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конференцією профспілок і Національною радою індустріального і технічного 

розвитку Швеції (NUTEK), регламентує взаємодію з навколишнім 

середовищем. Вона вимагає зменшення електричного і магнітного полів до 

технічно можливого рівня з метою захисту користувача. Для отримання 

сертифікату ТСО’95 (ТСО’99), монітор повинен відповідати стандартам 

низького випромінювання (Low Radiation), тобто мати низький рівень 

електромагнітного поля, забезпечувати автоматичне зниження 

енергоспоживання при тривалому невикористання, відповідати європейським 

стандартам пожежної та електричної безпеки. 

EPA Energy VESA DPMS – згідно з цим стандартом монітор повинен 

підтримувати три енергозберігаючих режими – очікування (stand-by), 

припинення (suspend) і «сон» (off). Такий монітор, при тривалому 

невикористання комп’ютера, переключається в відповідний режим з низьким 

енергоспоживанням. Необхідно також, щоб монітор мав можливість 

регулювання параметрів зображення. Рекомендується, щоб при роботі з 

комп’ютером частота вертикальної розгортки монітора має бути не нижче 75 

Гц. 

Комп’ютерна техніка розвивається стрімко, з’являються і швидко 

застарівають різні технічні рішення і стандарти. За прогнозами різних 

економіко-соціологічних організацій, комп’ютерна техніка та телекомунікації 

залишатимуться однією з найдинамічніших галузей світової індустрії протягом 

10 -15 років. У подібних перегонах складно приймати довготривалі рішення і 

встановлювати стандарти. Очевидно, що засоби сучасних інформаційних 

технологій впливають на організм користувача. Саме тому робота з 

комп’ютером вимагає жорсткої регламентації робочого часу, розробки 

санітарно-гігієнічних заходів щодо зменшення та профілактики такого роду 

впливів, організації безпечних і комфортних умов роботи з комп’ютерами. 

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час роботи, пов’язаної з 

використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та 

моделі, визначають «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під 

час роботи з екранними пристроями», затверджені наказом Міністерства 

соціальної політики України від 14 лютого 2018 р. № 207. Національні 

стандарти України гармонізовані з Європейськими нормами. Вимоги безпеки 

щодо використання комп’ютерної техніки визначені наступними документами: 

ДСТУ EN 41003:2014; ДСТУ EN 60335-1:2015; ДСТУ EN 60950-1:2015; ДСТУ 

EN 61140:2015; ДСТУ EN 62368-1:2017 та ДСанПІН 3.3.2.007-98. 
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Повага та шана лікарю та вчителю полягає не лише у вшануванні у 

річниці, або на свята. Долі рядових та видатних постатей досить міцно поєднані 

з епохою, в яку їм доводилося жити, працювати й на жаль, вмирати. Від лікаря 

О.Є. Громеко нас відділяє досить значний проміжок часу, але досі існують 

лікарські центри, в яких він працював, та які він створював (наприклад, 

пологове відділення м. Пологи Запоріжської обл. яке значною мірою, як на 

нашу думку, завдячує своїм існуванням саме тому, що його заснував за власні 

гроші та 2 роки безкоштовно працював у ньому у 20-ті рр ХХ сторіччя сам 

Лікар; ще існує на ст. Основа (м. Харків) лікарня, яка у свій час підпорядкована 

була залізниці).  

Правда потребує, аби праведників було згадано. Нам на цей час 

практично нічого не відомо про родини як лікаря, так й його дружини – 

вчительки Єфросинії Автономівні. Інформацію маємо у усних спогадах та на 

основі матеріалів особової справи допитів. Знаємо, що лікар з дружиною біли з 

інтелігентних дворянських родин. Дати життя Ефросинії Автономівні 

приблизні (приблизно 1880 – 1965(7) рр.), хоча вона була вчителькою, але була 

знайома й з початковою медичною справою. Оскільки вона завжди допомагала 

чоловікові, навіть під час екстрених випадків. Працювала на Основі у школі, 

вчителькою початкових класів. Громеко Олександр Євгенович (1881 р.н. м. 

Павлодар Акмолинської області – 1945 р. розстріляно), про батьків 

відомонаступне: батько Громеко Євген Костянтинович, мати Вікторія Громеко, 

син Громеко Євген Олександрович – червоноармієць, другий син Громеко 

Олександр (?) Євгенович – помер, рятуючи дитину од смерті від дифтерії, коли 

був ще студентом медиком.  

Ще раз наголосимо, Громеко Олександр Євгенович був чудовим лікарем 

– хірургом гінекологом. За матеріалами справи № 562 (30.1.44.-.3.4.44) Вдалося 

отримати наступну інформацію. Медичний факультет він закінчив у 1909 році і 

почав працювати лікарем у пригороді Красний б. псковської губернії у земській 

лікарні з 1910 по 1923 роки, також був сімейним лікарем в с. Ново 

Николаевское Запорожського округу, а з 1923 по 1928 рр. працював лікарем у 

Чубарівці (тепер Пологи), де ВЛАСНИМ коштом спочатку зробив з одного 

кабінету 5 профільних кабінетів, а потім ВІДКРИВ на ВЛАСНІ кошти пологове 

відділення і за роки поки там працював ЖОДНА рожениця та ЖОДНА дитина 

не померли, про що написано у Посвідченні Чубарівського Районного 

виконавчого Комітету Запоріжської округи 1.9.1928 року № 13145 с. Чубарівка 

Голова Райвиконкому Башктов (Вакштов?), Секретар – Кобилешний.  

Під час першої окупації м. Харків Є.О. Громеко не тільки виконував 

замість Новомиро… А.С. (нерозбіливо прізвище написано у справі) обов’язки 

головного лікаря, оскільки той відмовився й переклав відповідальність а сам 

зник, але спасав від голодної смерті медперсонал, санітарок, лікарів. Лікарня 

працювала й лікувала людей. Це при тому, що постачання харчування та ліків 

не було. Яким патріотом та спеціалістом слід було бути! Перший відступ 

червоної армії залишив певну кількість поранених, яких лікар разом з 

колективом віддав місцевому населенню на прихисток. У другій хвилі коли він 
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встиг погрузити поранених на останній вагон а сам знов залишився у єдиній 

працюючій гражданській лікарні на декілька районів навколо Харкова, 34 

чоловіків та 1 жінка (можливо, треба передивитися справу) червоноармійців 

поранених мешканці знов знесли з Жихоря та Основи до лікарні, власне вони 

підбирали та рятували як могли забутих свіжих поранених під час останнього 

бою на вулицях. Оскільки хлопці всі були приблизно одного віку та бриті, 

місцеві мешканці боялися подворових обходів фашистів і тому на сей раз 

відмовилися їх залишити у себе. Через проміжок часу, коли другі німці 

повернулися, вони об 5 ранку з автоматами та собаками зайшли до лікаря 

Громеко примусили прийти до лікарні, де почали її обхід. Громеко вимушений 

був ходити за ними слідом та як я зрозуміла він не пустив до жіночих палат, 

чим , спас червоноармійку. Полонених як йому пояснили повезли до 

концтабору, куди Громеко сподівався приїхати аби їх лікувати. Насправді їх тут 

же на кагатах і закопали. Всіх 34. У справі є прізвища «закопувачів», Громеко 

участі у цьому не приймав. 

Коли радянська армія повернулася знов, почалися арешти всіх, хто 

працював у установах під час окупації (і це відомі історичні факти з цифрами та 

датами). На жаль, ані на підписи колективні усього практично коллективу 

(34!!!), а ні факт як він спасав з палаючого танку сам трьох танкістів (свідок 

Гирич Марія Афанасьевна – Белов, радист Павлов, водій – Герой Радянського 

Союзу Ізванов В. (?)) – яких вдалося переправити потім в тил до Вовчанську, 

врятованих окрім того ще з Основи 12 людей, про Шкатову – врятовану 

червоноармійку про що пише Орлова Євгенія Борисівна, а ні те як під пулями 

на саморобних санчатах через рейки під обстрілом тягнув поранених дівчину 

(Антоненко Лукерію – 19 років) та маленьку дівчинку з Жихоря та станції 

Основа, а потім ще й самостійно під обстрілом їх прооперував і обидві 

залишилися живими (кульові поранення у шию та живіт). Ми вважаємо, що 

архіви нам можуть подати ще величезну кількість справ, забутих та безневинно 

засуджених лікарів.  У справі була низка свідчень. Ця людина відмовилася 

звести наклеп на будь – кого з лікарні (а от справа доводить, що не всі лікарі та 

санітари були такого ж рівня як він). 

Сама історія ширше як за доносами, так і за мужністю родини лікаря, 

який намагався знищити листи, у яких його захищали люди – чому свідчить 

зошит на якому НКВСниками приписано –«Изьят при аресте при попытке 

уничтожения» (у цьому зошиті люди писали на захист лікаря. Й Громеко 

намагався його знищити, аби НКВС ники не арештували тих, хто за нього не 

боявся заступатися). Взагалі окрім цього зошита листів з захистом значно 

більше. Їх слід уважно вивчити. Це був порядний лікар, трудівник, який 

вимушено став жертвою війни. Перед ним була дилема – розстріл всього складу 

лікарні разом з персоналом та хворими, або навіть у цій ситуації хоч якось 

врятувати хоч одну людину. Поранених червоноармійців німці вираховували за 

спідньою білизною. Оскільки вже перевзути та одягти по другому разу було 

людей нічім. І навіть тут є дивна історія про те, як Громеко зловив перед цим 

червоноармійця, який займався мародерством серед інших – зняв ботинки. Цей 

«солдат» чомусь і живим залишився і став активно доносити на лікаря Громеко. 
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Дивна та неясна ситуація, яка наводить на низку неприємних роздумів. 

Затримана була і дружина лікаря, вчителька Громеко Єфросинія 

Автономівна. Та її випустили через певний час з холодногірської тюрми. Вона 

все життя вважала, що її чоловіка вислали до Сибіру і він там ще був живий та 

лікував у таборі людей, поки не помер від пневмонії. Та це неправда, на 

підставі справи ми бачимо, що він розстріляний тут, у Харкові. Один з синів, як 

ми вже писали лікуючи та спасаючи дитину від дифтерії сам заразився та 

помер. Єдиний онук від другого сина помер маленьким від ангіни, коли вже 

дідуся не було поряд. Захистити зараз людину дуже складно, але слід. Це 

обов’язок суспільства. 

Громеко О.Є – вимушена жертва ситуації. Це порядний лікар 

професіонал. Безумовно, оплакуючи усіх 34 хлопців, які загинули, вважаю за 

потрібне як відновити їх список, так і відновити історичну справедливість 

відносно Чесного, порядного лікаря-професіонала, який рятував дорослих і 

малих, який власним коштом споруджував у 20-30 рр. роки відділення у 

лікарнях і працював незважаючи ні на що на власному «бойовому посту» 

рятуючи усіх людей. 

Література: 

1.Матеріали особової справи Громеко Олександра Євгеновича № 562 

(30.1.44.-.3.4.44) архів СБУ України у Харківській обл.  
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На сегодняшний день развитие информационных технологий затронуло 

абсолютно все сферы жизнедеятельности человека, и медицина не стала 

исключением. Бурное развитие медицинских информационных систем, 

реализующих технологии, позволяют современному врачу повысить 

эффективность постановки диагноза и проведения лечебных и 

профилактических мероприятий, а значит, мы можем говорить о повышении 

качества и уменьшении затраченного времени на оказание медицинских услуг. 

Медицинская реформа, которая сейчас набирает все большие обороты, 

подразумевает обновление технических средств и внедрение более 

современных и качественных инструментальных и лабораторных методов. 

Соответственно, на фоне представленных изменений актуальным становится 

формирование новых знаний и умений у современного студента.  

Сегодня мы должны подготовить такого специалиста, который через 7-10 

лет будет востребован на рынке медицинских услуг, соответственно на плечи 

преподавателя ложится двойная ответственность: передача накопленных 

знаний и опыта, а также  беспрерывное  самообучение и саморазвитие. В этом 

стремлении на помощь могут прийти современные технические средства. 

Проходя обучение дисциплине "Медицинская информатика" студенты 


