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АНОНС
АКТУАЛЬНО

- Ваш храм є особливим, бо побудований на місці існування старовинної церкви, збудованої ще князем
Ярославом Мудрим. Це вплинуло і
на рішення нинішнього архітектура, і на вибір нами, художниками,
стилю розпису. Ми вибрали стиль,
поширений у XII ст., відголоски якого залишилися в Софії Київській. То
була епоха Київської Русі, храми тоді
розписували візантійці. Тож і ми використовуємо саме цей стиль. Строго
канонічно розписується ...
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НАШІ ТРАДИЦІЇ
Новозбудоване фармацевтичне підприємство «Біофарма»

КРАЩЕ ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ...
Першого квітня учні 8 та 9 класів Білоцерківської
ЗОШ №11 відвідали фармацевтичне підприємство
«БІОФАРМА», розташоване по вул. Київська, 37. Це
вже не перший візит школярів на завод. У рамках нового проекту його відвідувачами вже стали учні Білоцерківського колегіуму, БЗШ №№ 6, 22, 15, 17, 1, 13, 9.
Наталія Вінник
Дітям не просто показують, як
виготовляють лікарські засоби на
сучасному обладнанні, їм презентують фармацевтичну професію,
адже школярі старших класів стоять на порозі вибору майбутньої
спеціальності. І, звісно, якщо вони
оберуть нині не дуже «модні», але
надзвичайно перспективні професії
хіміка, біолога, інженера, технолога,
то зможуть працювати у себе вдома,
в Білій Церкві. Адже підприємство
зараз тільки розвивається, і є потреба у кваліфікованих кадрах.
Школярам показали лабораторний і виробничий корпуси. В лабораторіях хімічного та біологічного
контролю діти ознайомилися з тим,
як проводяться тести, спробували
самі провести реакцію нейтралізації кислоти лугом, побачили, як
виглядають мікроорганізми, взяті
з рук, обличчя і волосся та посіяні
на поживне середовище в чашках
Петрі. Завітали також до лабораторії
дослідного центру, де народжуються
нові лікарські засоби; дізналися,
що на розробку абсолютно нового
препарату йдуть роки, а то й десятиліття.
Екскурсоводи, а це Тетяна Хома,
начальник відділу контролю якості,
та Владислав Линник, начальник
дільниці пакування, розповіли
й про те, які саме препарати виготовляє фармацевтичне підприємство «БІОФАРМА». Зокрема, діти
дізналися, що деякі ліки виготовляються із сировини тваринного та

рослинного походження, плазми
крові людини. Варто зазначити, що
«БІОФАРМА» - єдине підприємство в
Україні, яке в промислових об’ємах
переробляє плазму крові людини.
Надзвичайно цікаво дітям було
дізнатися, що мікроби – це не тільки
шкідливі організми. Частина з них,
біфідо- та лактобактерії, є надзвичайно корисними та необхідними
для людського організму. І саме на
їх основі на підприємстві виготовляють пробіотики.
Школярі побачили, як моделюється перебування ліків в організмі
людини: час розпаду препарату,
його біодоступність, можливі побічні наслідки. Дізналися про шляхи
введення лікарських препаратів.
Побачили, яким чином досягається
стерильність на підприємстві, які
вимоги до зовнішнього вигляду
працівників. На деякі виробничі
процеси довелося дивитися взагалі через скло оглядового вікна,
адже на підприємстві є дільниці з
високим класом чистоти. Саме там
і проводять первинне пакування
стерильних розчинів лікарських засобів, і доступ туди мають лише співробітники, які суворо дотримуються
відповідних вимог стандартів, що
діють в Україні.
Саме виробничий корпус справив
найбільше враження на школярів.
Розпочинається тут екскурсія з дільниці підготовки води. Ця дільниця
оснащена сучасним обладнанням
італійських виробників.
Продовження на стор. 2

«Фінальний етап щорічного загальноакадемічного конкурсу «Мадам
Гармонія – 2015» оголошується відкритим!» - ці слова ведучої примусили ще більше хвилюватися учасниць і спонукали вболівальників до
активних дій. А на великому екрані
- кадри відеозвернення Костянтина
Єфименка до всіх присутніх у залі
людей поважного віку. Він висловив
щире захоплення їхніми трудовими звершеннями на благо міста й
«поспівчував» членам журі. Адже
вибрати найкращу з найкращих –
завдання не з легких.
Костянтин Єфименко:
- Кожна людина у своєму житті має зробити
два головні вибори - подружньої пари та професії.
Перший вибір молоді люди повинні зробити виключно самостійно, а от з вибором професії – варто їм допомогти. Пам’ятаєте, як у радянські
часи школярів залучали до виробничих екскурсій.
Нашу школу № 13 возили на завод «Гумовотехнічних виробів». Це було в 7 класі. Але я до цих
пір пам’ятаю процес виготовлення ременів...
Молодій людині легше визначитися зі своєю професією, якщо вона побачить роботу безпосередньо
в цеху на виробництві. Тому до кінця навчального
року в нас на «Трібо» побуває близько 4 тисяч дітей - учнів 9-11 класів, а на «Біофармі» – 2 000.
Чому менше? Бо на «Трібо» немає проблем зайти
до цеху в своєму одязі, а на «Біофармі» потрібно
одягати бахіли, халати, шапочки.
Таку роботу плануємо продовжувати й у наступному навчальному році. Що стосується молоді, то маємо намір збільшувати кількість робочих місць. У нас на «Біофармі» працює 220 людей,
до кінця поточного року буде 350 осіб, адже ми
запустили цех із виробництва пробіотиків.
Але лише наших зусиль недостатньо. Ми повинні залучати до цього процесу максимальну кількість небайдужих людей, створючи нові робочі
місця на нових підприємствах.
P.S. Мені приємно було читати у Фейсбук допис
Альони Абрамової після екскурсії на «Біофарму»:
«Середній вік працівників заводу - 27 років. Серед
них є справжні фанати своєї справи, «ботани» в
хорошому сенсі, яких відправляють на навчання
та практику до Італії. У планах «Біофарми» - будівництво житла для працівників. Думаю, добре,
якщо такі науково-виробничі підприємства, як
«Біофарма», дадуть нашому місту нове життя.
Адже «біос» - це життя, «логос» - наука!»
Дякуємо за такий щирий відгук!
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НОВИНИ З АКАДЕМІЇ

Життя Любові Юхимівни - це історія
жіночого лікаря для цілої епохи Білої
Церкви. Майже всі академістки нашого клубу – це її пацієнти.
Усі ці роки вона невпинно піклувалася про здоров’я майбутніх мам,
допомагала порадою, контролювала,
підтримувала, знаходила нестандартні підходи до розв’язання складних
ситуацій.
Бути лікарем - це велика відповідальність за життя людей, за щастя
їхніх близьких і здоров’я суспільства
в цілому...
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