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50-річний шлях кафедри 

анестезіології та інтенсивної 

терапії Національної медичної 

академії післядипломної освіти 

ім.П.Л.Шупика

Ф.С. Ващук, М.В. Бондар, О.Я. Маловічко
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“И навел Господь Бог на 
человека крепкий сон; и, 

когда он уснул, взял 
одно из ребер его, и 

закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из 

ребра , взятого у 
человека, жену, и привел 

ее к человеку.” 

(Ветхий Завет, 

Бытие  2:21-22)

Raffaelo Sanzio (1483-1520) 
“Народження Єви”
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Кафедра торакальної хірургії та 

анестезіології 

(зав. кафедри проф. М.М. Амосов)

• Листопад - грудень 1957 
р.

- Перший 2-місячний 
цикл підготовки лікарів-
анестезіологів

- Підготовлено 16 
лікарів-анестезіологів

• 1958р. – курс 
анестезіології 

(доц.А.І. Тріщинський)
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1967-1996 р.р.

Проф. Тріщинський 
Анатолій Іванович: 

організація першої в 
Україні кафедри 
анестезіології-

реаніматології, її 
становлення і 

розвиток
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1967 р. була створена перша в Україні 

кафедра анестезіології

Серед перших викладачів були:

• О.Я. Маловічко

• А.Ю. Депутат

• Г.С. Заброда

• В.П. Жалко-Титаренко

• М.М. Самонін

• В.М. Лелюх

• В.О. Троцевич

• В.К. Худошин
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1968 -1975 р. 

На кафедру прийшли:

• Г.О. Васильєв

• І.П. Шлапак

• Ф.С. Ващук

• К.І. Бєлєбєзьєв

• М.Б. Дмитрієва

• І.Є. Добош

• В.К. Кузнєцов

• А.Л. Слободяник
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Середнє покоління

• Б.Г. Погодаєв

• М.В. Бондар

• Ф.С. Глумчер

• С.П. Дідовець

• В.М. Падалка
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Нове покоління покоління

• С.М. Недашківський

• І.І. Лісний

• С.М. Бишовець

• О.А. Шевченко

• А.О. Жежер

• Д.Л. Міщенко

• М.М. Пилипенко

• І.Р. Малиш

• Л.В. Згржебловська
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Клінічні бази кафедри
• 1957 р. Інститут кардіо-торакальної 

хірургії 

• 1966 р. Київська клінічна лікарня № 14

• 1967 р. Київська обласна клінічна лікарня

• 1973 р. Київська клінічна лікарня № 7

• 1973 р. Київська дитяча клінічна 

лікарня № 14

• 1976 р. Київська клінічна лікарня № 3

• 1976 р. Київська клінічна лікарня № 23

• 1987 р. Київська клінічна лікарня № 17

• 1987 р. Київська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги

• 1992 р. Київський НДІ клінічної та 

експериментальної хірургії 
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• Біохімічну експрес-лабораторію (з 1967р.)

• Токсикологічну лабораторію (з 1967 р.)

• Відділення гострого гемодіалізу

Кафедра організувала
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“Кузня кадрів”

• Серед перших анестезіологів 

України більшість пройшли 

навчання на кафедрі



1996 р.

• Кафедру очолив д.м.н. І.П. Шлапак  
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• 1978-1983 рр. Изучение ацетилцистеина как детоксицирующего 
средства при интоксикациях галогенсодержащими 
углеводородами

• 1984-1985 рр. Эпидуральное введение малых доз морфина и 
фентанила с целью обезболивания оперативных вмешательств

• 1986-1989 рр. Гнойно-септические состояния в реанимационной 
практике 

• 1988-1993 рр. Комбинированная спинальная опиатная анестезия 
и ее оценка как метода адекватной антиноцициптивной защиты

• 1998-2000 рр. Особливості діагностики і інтенсивної терапії при 
отруєнні грибами

• 2000-2002 рр. Вибір критеріїв діагностики та оптимізації 
інтенсивної терапії при гострих отруєннях трициклічними 
антидепресантами

• 2002-2004 рр. Токсикологія, діагностика та інтенсивна терапія при 
гострих інгаляційних отруєннях мастиками-гідроізолянтом

• 2002-2006 рр. Особливості діагностики, лікування та 
профілактики пневмонії в умовах інтенсивної терапії

Та інші роботи виконані у співробітництві з іншими закладами

Наукова робота
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• Кафедра надає екстренну 

консультативну допомогу в м. Києві, 

Київській обл. та по всій Україні

Консультативна допомога
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Викладачі кафедри анестезіології та ІТ: 

головні спеціалісти та члени правління 

наукових спілок
Професор А.І. Тріщинський

головний анестезіолог МОЗ України (до 2004 р.)
почесний президент асоціації анестезіологів України

Професор І.П.Шлапак
головний клінічний токсиколог МОЗ України (до 
2005р.)
віце-президент асоціації анестезіологів України

Доцент М.В. Бондар
головний анестезіолог ГУОЗ та МЗ Київської міської 
держадміністрації член правління асоціації 
анестезіологів України
заступник голови асоціації анестезіологів м. Києва

Асистент С.М. Недашківський
головний токсиколог ГУОЗ та МЗ Київської міської 
держадміністрації, член правління асоціації 
анестезіологів м. Києва
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Кадровий склад кафедри

Кількість викладачів 12

професорів 2

доцентів 3

асистентів 7

докторів мед. наук 2

кандидатів мед. наук 6

без наукового ступеня 1

•Середній вік викладачів 49,2 р.

•Осіб пенсійного віку 2

•Є резерв на посаду завідувача кафедри та 

викладачів
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Кредо РЕАНІМАТОЛОГА

Щоб зберегти життя 

Дивлюся в очі смерті,

Бо з нею небуття

Не бажане і вперте

Із нею я на ти, 

Шукаю, вириваю,

Життя людей простих

Витягую із “раю”

У хворого cвідомості нема, 

Мене це не гнітить,

Бо знаю не дарма

Кора жива, лиш спить

Щоб розбудить кору

Доводиться не спати,

Тому я сам горю,

Життя щоб іншим дати


