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Важливі зміни в Центрі інноваційних медичних технологій НАН 

України 

23 березня 2018 р. у ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН 

України» відбулося відкриття нового операційного блоку та відділення 

реанімації  (Національна академія наук України). 

У події взяли участь перший віце-президент НАН України, голова Секції 

фізико-технічних і математичних наук НАН України академік НАН України 

А. Наумовець, віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і 

біологічних наук НАН України академік НАН України В. Кошечко, віце-

президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН 

України академік НАН України С. Пирожков, головний учений секретар НАН 

України академік НАН України В. Богданов, президент Національної академії 

медичних наук (НАМН) України академік НАМН України і член-кореспондент 

НАН України В. Цимбалюк, відомий в Україні та за її межами вчений-хірург 

академік НАН України П. Фомін, представники Міністерства охорони здоров’я 

України. 

Нові відділення центру устатковано найсучаснішим обладнанням світового 

експертного рівня, що дає змогу виконувати високотехнологічні оперативні 

втручання найвищого рівня складності, забезпечувати проведення комплексної 

післяопераційної реабілітації та інтенсивної терапії різнопрофільних хворих. 

При плануванні й оснащенні операційного блоку було враховано сучасні 

тенденції розвитку медичної науки, спрямовані на мінімізацію операційної 

травми, підвищення ефективності та безпеки хірургічних втручань і 

прискорення післяопераційної реабілітації. 

Саме тому особливу увагу було приділено технічному забезпеченню 

відділення, потрібному для проведення малоінвазивних лапароскопічних та 

ендоскопічних операцій. Сучасне анестезіологічне обладнання операційних 

уможливить виконання хірургічних втручань за умов максимального контролю 

глибини наркозу й індивідуального підбору доз необхідних препаратів. 

Під час презентації операційних залів директор центру доктор медичних 

наук, професор І. Тодуров, зокрема, продемонстрував гостям і колегам роботу 

відеоендоскопічної апаратури в умовах зниженої ілюмінації для підвищення 

контрастності зображення на робочих моніторах. 

Використання сучасного медичного обладнання потребує високого рівня 

підготовки профільних спеціалістів. Введення до штату центру наукових 

співробітників, які пройшли численні стажування у провідних клініках світу, 

дає змогу вже сьогодні розпочати надання медичної допомоги пацієнтам на 

якісно новому рівні. 
P. S. 21 березня 2018 р. під час свого чергового засідання Президія НАН України 

ухвалила рішення відзначити подякою НАН України директора ДНУ «Центр 

інноваційних медичних технологій НАН України» доктор медичних наук, професора 

І. Тодурова, а почесними грамотами Президії НАН України і Центрального комітету 

працівників профспілки працівників НАН України – заступника директора з наукової 

роботи цього ж центру кандидата медичних наук О. Перехрестенка, заступника 

директора з загальних питань В. Рябущиця, завідувача відділення відновного 

лікування Г. Червиць і завідувача операційного блоку, лікаря-хірурга О. Щитова. 
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