ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВА ЛІКУВАННЯ
Що для Вас означає термін «Мистецтво лікування»?
Гусєва Наталія Дмитрівна
(лікар загальної практики,
міська лікарня №3, м. Миколаїв):
«Мистецтво лікування – це мистецтво
ведення пацієнта. Індивідуальний підхід
до кожного пацієнта є обов’язковою
умовою для досягнення високого рівня
комплаєнсу. Важливими аспектами
цього мистецтва є вміння правильно збирати анамнез,
враховувати фактори ризику, аналізувати отримані
дані та відповідно підбирати лікування: етіологічне,
патогенетичне та симптоматичне».

Швадюк Володимир Васильович
(лікар загальної практики центру
ПМСД, м. Снігурівка,
Миколаївська область):
«Мистецтво лікування – це величезний
обсяг знань і умінь, що постійно
поповнюється та оновлюється,
з урахуванням найновіших досягнень
та розробок медичної науки, що дозволяє надавати
ефективну допомогу хворій людині. На моє глибоке
переконання, «мистецтво лікування» – це Божий дар
лікареві».

Полякова Олена Анатоліївна
(старший медичний представник,
Київський вітамінний завод):
«Мистецтво лікування – це правильні
підходи до методів лікування,
насамперед – з акцентом на
індивідуальність пацієнта. Важливим
аспектом є здатність лікаря знайти
підхід до кожного хворого, бути психологом, всебічно
аналізувати факти».

Бурчинський Сергій Георгійович
(к. мед. н., Інститут геронтології імені
Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Київ):
«В моєму розумінні «мистецтво
лікування» – це дуже складне,
комплексне поняття, яке має відповісти
на наступні запитання. По-перше, кого
лікувати, тобто пацієнта з конкретною
патологією. Для цього необхідно встановити точний
діагноз, отже лікар має володіти основами правильної
діагностики. По-друге, як лікувати, тобто знати
стратегії, які використовуються при лікуванні тієї
чи іншої патології, та володіти певними навичками
стосовно застосування цих стратегій. Третє питання:
знати – чим лікувати, тобто мати уявлення про перелік
лікарських засобів певних груп, які існують сьогодні
в Україні, і які саме правильно застосовувати у пацієнта
з конкретної патологією. Це все і входить, на мій погляд,
в комплексне поняття «мистецтво лікування».

Присяжнюк Ольга Олегівна
(обласний позаштатний спеціаліст
за фахом «загальна практика-сімейна
медицина» Управління охорони
здоров’я Миколаївської ОДА):
«Мистецтво лікування» – це девіз
у роботі сімейного лікаря, що асоціюється
насамперед з нашим науково-практичним
журналом, звідки ми черпаємо натхнення, знання для
практичної роботи, вирішення складних клінічних випадків,
можемо отримати інформацію про новинки в галузі
медицини, нові методи дослідження, препарати, підходи
до терапії на засадах доказової медицини, ознайомитися
з теоретичними та практичними аспектами в роботі лікаря
загальної практики».

Хомяк Ніна Володимирівна
(к. мед. н., ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»):
«Мистецтво лікування – це спосіб життя
багатьох лікарів, які присвячують всі свої
сили, час і наснагу найблагороднішій
справі – лікуванню людей».

