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250 ВОЛИНЯН ЩОРОКУ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАМІНИ КЛАПАНА У
СЕРЦІ
Вчора німецькі фахівці в
обласній клінічній лікарні
зробили першу таку
операцію
Співпраця волинських та німецьких медиків
розпочалася ще кілька років тому. Вона
налагодилася завдяки організації «Мости в Україні».
Три роки тому фахівці Волинської обласної клінічної
лікарні на запрошення іноземних колег відвідали
клініку торакальної та кардіоваскулярної хірургії,
серцево-діабетичний центр північної Рейн-Вестфалії
(Німеччина). Це один з найбільших Центрів по
операціях на відкритому серці у Європі. Щороку тут
оперують більш як шість тисяч хворих. У
Волинській обласній клінічній лікарні ця цифра значно скромніша – близько ста операцій у рік (у середньому
по дві на тиждень). У Західній Україні, окрім Луцька, операції по заміні клапанів серця проводять також у
Львові. Тому не дивно, що у волинській обласній лікарні багато пацієнтів з інших областей України.
Вчора у Луцьку німецькі спеціалісти із згаданої клініки (під керівництвом професора Райнера Кьорфера)
спільно з волинськими хірургами провели першу операцію по заміні клапана серця із трьох запланованих.
Грошові витрати на клапан взяла на себе німецька сторона.
– Щороку на Волині потрібно робити близько 250 операцій по заміні клапанів серця та 350 операцій
коронарного шунтування при ішемічній хворобі серця, – каже завідувач кардіохірургічного відділення
Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Судус. – Ми ж робимо тільки десять відсотків операцій від
потреби. Така сама ситуація і у цілому по Україні. Найголовніша причина цього – низький рівень кардіології в
нашій державі та відсутність повноцінного державного забезпечення дороговартісних оперативних втручань
на серці..
– Скільки коштує операція?
– Вартість операції коливається від шести до двадцяти п'яти тисяч гривень, залежно від виду операції, –
говорить Андрій Судус. – Однак вже три роки поспіль волиняни оплачують її лише частково. Зі свого боку ми
звертаємося з відповідними листами в органи влади, організації, де працюють наші пацієнти, з проханням
допомогти у виділенні коштів на проведення операції. Пільгові категорії лікуємо практично безкоштовно. На
закупку розхідних матеріалів також виділяються кошти з державного та місцевого бюджетів. Але, на жаль,
сьогодні медицина фінансується за залишковим принципом.
– Які головні симптоми хвороби клапана серця?
– Це задишка при звичних фізичних навантаженнях, набряки на ногах, біль у ділянці грудної клітки.
Найчастіше захворювання серця спостерігаються у людей після п'ятдесяти років. У віці від сорока до
п'ятдесяти років кожна людина, яка вважає себе практично здоровою, повинна проходити повноцінне
обстеження у кардіолога принаймні раз на два роки. Частоту обстеження і методи лікування хворих на
серцево-судинну патологію рекомендує кардіолог.
– Який показник смертності при таких операціях?
– Близько одного-півтора відсотка від прооперованих.
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