
СБРОДОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ – завідувач 

відділення анестезіології та інтенсивної терапії, 

лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії 

З 1991 року навчався в Дніпроперовській Державній 

медичній академії за спеціальністю медична справа, 

яку закінчив у 1997 році 

1997-1999- проходив інтернатуру за спеціальністю  

Анестезіологія. З 1999 року працює лікарем 

анестезіологом.  У березні 2021 року призначений на 

посаду завідувача відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії Міської лікарні №4 

Нагороджений почесною грамотою Миколаївської 

міської ради. 

 

 МАКАРОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ – лікар-

анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії.  

У 1981 році закінчив Калінінський  державний 

медичний інститут. 

Після закінчення інтернатури працював лікарем-

анестезіологом у Пологовому будинку №1 

З 1984 по 1944 р. – лікар-анестезіолог у Пологовому 

будинку №3, з 1990 – завідувач відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії 

З 2002 року по 2021 рік працював на посаді 

завідуючою відділенням анестезіології та інтенсивної 

терапії КНП ММР «Міська лікарня №4», на даний час 

працює на посаді лікаря-анестезіолога.  

Володіє усіма методами анестезіологічної підтримки, як під час оперативного 

втручання, так і при проведенні інтенсивної терапії 

Проходив спеціалізацію і удосконалення на кафедрах післядипломної освіти в м. 

Одеса, Київ, Запоріжжя, Миколаїв 

Розширював свої лікарські можливості на курсах з еферентної терапії 

(плазмафарез, гемо- та плазмосорбція, внутрішньовенна фотомодифікація крові), 

дитячої анестезіології, регіональної анестезії. 

Брав участь у лікарських конференціях з актуальних питань анестезіології та 

інтенсивної терапії, інтенсивної терапії при ГПМК 

В умовах Міської лікарні №4 впроваджував еферентні методи терапії (гемосорбція, 

ВЛОК, гемо фільтрація), низкопоточний метод наркозу і анестезії 

Досвід роботи – 39 років 



ЛЕБЕДИНСЬКА КАТЕРИНА ГЕННАДІЇВНА - 

лікар-анестезіолог ВАІТ. Освіта: ОНМедУ (лікарська 

справа, закінчила в 2019) Інтернатура з анестезіології 

та інтенсивної терапії ОНМедУ, закінчила в 2021. 

Володіє методами проведення загальної анестезії 

(ендотрахеальна та внутрішньовенна), регіонарної та 

комбінованої анестезії. Стандартне та екстрене 

передопераційне обстеження. Ведення пацієнта на 

ШВЛ. Інвазивні втручання: забезпечення прохідності 

дихальних шляхів, постановка центрального 

венозного доступу, пункції, проведення 

гемотрансфузії, надання допомоги при невідкладних 

станах. Досвід роботи – 2 роки. 

 

БОРОВСЬКА ЯНА СЕРГІЇІВНА - лікар-

анестезіолог ВАІТ. 

Освіта: Вінницький національний медичний 

університет (лікарська справа, закінчила в 2017), 

Спеціалізація:«Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

ОНМеДУ (2017-2019 р.р.). Забезпечує кваліфіковане 

проведення анестезіологічного забезпечення, в тому 

числі анестезію: місцеву, реґіонарну: провідникову 

та нейроаксіальну (епідуральну, субарахноїдальну та 

комбіновану епідур,+субарахноїд), загальний наркоз 

(внутрішньовенний, інгаляційний, комбінований) з 

міорелаксацією та ШВЛ, поєднану анестезію.   

Володіє методами проведення серцево-легеневої 

реанімації на спеціалізованому етапі, пункції плевральної порожнини, електричної 

дефібриляції серця, катетеризації центральних вен та артерій, інтенсивної терапії 

при невідкладних станах та в передопераційному періоді. Вільно володіє 

англійською мовою. Постійно проходить курси підвищення кваліфікації та 

безперервно вдосконалює свої професійні навички. 

Досвід роботи – 4 роки 

 

 

 

 



 ЧУГІН АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - лікар 

анестезіолог-реаніматолог  відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії 

Магістр медицини, навчався у Киргизський 

державній медичній академії імені І.К. Ахунбаєва 

(м.Бішкек, Киргизська Республіка) 2012-2018 рік. 

Спеціалізація з анестезіології та інтенсивної терапії 

у Київському медичному університеті 2018-2020 рік. 

Проведення консультацій пацієнтов перед та після 

операцій. Анестезіологічне забезпечення при 

проведені операцій. Динамічний нагляд за 

пацієнтами та надання допомоги у цілодобовому 

режимі. Катетизація центральних вен. 

Володіння сучасними методами комплексної серцево-легенової та церебральної 

реанімації. Інфузійно-трансфузійна терапія. Досвід роботи – 2 роки 

ЛІКАР НА YOUTUBE: https://youtu.be/LKGlpUEp1rg 

         https://youtu.be/zAzKbManhyY 

 

ДАНИЛОВ ДАНИЛО АНДРІЙОВИЧ 

Лікар-анестезіолог. 

Освіта: ЗДМУ, 2018 рік, за спеціальністю 

«Лікувальна справа», 24 червня 2020 атестувався 

при ОнМЕДу за спеціальністю «Анестезіологія і 

інтенсивна терапія», 2020 рік пройшов онлайн 

курс по темі «Важкі дихальні шляхи». 

Інвазівні втручання: забезпечення прохідності 

дихальних шляхів(інтубація трахеї,постановка 

повітропроводу, ларінгеальної маски) постановка 

ЦВК(підключичного,внутрішньояремного) спинальна пункція, проведення 

гемотрансфузії. 

Працює з дійсними протоколами СЛЦР ( непрямий масаж серця, дефибріляція, 

корекція ВЕБ, КОС, моніторинг вітальних функцій хворого) 

Аналіз лабораторних, функціональних і спеціальних методів обстеження хворих. 

Стандартне та екстрене передопераційне обстеження, обгрунтування вибору 

анестезії. 

Проведення загальної анестезії (внутрішньовенна, з ШВЛ ) при планових ЛОР 

операціях та ургентних мікрохірургічних втручань.  

Досвід роботи – 3 роки  

ЛІКАР НА YOUTUBE: https://youtu.be/ur0jtjSeFgo 

https://youtu.be/LKGlpUEp1rg
https://youtu.be/ur0jtjSeFgo

