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Вони працюють насамперед для лю-
дей, надають професійні аргументовані 
медичні рекомендації та дієву допомогу. 
Вони — це колектив однодумців, які зна-
ють свою справу, — медичний центр «Ан-
дромеда+». Тут працює справжнє сузір`я 
лікарів різних спеціальностей, які вже бага-
то років співпрацюють, лікуючи людей, які, 
в більшості своїй, навіть навчалися разом, 
отримуючи медичну освіту, які зараз про-
довжують разом постійно удосконалювати 
свій рівень під час участі в міжнародних та 
всеукраїнських конференціях і з’їздах.

Медичний центр «Андромеда+» — заклад, 
в який ми завітали сьогодні, щоб дізнатися, 
яким чином він працює, пересвідчитися у 

якості надання послуг, отримати коментарі 
від відомих та кваліфікованих спеціалістів 
медичної галузі Черкащини. Першою 
до розмови «Партнер» запросив Ольгу 
Володимирівну Палійчук – вольову, моло-
ду енергійну жінку, яка і є засновницею, 
директором та “музою” медичного центру 
«Андромеда+».

– Ольго Володимирівно, чому назвали 
центр саме «Андромеда»?

– Довго думали... Стосовно назви, то, 
звичайно, хотілося знайти назву публічну, 
але яка одночасно мала б медичний та 
філософський зміст. Прекрасну дівчину 
Андромеду за древньогрецькою леген-
дою врятував Персей від чудовиська, по-
казавши йому голову медузи Горгони. Так 
і лікарі боронять своїх пацієнтів від за-
хворювань. Андромеда і Персей одружи-
лись, у них народилося багато дітей, які 
стали героями Елади. Так і наш медичний 
центр концентрує свою увагу навколо сім’ї 
та народження здорових дітей у родинах. 
Міф знайшов своє увічнення на зоряному 
небі у вигляді сузір’я Андромеда. Наш ко-
лектив – це дійсно сузір’я лікарів різних 
спеціальностей, у ньому працюють канди-
дати медичних наук, більше 90% фахівців 
мають вищу категорію. У той же час, «андро» 
– ніби чоловіче начало, а назва – жіноча, 

поєднання жіночого і чоловічого дає про-
довження роду, а пріоритетним напрямком 
діяльності медичного центру ми вбачаємо 
впровадження в практику сучасних мето-
дик лікування безпліддя. У центрі уваги 
спеціалістів „Андромеда+“ стоїть жінка та 
все, що оточує її: безперечно, на першому 
місці — її сім’я і здоров’я всіх її членів.

– Це і є основним напрямком роботи цен-
тру?

– Так. Цією проблемою надзвичайно 
переймаюся. На жаль, у наш час існує ба-
гато перешкод для народження дитини, не 
лише соціальних, а й суто медичних, тому 
все більше людей звертаються до лікарів за 
допомогою. Лікарський колектив медич-
ного центру “Андромеда+” разом багато 
років займається вирішенням цих проблем. 
Ми щиро вдячні тим пацієнтам, які завдя-
ки нашим професійним зусиллям пізнали 
радощі батьківства та материнства і допо-
могли створити подібний медичний за-
клад в Черкасах, які разом з нами прагнуть 
втілити мрію про народження дітей і бага-
тьом іншим подружжям.

Безпліддя – одна з важливих 
медико-соціальних проблем, яка стає 
все актуальнішою в умовах сучасної 
демографічної кризи на Україні. Це не про-
сто захворювання, а й стан, який спричиняє 

Проблеми здоров’я, якості надання медичних Послуг вкрай турбують багатьох громадян 
країни — не лише Пенсіонерів та хронічно хворих. хоча чиновники і Політики, які сьогодні 
на словах активно взялися за медицину, відвели їй лише 29-те місце у Пріоритетах держави 
на фінансування.
Про стан медичних Послуг в україні говорять багато, але в більшості виПадків — на рівні 
«щось добре, щось ні». тому нині Пацієнти орієнтуються на якість медичного сервісу та 
Професійність лікарів, звертаючись не лише у державні, але й у Приватні медичні заклади 
нашої країни

ОльгА ПАлійчук: 
“Намагаємося позитивну енергію віддавати 
назовні – нашим пацієнтам під час лікування та 
спілкування, а вони в свою чергу — віддають нам 
свою, із вдячністю”
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розчарування, непорозуміння у сім'ях. 
Найскладнішим виявляється знайти при-
чину непліддя у конкретної пари. На жаль, 
з проблемою безпліддя стикається кож-
на п’ята сімейна пара в Україні. І в цьо-
му випадку подружжя має вибирати: або 
самостійно продовжувати пошук методів 
лікування, звертатися до різних спеціалістів, 
проходити нові обстеження, випробовува-
ти різні методи лікування з невизначеною 
перспективою, або ж скористатися по-
слугами сучасної клініки, яка може нада-
ти повний спектр діагностичних процедур 
та за допомогою досвідчених спеціалістів і 
найсучаснішого обладнання виявити при-
чину проблеми, розглянути запропонова-
ний метод лікування, мати чітке уявлення 
про ймовірність успіху, і навіть допомогти 
розрахувати майбутні можливі матеріальні 
витрати.

– Що відрізняє цей новий медичний центр 
від інших приватних медичних закладів на-
шого міста?

— Новим наш медичний центр „Ан-
дромеда+“ можна назвати тільки умовно, 
оскільки колектив лікарів спрацьовувався 
у міцну команду щонайменше протягом 
десяти років. А з 2007 року усі ми, нарешті, 
отримали можливість працювати під одним 
дахом у сучасному та перспективному ме-
дичному закладі. Дійсно, ми наполегливо 
йшли до цієї події, проте це не означає, що 
мети досягнуто, на цьому можна зупиня-
тись. Головне для нас полягає в тому, щоб 
в одному конкретному місці сконцентру-
вати потужні медичні сили, спроможні 
надати мешканцям Черкаського регіону 
широкий спектр доступних та якісних ме-
дичних послуг європейського рівня. Крім 
того, в медичному центрі постійно прово-
диться робота із страховими компаніями 
по обслуговуванню застрахованих осіб, є 
можливість організації онкопрофоглядів 
для співробітників приватних фірм та 
підприємств на договірній основі.

– Якими медичними проблемами ще 
займається медичний центр?

— Як це не прикро, але дорослі й все 
частіше маленькі українці нині стражда-
ють на різного роду передонкопатологічні 
стани, які без адекватного та вчасного 
лікування можуть призвести до виникнен-
ня злоякісних процесів. Онконасторога є 
надзвичайно важливою, чого недостатньо в 
нашій загальнолікарняній мережі, на жаль. 
Тому в медичному центрі працює ціла ко-
манда з високопрофесійних онкологів. 
До того ж, ми впровадили в роботу анкету 
медико-генетичного консультування для 
родин, члени яких у різніх поколіннях були 
хворі на рак. Спадковість ні в якому разі не 
повинна трактуватися як вирок усій родині, 
проте має слугувати своєрідним попере-
дженням наступним поколінням. Адже за 
впертою статистикою, в таких сім’ях ризик 
онкозахворювань є досить високим. Існує 
поняття присутності у родичів онкохворих 
так званих онкогенів, які передаються з 
покоління у покоління та за сприятливих 
умов, особливо при наявності радіаційних 
пошкоджень, профшкідливостей, під дією 
вірусної інфекції (найбільш небезпечним 
є ВПЛ — вірус папіломи людини висо-
коонкогенних типів), в якості “пусково-
го” механізму призводять до клітинних 
мутацій та виникнення онкологічних за-
хворювань різних органів. До речі, ми 
першими в Черкаській області відкрили 
кабінет вакцинації від раку шийки матки 
(сучасний метод первинної профілактики 
цієї хвороби), першими серед приватних 
медичних закладів впровадили в робо-
ту комп’ютерну програму цитологічного 
скринінгу, розуміючи її надзвичайне зна-
чення для раннього виявлення передон-
ко— та онкопатології у жіночого населення. 
На сьогоднішній день в медичному центрі 
жінка може отримати всі сучасні методи 
лікування патологічних станів епітелію 
шийки матки – від лікування рідким азотом 
та електроконізацій до лазерної деструкції.

– Які лабораторні обстеження можна прой-
ти при зверненні в медичний центр?

— Базою для профілактики та лікування 
є якісна діагностика. А діагностика має 
базуватись на максимально якісних лабо-
раторних дослідженнях. Ми співпрацюємо 
в цьому аспекті з лабораторією „ДІЛА“ 
(м.Київ), яка на ринку медичних по-
слуг в Україні працює вже 12-ий рік, має 
відповідну ліцензію МОЗ України, дер-
жавну акредитацію у справі проведення 
арбітражніх досліджень та максимальний 
спектр лабораторних можливостей. До того 
ж, лабораторія “ДІЛА” сертифікована згідно 
до умов міжнародних стандартів, її персо-
нал завжди бере до уваги та впроваджує у 
практику найновіші світові досягнення та 
технології. Тобто, кінцевий результат — 
аналізам, проведеним спеціалістами „Ан-
дромеда+“, можна безперечно довіряти. 
Зручність для наших кліентів очевидна, адже 
їм не потрібно проходити процедуру здачі 

аналізів у столиці (особливо це стосується 
родин, які направляються на програми 
штучного запліднення) та витрачати на 
це певні додаткові кошти, а все зробити у 
своєму місті, з гарантованою якістю, без 
підвищення ціни за проведені дослідження. 
До речі, в медичному центрі діє програ-
ма знижок на деякі лабораторні позиції 
“ДІЛА”, для онкохворих дорослих та дітей, 
10% знижка на консультативні послуги та 
УЗД для медичних працівників, інвалідів 
І групи та ВВВ, чорнобильців І категорії, 
дітей до 7 років, 50% знижка для студентів 
на консультації по індивідуальному підборі 
контрацептивних засобів.

– Як Ви оцінюєте роботу Вашої команди?
– Це не просто сузір’я, а справжня роди-

на лікарів. Люди психологічно сумісні. У 
нас немає випадкових осіб. Якщо людина 
приходить, то це насамперед професіонал із 
великої літери. У нашому центрі працюють 
серйозні лікарі з серйозною репутацією. 
Вони не просто профі, а ще й особистості. 
Це ще й дружні товариські відносини в 
колективі, ми разом лікуємо пацієнтів, ра-
зом святкуємо визначні події та дати, разом 
відпочиваємо.

– Які методи керівництва Ви 
використовуєте?

– Намагаюсь використовувати сучасні 
прогресивні методики управління персо-
налом. А саме, згрупування усієї команди 
навколо однієї ідеї – якісного медичного 
сервісу. При цьому є лідер, який цілком і 
повністю відкритий для обміну думками. 
Якщо у когось є нові пропозиції, яким чи-
ном пришвидшити досягнення цієї мети, то 
ми будемо це все реалізовувати. У нас немає 
авторитарного керівництва, адже медици-
на – це не ремесло, це справжня творчість 
у щоденній роботі з пацієнтами, якщо цією 
роботою займатися дійсно професійно. У 
нас можливе лише додаткове громадське 
навантаження. 

– Прошу, докладніше про громадські про-
екти центру...

– Надаємо благодійну домопогу та 
підтримуємо організаційно заходи, які 
стосується дітей-інвалідів та дітей-сиріт, 
ветеранів Великої вітчизняної війни, 
співпрацюємо з благодійними фондами 
та громадськими організаціями в цьому 
розрізі. Разом з громадською організацією 
“Українська творча спілка “Три крапки”” 
медичний центр “Андромеда+” займається 
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соціальною рекламою медичного спряму-
вання, видає матеріали для населення по 
профілактиці онкозахворювань, популяризації 
профілактичних оглядів та донорства, попере-
дженню поширеності СНІДу та абортів серед 
молоді, та багато інших. Уже 3-ій рік я також 
приймаю участь у міжнародному благодійному 
проекті для жінок «Обстеж себе та залишайся 
здоровою», який започаткований в Європі та 
в країнах СНД компанією «Біоноріка», який у 
нашій країні проводиться за підтримки МОЗ 
України та Національного інституту раку. 
Це цикл безкоштовних освітніх лекцій для 
жінок, для лікарів-терапевтів та акушерів-
гінекологів, який допомагає удосконалити 
знання по вчасному виявлення та лікуванню 
передонкопатології та раку молочної зало-
зи, навчає жінок прийомам самообстеження. 
Цьогоріч проект знову стартує у жовтні, а саме 
20 жовтня – до Українського дня боротьби з 
раком молочної залози, оскільки саме це за-
хворювання стоїть сьогодні на першому місці 
серед онкохвороб жіночого населення у всьо-
му світі. 

— і наостанок, про плани на майбутнє.
— Хочеться, щоб у людях було більше 

духовності, чуйності, готовності прийти на 
допомогу. У нашого медичного колекти-
ву позитивне сприйняття навколишнього 
світу. Вбачаємо однією з головних цілей в 
діяльності інформування населення про 
сучасні методики діагностики, лікування 
та, особливо, профілактики захворювань, 
намагаємося свою позитивну енергію 
віддавати назовні – нашим пацієнтам, 
а вони в свою чергу віддають нам свою, 
із вдячністю. А позитивне ставлення та 
вдячність наших пацієнтів дійсно оберігає. 
Якщо людям робиш добро, вони тим самим 
будуть тобі відповідати. 

Шановні читачі, здоров’я Вам і Вашим 
родинам! 

«Партнер» вирішив розпитати про роботу 
провідних лікарів медичного центру «Ан-
дромеда+».

гармаш Наталія 
Степанівна, лікар-
імунолог, алерголог: 

– Як Вам працюється 
у центрі «Андроме-
да+»?

— Кожного разу, 
збираючись на робо-

ту в «Андромеду+», отримуєш масу пози-
тивного заряду від керівника центру і від 
спілкування з усією командою. Приємно 
приходити туди, де тебе чекають. У центрі 
лікують не тільки на рівні фармакології, 
терапевтичних моментів, але й надають 
психологічну допомогу пацієнтам, які завж-
ди мають можливість отримати необхідну 
інформацію на належному рівні від кож-
ного компетентного працівника нашого 
колективу. Центру «Андромеда+» можна 
побажати лише одного – подальшого роз-
витку і здоров’я кожному працівнику цього 
дружнього колективу, тому що у працьови-
тих людей завжди все буде. 

Волчкова Наталія 
іванівна, лікар-
педіатр: 

– Як Ви можете оха-
рактеризувати центр 
«Андромеда+»?

— Перш за все, 
хочу відзначити, що 

робота організована на найвищому рівні. 
По-друге, у центрі наявний весь комплекс 
обстеження, пацієнти мають можливість 
одразу ж за необхідністю звернутися до 
лікаря суміжної спеціальності. По-третє, це 
мобільність графіку, як для лікаря, так і для 
пацієнтів. Для постійних клієнтів існує по-
слуга виїзду додому при необхідності. Важ-
ливо відзначити, що пацієнт має можливість 
завжди проконсультуватися у лікаря в теле-
фонному режимі. А центру «Андромеда+» я 
би побажала розвитку і розширення.

Орлов Олександр 
Бориславович, лікар-
УЗД:

– Як Ви можете 
охарактеризувати ко-
лектив центру «Андро-
меда+»?

– Мені надзви-
чайно приємно 

працювати, бо тут насамперед душевний 
колектив, тому завжди хочеться йти на ро-
боту. Команда — просто супер, ми всі один 
одного розуміємо, під час призначення 
лікування завжди проводимо обговорення 
між лікарями різних спеціальностей, що 
покращує перспективи терапії. Особисто 
я завжди приймаю пацієнтів із радістю. До 
кожного потрібен свій підхід і час, тому 
якщо для одного пацієнта вистачає 15-ти 
хвилин, іншому – години замало буде. 

Своїми враженнями від роботи центру 
діляться пацієнти клініки:

ірина, мама першого пацієнта:
– Наша сім’я вдячна Ользі Володимирівні 

за появу синочка в нашій родині і за 
можливість звертатися до кваліфікованих 
педіатрів медичного центру, які готові при 
необхідності проконсультувати нас також 
вдома. На дому можна також здати необхідні 
аналізи. Це особливо доречно, порівняно з 
чергами в дитячій поліклініці, які хочеться 
уникати, особливо в періоди епідемій гри-
пу. Ставлення до пацієнтів у центрі «Андро-
меда+» надзвичайно приємне та уважне, тут 
можна пройти повне обстеження. І я точно 
впевнена, що всі результати достовірні і 
правильні. Більшість моїх друзів та родичів 
обслуговуються саме в “Андромеді+”, всі 
задоволені! І Вам рекомендую!

 Алла, постійно проживає за кордоном:
-Навідую щорічно своїх родичів на 

Україні і завжди звертаюсь на профогляди до 
спеціалістів медцентру “Андромеда+”, по-
слуги тут дійсно європейського рівня, знач-
но вище звичайних клінік сімейної медици-
ни, в яких ми обслуговуємося за страховкою 
за кордоном. У медичному центрі “Андро-
меда+” отримую висококваліфіковану 

медичну допомогу, швидко, якісно і за 
помірними цінами.

ірина, бізнес-woman:
– Лікарі медцентру завжди приділяють 

максимальну увагу пацієнту, тому довіряєш 
їм повністю. Я точно впевнена, що Ольга 
Володимирівна набирає у свою команду 
лише сильних спеціалістів. Уся наша роди-
на обслуговується в «Андромеді+». Якщо 
є якісь питання, ми одразу ж звертаємося 
туди, багато з них можна вирішити для 
постійних пацієнтів в телефонному режимі, 
це мені підходить через постійний брак 
часу, аналізи регулярно здаємо раз на рік. 
У результатах та якості обслуговування ми 
точно впевнені!  

гурова галина 
Василівна, заступник 
директора медцентру, 
адміністратор:

– Що Ви відчува-
єте, коли вранці по-
чинаєте роботу в 
«Андромеді+»?

– Я відповідаю за 
роботу з пацієнтами та персоналом, нама-
гаюся створити в медцентрі домашню атмос-
феру, щоб люди, які звертаються з медични-
ми проблемами, не боялися довіряти їх нам, 
почували себе спокійно. А наші лікарі, навіть 
втомлені після робочого дня в державних 
лікарнях, операційних завжди готові прийти 
на допомогу.

Люблю коли  дзвонить телефон — це 
означає, що комусь потрібна допомога — 
кваліфікована консультація, порада або 
тепле слово. Це надзвичайно важливий мо-
мент і для пацієнтів, оскільки деякі з них 
телефонують пізно ввечері, щоб поговори-
ти, бо багатьом важко залишатись з хворо-
бою наодинці і їм потрібна психологічна 
підтримка. На мою думку, колектив медич-
ного центру “Андромеда+” — це не просто 
сузір’я лікарів, а велика РОДИНА. Люди це 
відчувають. 

Професія лікаря завжди вважалася 
однією з найскладніших. Надзвичай-
но відповідальних. Потребуючих великої 
Людяності. Справжні рятівники, медики 
завжди користувалися в суспільстві осо-
бливим статусом, статусом пошани та 
вдячності. 

У нашому місті поважають Оль-
гу Палійчук – енергійну, мудру, силь-
ну жінку, лікаря-гінеколога-онколога 
онкогінекологічного центру Черкасько-
го обласного онкологічного диспансеру, 
кандидата медичних наук. Завдяки ство-
реному нею медичному центру багато 
безплідних пар уже стали батьками — чи не 
справжнє диво? У важкі моменти життя ми 
опираємося на гарні родинні стосунки. Із 
“Андромедою+”...

м. Черкаси, бул. ШевЧенка,177, оф. 10
тел./факс: +38(0472) 45-32-44,

(067) 472-47-73,
www.andromedaplus.ck.ua
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