
6

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНФОРМАЦІЯ

№ 13-14 (410-411) • Липень 2017 р. 

«Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя»© ®
 

Редакційна колегія

К.М. Амосова, д.м.н., професор, член -кореспондент НАМН України,  

ректор НМУ ім. О.О. Богомольця

О.Я. Бабак, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського 

національного медичного університету

Г.М. Бутенко, д.м.н., професор, академік НАМН України, член- кореспондент НАН України  

і РАМН, директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

Б.М. Венцківський, д.м.н., професор, член- кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 

акушерства і гінекології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Ю.В. Вороненко, д.м.н., професор, академік НАМН України,  

ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика

І.І. Горпинченко, д.м.н., професор, директор Українського інституту сексології та андрології, 

головний сексопатолог МОЗ України

Ю.І. Губський, д.м.н., професор, член -кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 

паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика

Д.І. Заболотний, д.м.н., професор, академік НАМН України, віце- президент НАМН України, 

директор ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»

Д.Д. Іванов, д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії 

НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний дитячий нефролог МОЗ України

В.М. Коваленко, д.м.н., професор, академік НАМН України, віце -президент НАМН України, 

директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»

В.В. Корпачев, д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакотерапії 

ендокринних захворювань ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  

ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

В.Г. Майданник, д.м.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 4 

НМУ ім. О.О. Богомольця 

Б.М. Маньковський, д.м.н., професор, член -кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 

діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний ендокринолог МОЗ України

Ю.М. Мостовой, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань 

Українського науково- практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 

органів і тканин МОЗ України

О.М. Пархоменко, д.м.н., професор, член -кореспондент НАМН України, науковий керівник 

відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» 

НАМН України» 

Н.В. Пасєчнікова, д.м.н., професор, член -кореспондент НАМН України,  

директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

В.В. Поворознюк, д.м.н., професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-

рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,  

директор Українського науково- медичного центру проблем остеопорозу 

І.М. Трахтенберг, д.м.н., професор, академік НАМН України, член- кореспондент НАН 

України, завідувач відділу токсикології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

М.Д. Тронько, д.м.н., професор, академік НАМН України, член -кореспондент НАН України, 

віце -президент НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  

ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Ю.І. Фещенко, д.м.н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний 

інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Н.В. Харченко, д.м.н., професор, член -кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 

гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика

В.І. Цимбалюк, д.м.н., професор, академік НАМН України, президент НАМН України, 

заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»

В.П. Черних, д.ф.н., д.х.н., професор, член- кореспондент НАН України,  

ректор Національного фармацевтичного університету

Засновник – Іванченко Ігор Дмитрович
ВИДАВЕЦЬ – ТОВ «МЕДИЧНА ГАЗЕТА «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 21 СТОРІЧЧЯ»

«Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя»©®

Представлена в базі даних «Наукова періодика України»
та індексується Google Scholar

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР З РОЗВИТКУ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

МЕДИЧНИЙ ДИРЕКТОР

МЕДИЧНІ РЕДАКТОРИ

ЛІТЕРАТУРНІ РЕДАКТОРИ / КОРЕКТОРИ

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВЕРСТКИ ТА ДИЗАЙНУ

ДИЗАЙНЕРИ

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ 

ПРОВІДНІ МАРКЕТИНГ -МЕНЕДЖЕРИ

МЕНЕДЖЕРИ

АСИСТЕНТИ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР

Свідоцтво КВ №15650 -4122ПР від 03.09.2009 р.
Передплатний індекс: 35272
Редакція може публікувати 
матеріали, не поділяючи думку автора. 
За достовірність фактів, цитат, імен, географічних назв  
та інших відомостей відповідають автори.

Передрук матеріалів можливий лише  
з дозволу редакції.
Рукописи не повертаються і не рецензуються.

Адреса для листів: 
03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2. 
E-mail: zu@health-ua.com;  www.health-ua.com

Контактні телефони:
Редакція ............................................................ 521-86-86
Відділ маркетингу ............................................. 521-86-91
Відділ передплати ............................................. 521-86-98

Тираж надруковано в ТОВ «Видавничий дім
«Аванпост-Прим», м. Київ-35, вул. Сурикова, 3/3.

Підписано до друку 14.07.2017 р.
Замовлення 14072017. Тираж 33 000 прим.

Тираж з 15.08.2014 р. і 8700 електронних адрес 
(дата держреєстрації з 02.01.2012 р.).

Тетяна Черкасова
Людмила Жданова
Ельвіра Сабадаш 
Лариса Стороженко
Олексій Терещенко
Ольга Радучич
Ігор Кравченко
Галина Теркун
Оксана Шедова
Людмила Центіло
Ліна Арсенюк
Наталя Дехтяр
Олег Смага
Тетяна Зайчук
Ірина Гарнатко
Наталія Семенова
Інна Головко
Юлія Башкірова
Зоя Маймескул
Мирослава Табачук
Ганна Дребот
Леся Іванченко
Івалін Крайчев
Сергій Бадеха

ПОСТРЕЛІЗ

У рамках Тижня можливостей співробітники 
AbbVie присвятили більше 26 тис. волонтерських 

годин наданню допомоги нужденним у різних 
країнах світу та в Україні

Київ, 10 липня. Глобальна біофармацевтична компанія AbbVie підвела підсумки чет-
вертої щорічної волонтерської програми «Тиждень можливостей». Більше 6 тис. співро-
бітників з понад 50 країн світу об’єднали зусилля, щоб змінити на краще життя спільнот. 
Співробітники, які беруть участь у волонтерській програмі, разом із представниками 
некомерційних організацій взяли участь у модернізації та оновленні шкільних класів 
та бібліотек, будівництві нових дитячих майданчиків, організації навчальних заходів 
в області STEM (науки, технологій, інженерії та математики), а також у реалізації інших 
проектів, спрямованих на підвищення рівня освіти населення та надання допомоги 
локальним спільнотам.

Співробітники AbbVie в Україні провели акцію зі збору одягу для дітей з важкими за-
хворюваннями, а також для малозабезпечених і нужденних груп населення. Крім цього, 
волонтери організували лекцію для 150 студентів Національного медичного університету 
ім. О. О. Богомольця на тему «Clinical Trials. Intro. Знайомтесь, клінічні дослідження», вті-
лили в життя творчі проекти, покликані підтримати дітей, які перебувають на лікуванні 
в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», та провели час із дітьми-
сиротами з дитячого будинку «Любисток».

Усього під час Тижня можливостей в Україні допомогу отримали 4 некомерційні ор-
ганізації, серед яких благодійний магазин «Ласка», громадська організація «Маленьке 
серце з мистецтвом» та дитячий будинок «Любисток».

Міжнародна програма «Тиждень можливостей» стартувала у 2014 р.; усі акції та заходи 
відбулися в Північному Чикаго (штат Іллінойс, США). У 2015 р. програма була розши-
рена, і в ній взяли участь співробітники з 45 країн світу, присвятивши більше 17 тис. 
годин допомозі та підтримці некомерційних організацій. Наступного року співробітники 
компанії присвятили вже 25 тис. волонтерських годин підтримці локальних спільнот 
у 50 країнах.

«Наша громадська організація «Маленьке серце з мистецтвом» (Small Heart with Art) 
діє під патронатом Pymonenko Family Art Projects – платформи арт-ініціатив, основ-
ними принципами якої є гуманізм, прозорість, відкритість, сумлінність, миролюбність 
мистецтва. Ми дуже раді, що разом з волонтерами компанії AbbVie отримали чудову 
нагоду втілити в життя проект «Маленьке серце з мистецтвом», покликаний за допо-
могою мистецтва підтримати ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, які перебувають 
на лікуванні в НДСЛ «Охматдит», – підкреслює Євгенія Смирнова, керівник громадської 
організації «Маленьке серце з мистецтвом».

«Як соціально відповідальна компанія AbbVie в Україні прагне підтримувати людей 
і місцеві спільноти, реалізовувати проекти та ініціативи, спрямовані на покращення 
освіти і розвиток ефективних освітніх програм. Я дуже радий, що кожен співробітник 
в Україні усвідомлює важливість спільних зусиль і особистого волонтерського внеску 
в життя тих, хто потребує підтримки», – зазначає Віталій Гордієнко, генеральний менеджер 
AbbVie в Україні.

Про компанію AbbVie
AbbVie – глобальна науково-дослідна біофармацевтична компанія, що розробляє 

інноваційну терапію для лікування деяких з найскладніших захворювань у світі. Місія 
компанії – використовувати експертизу, досвід відданих справі працівників і унікальний 
підхід до інновацій для розвитку і виведення на ринок передових методів лікування на-
самперед у сфері імунології, онкології, вірусології та неврології. Співробітники компанії 
AbbVie щодня працюють у 75 країнах світу для вдосконалення рішень щодо охорони 
здоров’я. За додатковою інформацією про компанію звертайтеся за адресою www.abbvie.
com, слідкуйте за новинами @abbvie в Twitter, Facebook або LinkedIn.

Про Громадську організацію «Маленьке серце з мистецтвом»
«Маленьке серце з мистецтвом» (Small Heart with Art) – унікальний благодійний арт-

проект та однойменна громадська організація. Її мета – допомога ВІЛ-інфікованим 
та хворим на СНІД дітям. Головний інструмент підтримки хворих малюків – мистецтво. 
Серед проектів, що їх реалізує громадська організація: АртОбмін – обмін робіт українсь-
ких художників на життєво необхідні потреби ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей; 
«Охматдит» – допомога малюкам відділення НДСЛ «Охматдит», де лікуються (фактично 
живуть) ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД діти. Для отримання додаткової інформації, будь 
ласка, звертайтеся за адресою http://www.smallheartwithart.org/uk
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