
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Тридцята сесія V скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 8 липня 2010 року №1171
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради
України

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005
року № 3216-ІV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
«Про почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України», клопотання
Мукачівської районної ради обласна рада в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Васюти Василя Васильовича, головного лікаря Мукачівської
центральної районної лікарні, Почесною грамотою Верховної Ради України за
багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий
професіоналізм, активну участь у громадському житті  краю.

Голова ради М. Кічковський
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НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові ВАСЮТА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби головний лікар Мукачівської центральної

районної лікарні
3. Число, місяць, рік і місце народження 5   лютого  1949 року у селі

Зняцьово Мукачівського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Освіта вища, Ужгородський державний університет у 1975 році за

спеціальністю «лікувальна справа»
7. Науковий ступінь, вчене  звання, спеціальне звання не має
8. Які має державні нагороди України, дата нагородження почесне

звання «Заслужений лікар України» (11.06.2007)
9. Домашня адреса Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Суворова,

37; тел. 3-43-23
10. Службова адреса Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пирогова, 8-

13; тел. 5-50-28
11. Загальний стаж роботи 45 років. Стаж роботи в зазначеному

колективі 28 років
12. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Після закінчення медичного факультету Ужгородського державного
університету  Васюта Василь Васильович свою трудову діяльність розпочав у
1976 році на посаді головного лікаря дільничної лікарні села Кобилецька
Поляна Рахівського району на Закарпатті. З 1981 року працював лікарем-
терапевтом Мукачівської центральної районної лікарні, а з 1986 року -
завідувачем інфекційного відділення цієї ж лікарні.

У 1998 році Васюту В.В. призначено головним лікарем Мукачівської
центральної районної лікарні. За період роботи на цій посаді зарекомендував
себе професіоналом, талановитим організатором, цілеспрямованим і
наполегливим у досягненні поставлених завдань, принциповим і вимогливим у
підборі та розстановці кадрів. Василь Васильович – у постійному  пошуку
нових методів та методик лікування. Під керівництвом Васюти В.В. на базі
реконструйованого інфекційного відділення відкрито сучасний гепатоцентр.
Впроваджені і успішно працюють спільні проекти з Харківським інститутом
еферентології із застосування мембранного плазмаферезу на апаратах
«Гемофенікс», запущено в дію імуноферментну лабораторію для визначення
маркерів гепатиту, встановлюються сучасні барокамери для проведення
оксигенації хворих із патологією печінки. Завдяки його зусиллям із року в рік
збільшується бюджетне фінансування центральної районної лікарні: з 32 473
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966 тисяч гривень у 2007 році до 45 640 100 тисяч гривень у 2009 році.
Динамічно поліпшується матеріально-технічна база лікарні.

Всю свою діяльність Васюта В.В. спрямовує на досягнення Мукачівською
ЦРЛ європейського рівня, як у напрямках технічного забезпечення, так і у
наданні медичних послуг. У лікарні активно впроваджуються нові
енергозбережні технології, зокрема, реконструйовано центральну котельню із
встановленням регенерувальних електроенергію котлів та безперебійного
постачання гарячої води у структурні підрозділи. Проведено капітальні
ремонти у хірургічному, травматологічному, терапевтичному, патолого-
анатомічному відділеннях, операційних блоках та харчоблоці, реконструйовано
електропостачання ЦРЛ. Обсяги робіт виконуються за рахунок залучених
позабюджетних коштів. У лікарні створено оптимальні умови для забезпечення
лікувально-діагностичного процесу на сучасному якісному рівні, з чітким
дотриманням галузевих і профільних стандартів медичної допомоги та високою
ефективністю за кінцевими результатами роботи, а саме: впроваджено
комп’ютерну томографію, лапароскопічні операції у гінекології, хірургії,
урології, ортроскопічні операції, транскутанну літотрипсію, гемодіаліз,
імплантацію штучного кришталика ока, хірургічну фіксацію переломів шийки
стегна динамічним гвинтом, пункційну біопсію непальпаторних пухлин
молочної залози, застосування новітніх лікарських засобів у комплексному
лікуванні гінекологічних захворювань, методику сумісного перебування матері
і новонародженої дитини.

З ініціативи головного лікаря центральної районної лікарні активно
реалізуються пріоритетні напрямки охорони здоров’я, зокрема: первинна і
вторинна профілактика хвороб, реформування первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини. Завдяки цьому відкрито чотири
відділення загальної практики сімейної медицини. Придбано з різних джерел
обладнання для пологового відділення у сумі понад 4400 тисяч гривень,
проведені відповідні капітальні ремонти. У зв’язку з цим, Мукачівська ЦРЛ у
2008 році здобула статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» і отримала
сертифікат ВООЗ. Василь Васильович Васюта є головою медичної ради
Мукачівської ЦРЛ. Під його керівництвом на базі Мукачівської ЦРЛ упродовж
останніх років проводяться клінічні конференції із залученням обласних та
республіканських спеціалістів, зокрема у 2006 році - міжнародна конференція з
проблем ортопедії та травматології під головуванням директора інституту
травматології та ортопедії Гайко Г.В., у 2008 році – міжнародна конференція з
питань еферентології під керівництвом проф. Курінкова А.М. Особисто
головний лікар та лікарі є слухачами і активними учасниками спеціалізацій і
конференцій з різних питань медицини (онкологія, сімейна медицина, хірургія,
ортопедія, кардіологія, кардіореанімація, інтенсивна терапія тощо) у лікарнях і
клініках Німеччини, Австрії, Угорщини.

Завдяки тісній співпраці Васюти В.В. з органами виконавчої влади і
місцевого самоврядування, керівниками підприємств, організацій, закладів,
установ, санітарно-епідеміологічною службою, іншими медичними закладами
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району всіх форм власності та відомчого підпорядкування, громадськими
організаціями, його активній діяльності як керівника, члена міськвиконкому і
голови депутатської комісії районної ради з охорони здоров’я, відчутне значне
поліпшення санітарії та екології, техніки безпеки, фінансування
профілактичних, оздоровчих, лікувально-діагностичних процесів,
впровадження принципів «єдиного медичного простору», а саме через надання
медичної допомоги місту та району незалежно від місця проживання та
підвідомчого підпорядкування медичних закладів. У зв’язку з цим, стабільна
злагоджена робота всіх структурних і функціональних підрозділів лікарні у
цілому сприяли позитивній динаміці визначальних показників діяльності. За
останні роки рейтингові показники лікарні є найвищими в області.

Васюта В.В. бере активну участь у громадсько-політичному житті краю.
Обирався депутатом Мукачівської міської та Закарпатської обласної рад, зараз
є депутатом Мукачівської районної ради, членом виконавчого комітету
Мукачівської міської ради.

Василь Васильович здобув повагу та авторитет у колег, керівників
лікувально-профілактичних закладів області, громадськості краю.

Голова ради М. Кічковський

8 липня 2010 року


