
ЗВІТ 

про роботу бригади лікарів-добровольців Київської міської клінічної лікарні № 2 "Опіковий 

центр" у складі десанту Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи 

Пирогова у селі Гречишкине Новоайдарського району Луганської області 

22 травня – 3 червня 2017 р. 

 

Склад бригади: 

• Сергій Стаскевич, хірург, комбустіолог, заступник головного лікаря КМКЛ № 2 з хірургічної частини; 

• Людмила Дороніна, терапевт, заступник головного лікаря КМКЛ № 2 з лікувальної частини; 

• Ірина Вороніна, гінеколог, завідувач відділенням гінекології КМКЛ № 2; 

• Любов Стельмах, терапевт, функціональний діагност, завідувач відділенням УЗД та ФД КМКЛ № 2; 

• Євген Гомонай, ендоскопіст, хірург, комбустіолог, завідувач кабінетом ендоскопії КМКЛ № 2; 

• Вікторія Крамаренко, операційна медсестра, заступник головного лікаря з питань медсестринства 

КМКЛ № 2. 

 
Всього за 10 днів роботи бригадою було обстежено 960 жителів Луганщини (с. Гречишкине, 

с. Дубове, смт Новоайдар, м. Сєвєродонецьк та ін.) 

Терапевтом Дороніною Л.Л. та медичною сестрою Крамаренко В.В. було оглянуто 252 особи 

первинно та 22 повторно. Всьмом пацієнтам проводився огляд, вимірювався артеріальний тиск, 

знімалась ЕКГ, вимірювався рівень цукру крові, надавалися рекомендації та призначалось лікування, 

яке виконувалось безпосередньо медсестрою амбулаторії в маніпуляційному кабінеті, призначались 

курси лікування денного стаціонару. 

Із цих 252 осіб – 64 (25%) становлять чоловіки, 188 (75%) жінки, 67% складають особи, старші 60 

років; 145 осіб звернулось з приводу гіпертонічної хвороби та її ускладнень, 91 особа (36%) – ішемічна 

хвороба серця. При обстеженні хворих виявлено (і підтверджено на ЕхоКГ) аортальних стенозів – 3, 

ХОЗЛ та хронічних бронхітів у стадії загострення – 15, цукрових діабетів – 1 (з них 3 вперше 

виявлених), виразкових хвороб шлунку та ДПК – 3. Практично всі пацієнти мали скарги на опорно-

руховий апарат. Виявлено багато випадків венозної недостатності, 2 випадки стенозуючого 

атеросклерозу нижніх кінцівок, 5 випадків подагри. Всі повторні консультації були з позитивною 

динамікою після розпочатого лікування, скарг на погіршення здоров’я не було. 

Хірургом Стаскевичем С.В. оглянуто 204 пацієнти. Проведено 25 малих операцій, виконані 

перев’язки, внутрішньосуглобові ін'єкції, оброблені рани, накладені пов’язки. 

Лікарем-ендоскопістом Гомонаєм Є.М. було оглянуто 62 пацієнти – 19 чоловіків, 42 жінки, 1 

дитина. Середній вік пацієнтів – 60 років. Виявлені наступні патології: виразка ДПК – 6, рубці ДПК – 4, 

виразка шлунку – 1, полип шлунку – 1, рефлюкс-езофагіт – 24, стеноз пілорічного відділу шлунку – 1. 

Один хворий з підозрою на рак шлунку направлений до Новоайдару на дообстеження. 

Гінекологом Вороніною І.В. оглянуто 149 жінок, серед них 31 (21%) була раніше прооперована. 

Виявлено: рак шийки матки – 1 (хвору госпіталізовано в Новоайдарській районній лікарні), повне 

випадіння матки – 4, неповне випадіння матки – 4, опущення стінок піхви – 20, полипцервікального 

каналу – 1, киста яєчника – 1, ерозія шийки матки – 1, крауроз вульви – 2, порушення оваріально-

менструального циклу – 6, лейоміома матки – 9, кольпіт – 4, ліпома полової губи – 1. 

Лікарем УЗД-діагностки Стельмах Л.Ф. проведено 291 дослідження (в середньому 32 на день), з 

них: УЗД УБП – 156 пацієнтів, УЗД простати – 13, УЗД молочної залози – 22, УЗД щитоподібної залози – 

67, доплерографія судин голови та шиї – 23, доплерографія судин нижніх кінцівок – 9, ЕхоКГ – 12. При 

обстеженні виявлено АІТ – 6 випадків, багатовузловий зоб – 26, узловий зоб – 16, змішаний зоб – 1, 

ЖКХ – 7, фіброаденома молочної залози – 2, гідронефроз нирок – 10, аденома простати – 5, ФКМ – 5, 

МКХ – 2, гемангіома печінки – 5, полип жовчного міхура – 10, стеноз устя аорти – 3. Усім пацієнтам 

надані рекомендації по лікуванню, частина з них направлена на консультації до вузьких спеціалістів – 

ендокринолога, уролога, кардіохірурга та ін. 
 

Щиро дякуємо за сприяння благодійним фондам "Патріоти України" (голова Сергій Кисельов), 

"Дніпровська Ініціатива" (голова Тетяна Велимовська), "Благодійний Фонд Олени Конової" (голова Олена 

Конова) і "Миротворці України" (голова Валентина Полончевська), фармацевтичним компаніям "Дарницький 

фармацевтичний завод" і "ЮРіЯ-Фарм" (директор ЦРТП Тетяна Кударенко і Діана Жердеєва), аптеці 

"Фармація № 109" (директор Наталія Богун), аптекам Дніпровського та Дарницького районів, 

співробітникам КМКЛ №2, особистим друзям Аллі Карандеєвій, Любові Білобородовій, Ігорю Домбровському, 

волонтерам Людмилі Ольшевській, Ірині Журбі та іншим. 


