D3-11 b.qxd

30.08.2011

18:01

Page 76

рівнем реального здоров'я, оз
броїти їх необхідним багажем
знань, умінь і навичок, потріб
них для ведення здорового
способу життя, та виховувати у
них високу культуру здоров'я.
2. Подальшого наукового по
шуку потребують вивчення пи
тань особливостей підготовки
та проведення здоров'язбері
гаючого уроку, умов ефектив
ного впровадження здоров'я
зберігаючих технологій, підго
товки та специфіки діяльності
зі здоров'язбереження педаго
гічних працівників з дітьми різ
ного віку.
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БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"
Близько трьох мільйонів
громадян України офіційно
визнані постраждалими від
наслідків Чорнобильської ка
тастрофи. Близько 400000 з
них перебувають на обліку у
Національному регістрі Украї
ни, головним завданням яко
го є саме збереження здо
ров'я ліквідаторів аварії та по
терпілих через комплекс роз
роблених заходів організацій
номедичного і соціального
характеру.
Саме з цією метою створена
і діє мережа медичних уста
нов, які спеціалізуються на лі
куванні чорнобильців.
Провідною установою у цьо
му напрямку є Науковий
центр радіаційної медицини
Академії медичних наук Украї
ни (НЦРМ) на вул. Кричев
ського, до складу якого вхо
дять три науководослідні
підрозділи — Інститут клініч
ної радіології, Інститут фунда
ментальних досліджень та Ін
ститут радіаційної гігієни і епі
деміології.
Центр — переважно наукова
установа, яка вивчає стан
здоров'я населення під впли
вом радіаційних і нерадіацій
них факторів з метою виро
блення рекомендацій щодо
вирішення чорнобильських
проблем на державному рівні.
Зрозуміло, що зважаючи на
свою специфіку НЦРМ не
спроможний охопити обслу
говуванням і наданням допо
моги усіх постраждалих через
Чорнобильську аварію.
То як же бути? На думку ба
гатьох, поки у держави дійдуть
руки до згаданої проблеми, її
частково можна було б виріши
ти громадою. Йдеться про ор
ганізацію благодійної акції,
спрямованої на створення ме
дичного центру та оснащення
його сучасною медичною тех
нікою для забезпечення здо
ров'я постраждалих, направле
них не тільки на лікування, а й
щоб запобігти розвитку тяжких
хвороб, які можуть призвести
до інвалідності та смерті: ав
томатичними аналізаторами,
ультразвуковими та електрофі
зіологічними апаратами, маг
нітнорезонансними томогра
фами, рентгенівським облад
нанням з мінімальними дозами
радіаційного навантаження на

організм людини та з високою
інформативністю при прове
денні діагностування і лікуван
ня. Операційні зали такого цен
тру будуть обладнані мікрохі
рургічними наборами інстру
ментів, мікроскопами, ендо
скопічними та ендоваскуляр
ними комплектами для мініін
вазійних хірургічних втручань.
З сучасного малотравма
тичного обладнання передба
чається встановити лінійний
прискорювач, який дозволить
боротися з пухлинами різної
локалізації без болю і крові.
А головне, медичний центр
забезпечить сучасні ком
фортні умови для перебуван
ня інвалідів та ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, переселенців
з 30кілометрової зони відчу
ження та інших постраждалих
від катастрофи, надаючи їм не
тільки практичну, а й певну
методологічну допомогу.
Час настав, щоб громадою
стати на захист здорового
майбуття не тільки нас, а й на
ших нащадків. Тому з цією ме
тою Всеукраїнська громадсь
ка організація інвалідів Украї
ни "Об'єднана" оголошує бла
годійну акцію "Медичний
центр". Збір коштів доручено
Благодійному фонду "Рос
ток", єдиним засновником
якого є ВГОІУ "Об'єднана".
Для більш швидшого до
сягнення поставленої мети
акція з залучення коштів про
вадитиметься і на території ін
ших держав з утворенням у
місцях проведення відповід
них благодійних фондів.
Просимо підтримати благо
дійну акцію "Медичний центр"
під гаслом: "Допомагаючи ін
шим, допомагаєш собі!"
Реквізити для перерахунку
коштів:
Отримувач:
Благодійний
фонд "Росток"
Код ЄДРПОУ: 33934860
МФО: 380667
Р/р 2600409619001 в АТ
"ЕРДЕ БАНК" у м. Києві
Призначення платежу: Бла
годійний внесок для створен
ня медичного центру.
Для довідок: телефонфакс
5222214;
email:
inter
fond@3g.ua
http://bfrostok.org.ua/
Микола ЧІПКО
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