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Відзнака має тривалу історію. 
У 2009 році Міністерство охорони здо-
ров’я запровадило в Україні заохочу-
вальну відзнаку «Хрест Пантелеймона 
Цілителя», яка вручалася тим, хто має 
видатні особисті заслуги та сприяє ро-
звитку галузі охорони здоров’я та  ме-
дичної науки, в благодійній, гуманістич-
ній та громадській діяльності, а  також 
за інші здобутки на ниві охорони фізич-
ного та духовного здоров’я населення. 
Відзнака була погоджена та  благосло-
венна Предстоятелями трьох найбіль-
ших християнських Церков України.  

З часу заснування Відзнаки було 
нагороджено більше 20 видатних 
вчених, лікарів, громадських та бла-
годійних діячів, представників духо-
венства, серед яких такі визначні осо-
бистості, як М.М. Амосов (посмертно), 
О.О.  Шалімов (посмертно), Святій-
ший Патріарх Київський і всієї Ру-
си-України Філарет, Блаженнійший 
Митрополит Київський і всієї України 
Володимир, голова Української Гре-
ко-Католицької Церкви Блаженній-
ший Любомир (Гузар),  О.М. Лук’яно-
ва, Ю.І. Кундієв, Л.А. Пиріг, Н.Г. Гойда, 
В.Ю. Мартинюк, Д.Д. Зербіно, Л.Г. Ро-
зенфельд, Л.В. Безпалько та інші.

Дотримуючись основоположних 
засад заснування Державної нагороди 
у 2009 році та продовжуючи традицію 
нагородження, з метою відновлення 
в суспільстві засад милосердя, гуманіз-
му, любові до ближнього та  недужого 
з 2017 року започатковується громадсь-
ка Відзнака за професіоналізм та мило-
сердя «Орден Святого Пантелеймона».

У 2017 році Відзнака присуджува-
тиметься у таких 5 номінаціях:

• «Кращий лікар»; 
• «Кращий медик»; 
• «Новатор охорони здоров’я»; 
• «Міжнародне співробітництво 

у галузі охорони здоров’я»; 
• «Служіння суспільству». 
Нещодавно до них додали ще й шос ту 

номінацію − «Вибір Поважної ради».
Урочиста церемонія нагородження 

щорічно проходитиме 9 серпня у День 
Святого великомученика і цілителя 
Пантелеймона.

Процес вибору переможців бага-
тоступеневий: спочатку регіональним 

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден 
Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-
фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну 
й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка 
позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток 
українського народу та держави в цілому, спрямована 
на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, 
виховує толерантне ставлення один до одного та надихає 
на нові можливості.

Урочиста церемонія в Національній філармонії України

хроніка подій
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експертним радам кандидатури 
пропонували медичні колективи 
та  громадські організації, з них 
Національна експертна комісія 
визначила 20 номінантів, а вже із 
них Поважна рада обере 5 пере-
можців. До Поважної ради вхо-
дять Патріарх Філарет, Блаженні-
ший Святослав (Шевчук), Леонід 
Кравчук, Ада Роговцева, прези-
дент Національної академії ме-
дичних наук Віталій Цимбалюк та 
інші відомі українці.

Цього року у Софії Київській 
відбулося Богослужіння, на яко-
му були присутні всі номінанти, 
а після цього − урочиста церемонія 
в Національній філармонії України 
за участю 600 медиків. В їх присут-
ності на сцені відкрили конверти 
і оголосили імена тих, кого у 2017 
році назвали кращими.

Номінація «Кращий лікар»

КАШТАЛЬЯН Михайло Ар-
сенійович – доктор медичних наук, 
завідувач кафедри загальної хірур-
гії та військової медицини Одесь-
кого національного медичного 
університету. У  2014  році керував 
розгортанням військових шпиталів 
у зоні воєнних дій на сході країни. 
Першим у польових умовах запро-
понував використання ендоскопіч-
ної апаратури. Особисто оперував 
і врятував життя сотням бійців.

Номінація «Кращий медик»

САВЧАК Мирослава Ярославів-
на – фельдшер пункту екстреної 
медичної допомоги «Чижики» Пу-
стомитівського району Львівсь-
кої області. У  професії  − 26 років. 
Працювала медичною сестрою, 
сільським фельдшером. З 2007 року 
працює фельдшером на  пункті 
екстреної допомоги. У  2015  взяла 
відпустку і добровольцем поїхала 
працювати в НГУ «Перша медична 
рота», пізніше була мобілізована 
і служила в батальйоні імені генера-
ла Кульчицького.

Номінація  
«Новатор охорони 

здоров’я»
СЛЄСАРЕНКО Сергій Володи-

мирович – доктор медичних наук, 
керівник Дніпропетровського 
центру термічної травми і пла-
стичної хірургії. Понад 30  років 
оперує пацієнтів із  множинними 
опіковими травмами. За час бой-
ових дій на сході країни через 
його відділення пройшло понад 
400 бійців з численними опікови-
ми травмами. 

Номінація  
«Міжнародне 

співробітництво  
в охороні здоров’я»

ХУБЕРТУС фон Фосс – німець-
кий педіатр і благодійник, керівник 
Мюнхенського дитячого реабіліта-
ційного центру. За його сприяння 
в Україні створено понад 100 ре-
абілітаційних центрів для дітей 
з  ураженнями  нервової системи, 
у яких пройшли лікування та ре-
абілітацію понад 20  тисяч дітей. 
За 25 років співпраці з  Україною 
з допомогою Хубертуса фон Фосса 
було реалізовано медичні проекти, 
загальна вартість яких становить 
25 млрд євро.

Номінація  
«Служіння суспільству»

ЗІНИЧ Ігор Вікторович (по-
смертно) − санітарний інструктор 
80-ї  окремої десантно-штурмової 
бригади, кіборг, провів в Донець-
кому аеропорту рекордні 34 дні. 
У підвалах терміналу облаштував 
медичний пункт, витягував пора-
нених з позицій і надавав першу 
допомогу. Сам був поранений, але 
від ротації відмовився. Загинув 
20 січня 2015 р. під завалами в но-
вому терміналі.

Джерело:  
http://orden-panteleimon.com.ua  
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