лише на базове лікування. За
додаткові послуги і лікувальні процедури хворим доведеться
доплачувати з власної кишені. Заодно розробляється й повний
пакет послуг для соціально незахищених верств населення.

У зв'язку з цим факт платної медицини слід узаконити в
Конституції. До цього часу в Україні страхові компанії не можуть
працювати з державними клініками. Для цього необхідно змінити
правовий статус останніх. Проте не можна вводити таке фінан-
сування для застарілої системи охорони здоров'я.

Минуло майже 23 роки від початку руйнування системи
Семашка, але вона ще зберігається. У порівнянні з іншими
системами організації медицини вона мала як плюси, так і
мінуси. На початку ХХ сторіччя система ґрунтувалася на пере-
дових ідеях та досвіді у сфері організації медицини. До революції
1917 року громадські клініки в Росії переважали над приватними,
а ідея організації поліклінік, а не індивідуальних приватних
кабінетів, була досить популярна серед лікарів і реалізувалася б
незалежно від соціалістичного перевороту.

У світі є лише три основні, або класичні типи організацій
системи охорони здоров'я: англійська Беверіджа, німецька
Бісмарка та радянська Семашка. Головним визначником
належності до того чи іншого типу системи є все ж таки фінансові
механізми. Як кажуть у народі: "Хто платить, той і замовляє
музику!" Але тільки до певного часу система Семашко працювала
досить ефективно.
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  При цій системі матеріальна база охорони здоров'я вже в той
час не дозволяла надавати медичну допомогу на комфортному
європейському рівні. У радянських лікарнях на одного хворого
припадав недостатній метраж приміщень, палати – багатомісні
з мінімумом зручностей (найчастіше один туалет на поверсі), а
необхідного обладнання було в десять разів менше (по вартості),
ніж у західних клініках.

Кількість місць в лікарнях на радянську душу перевищувала
кількість місць на душу європейську майже в півтора рази. Що-
правда, стояли ці "надлишкові" ліжка часто в підсобках і кори-
дорах. Додайте сюди і дефіцит ефективних лікарських засобів.

У підсумку, за різними експертними оцінками тих років,
радянська медицина поступалася європейській за інтегральною
вартістю основних фондів у два рази, але результативність її
цілком можна було порівняти із західними. Середня тривалість
життя у країні за 1926–1972 роки збільшилася на 26 років. І це –
незважаючи на колективізацію, репресії, війни.

Нині в Україні проводиться територіально-адміністративна
реформа. На території району пропонується дві громади. Тож,
якою буде мережа закладів охорони здоров'я, покаже час.
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Віктор Гагін – краєзнавець, публіцист,
член Національної спілки краєзнавців
України, член Національної спілки жур-
налістів України – знаний не тільки на
Сумщині, а й поза її межами.

Для Буринщини Віктор Іванович Гагін
зробив багато добрих справ. Та особливо
хочеться відмітити його внесок у крає-
знавчу діяльність. Він справжній патріот
свого краю, котрий роками досліджує
його історію, традиції, культуру і побут.
Автор 6 книг: "Духовний світ Буринщини
від давнини до сьогодення", "Буринщина
з глибини віків", "Буринь: воєнне

лихоліття і відродження", "Нариси історії землі Буринської" три
книги. Має значний дослідницький доробок – понад 100 статей,
присвячених історичним подіям та окремим особистостям.

Віктор Іванович чимало років співпрацює з центральними
архівами України та Росії. Друкується в наукових журналах,
зокрема, у всеукраїнському науковому журналі "Сіверянський
літопис", газеті "Свобода", в інтернет-виданнях. Має власний
сайт Gagin.in.ua, на сторінках якого популяризує свої досліджен-
ня.

Журналістською і краєзнавчою роботою займається з 1957
року. Віктором Івановичем було розроблено ряд проектів по
перебудові культурно-освітньої роботи, наближення її до
національних традицій. Проекти втілювались у життя як в районі,
так і в закладах культури області. Серед них – створення сільських
культурно-освітніх комплексів. На базі району проводились
семінари працівників культури області.

У 1977 році він був учасником Всесоюзного п'ятиденного семі-
нару Всесоюзного товариства "Знання" в м. Ульянівськ, де були
представники всіх республік колишнього СРСР.

Протягом 20 років був головою Буринської районної організації
Українського товариства охорони пам'ятників історії і культури.
Підготував до друку відомості по району до "Книги пам'яті". Із
серпня 1994 року – пенсіонер. Веде активну громадську та
просвітницьку роботу.

Валентина Охріменко,
бібліограф Буринської ЦБС
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