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50 років санаторію-профілакторію «Політехнік»
Разом із ХПІ вже 50 років лікувально-оздоровчий заклад – санаторій-профілакторій
«Політехнік» у гуртожитку «Гігант», де для нього відведено 9 та 10 секцію. Це 4 поверхи, у
кімнатах яких кожний заїзд можуть відпочити та оздоровитися 100 студентів Політеху. Яким
є профілакторій сьогодні, та яку базу він має? Про це мені розповів головний лікар вищої
категорії санаторію-профілакторію Сергій Васильович Чекар. До речі, Сергій Васильович має
27 років загального стажу головного лікаря, а в санаторії працює десять років.
«Почнемо з того, що кожен студент нашого університету може один раз у календарний рік
пройти курс оздоровлення у профілакторії, маючи для цього медичні показники. Для цього
йому потрібно отримати справку для комісії з соціального страхування у 20 студентській
лікарні та стати на облік у профкомі студентів. Путівка на 21 день коштує приблизно 887
гривень, але студенти сплачують лише 10 % від загальної вартості путівки. Працюємо ми за
графіком, приймаємо 12 заїздів впродовж року. Студенти отримують у нас безкоштовне
оздоровлення: медичні препарати і харчування.
За 2007 рік у санаторії-профілакторії було оздоровлено 1201 студент. За три місяці 2008
року – вже 389 чоловік. У санаторії потужна лікувальна база. Її забезпечують перш за все
лікарі: 2 терапевти, рефлексотерапевт, психотерапевт, стоматолог, акушерка та 12
медсестер».
У фізіотерапевтичному відділенні є кабінети електро-, світло- та теплолікування. Крім цього,
теж на першому поверсі, знаходиться ванне відділення. Тут на студентів чекають
гідромасаж, лікувальні душі: циркулярний (загальноукріплюючої дії), висхідний, підвісний
(для посилення кровообігу), душ Шарко (для лікування опорно-рухового апарату). Також тут
розташовані 5 ванн – для прийомів з маслами та лікувальними препаратами. Студентам до
вподоби також повітряно-парова баня.
Треба обов’язково сказати, що на базі профілакторію за ініціативи ректора Л.Л.
Товажнянського у 2002 році був створений лікувально-діагностичний центр «Радмір –
Політех», спільно із «Радмір Експохолл» НДІРІ, що є постачальником спеціальної сучасної
апаратури. Тепер цей лікувально-діагностичний центр безкоштовно обслуговує студентів,
обстежує та лікує співробітників НТУ «ХПІ». Саме тут, у «Радмірі», студенти можуть зробити
УЗД (ультро-звукове дослідження), а також отримати консультації спеціалістів вузького
профілю: терапевта, кардіолога, уролога, хірурга, маммолога, дерматолога, гінеколога,
косметолога. На екскурсії у «Радмірі», а також у відділенні електросвітлолікування та в
їдальні я побувала у люб’язному супроводі старшої медсестри Ельміри Москаленко та
медсестри відділення електросвітлолікування Наталії Мельниченко. Тільки у цьому
відділенні студенти проходять такі лікувальні процедури, як магнітотерапія (суглоби,
хребетний стовп), інгаляції (бронхо-легенева система), електросон та електрофорез

(гіпертонія, вегето-судинна дистонія, нервова система), ампліпульс (запалення внутрішніх
органів, остеохондроз), Д’АРСОНВАЛЬ та ультразвук. Сказати, що я була в захваті, це
значить – не сказати нічого!!!
Матеріально-технічна база санаторію-профілакторію постійно оновлюється. За останні 5
років були капітально відремонтовані ванне та терапевтичне відділення. Була придбана
нова апаратура, в тому числі у стоматологічному кабінеті з’явилася сучасна стоматологічна
установка. Харчовий блок поповнився новим кухонним устаткуванням, холодильною
шафою, морозильною камерою та великою м’ясорубкою.
Для роботи з документацією у цьому році профілакторій придбав сучасний комп’ютер. На
студентські зміни чекають 100 нових ліжок з новими матрацами та комплектами нової
постільної білизни. У фойє студенти можуть зручно влаштуватися та дивитися телевізор з
великим екраном.
На ІІ та ІІІ квартал 2008 року у профілакторії заплановано капітальний ремонт кімнат
(підлога, двері та умивальники, а також туалети та душові кімнати).
Студентки Тетяна Котусова та Ірина Склярова (ЕК-36а) – подруги-другокурсниці. В санаторіїпрофілакторії вони вперше. Дівчатам дуже подобається тут, Ірина приймає масаж та
інгаляції, а Тетяні вперше в житті сподобався візит до стоматолога!
Тетяна Катрага (ФТ-14б) вже готує до захисту магістерську роботу. У профілакторій вона
потрапила вдруге. Дівчина дуже задоволена, що її вуз має такий чудовий лікувальний
заклад. «У мене часто болить горло, а у профілакторії в нас усіх підвищується імунітет, нас
добре лікують, а ще краще годують! Просто як удома! Після проведення тут 3 тижнів ми
довго не хворіємо».

