ІНФОРМАЦІЙНА д о в ід к а
Пасічник Василь Іванович народився 07 квітня 1937 року у с. Новостав
Горохівського району Волинської області.
У 1961 році закінчив Львівський державний медичний інститут за
спеціальністю «Педіатрія»
Розпочавши трудову діяльність після завершення навчання в інституті на
посаді дільничного педіатра на Волині, пройшов професійний шлях до заступника
завідувача обласним відділом охорони здоров’я з питань охорони материнства і
дитинства та медичних проблем аварії на ЧАЕС Чернігівської області. Має вчене
звання кандидат медичних наук (1977), Заслужений лікар України(1988).
Висококваліфікований фахівець, здібний організатор системи охорони
здоров’я, здійснив значний особистий внесок в удосконалення системи надання
медичної допомоги дітям Чернігівщини, домігся суттєвого зниження показників
дитячої смертності.
Для надання комплексної допомоги дітям з інвалідністю, кількість яких
значно зросла після Чорнобильської катастрофи, у 1992 році групою лікарів на
чолі з Пасічником В. І. була розроблена Концепція щодо реабілітації дітейінвалідів, яка пройшла рецензування в наукових установах Києва і отримала їх
схвалення, як така, що відповідає вимогам Всесвітньої спільноти.
Для реалізації Концепції у 1993 році міськвиконком зареєстрував громадську
організацію «Центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»,
метою якої було створення закладу нового типу для надання комплексної медичної,
психологічної, педагогічної і соціальної допомоги цій категорії дітей. Весь
підготовчий період Пасічник В. І. працював на громадських засадах при активній
підтримці органів місцевої влади. З 1996 року очолював Центр «Відродження». На
створення матеріально-технічної бази було витрачено понад 8 млн. грн., з них 46
відсотків - державні кошти, решта - благодійні внески, переважно закордонних
спонсорів.
З 1994 року на базі Центру «Відродження» реалізується спільна з
зарубіжними організаціями програма надання гуманітарної допомоги. За цей час
надійшли вантажі, загальна вага яких складає 512,7 тонн. Для потреб Центру
залишено 19 відсотків вантажів. Решта - передана медичним, соціальним, дитячим
закладам і установам, виділена для підтримки малозабезпечених верств населення,
в тому числі сім’ям з АР Крим, Луганської і Донецької областей, які виїхали з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Для проведення
реабілітації дітей-інвалідів лише у 2011-2015 р. р. ним залучено 6,4 млн. грн.
благодійних коштів.
Постійно проводяться інші благодійні акції, зокрема, 500 дітей із
малозабезпечених сімей та дітей-сиріт направлялись в оздоровниці різних регіонів
України; для медичних закладів доставлені з Англії 7 стоматологічних установок і
4 медичні автомашини. Налагоджена співпраця з лондонською футбольною
командою «Арсенал», тренери якої для дітей м. Чернігова тричі проводили
тренувальні збори із врученням футбольної форми та оснащення тощо.
Реалізація означених соціальних програм сприяє зменшенню напруги серед
соціально незахищених верств населення, активізує діяльність громади у вирішенні
наявних проблем, пов'язаних з інвалідністю і бездоглядністю. Це стало можливим

завдяки особистій ініціативі Пасічника В. І., його професійним та
організаторським здібностям.
Пасічник В. І. сформував колектив висококваліфікованих лікарів,
психологів, педагогів, соціальних працівників, які забезпечують комплексну
медико-соціальну реабілітацію
дітей-інвалідів
за
моделлю
«Тандем»,
запропонованій Всесвітньою організацією охорони здоров'я, зорієнтовану на
адаптацію і інтеграцію їх в суспільство. У червні 2003 року експерти дитячого
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) доктор Мартін Бакс (Лондон) - голова Європейської
академії дитячої інвалідності та професор з психіатрії Григорі О’Брайен (Ньюкасл)
після ознайомлення з роботою Центру зробили позитивні висновки для України
щодо стану організації реабілітації дітей з інвалідністю.
Ураховуючи позитивні результати діяльності Центру «Відродження», з
жовтня 2001 року на його базі реалізується державна програма - Концепція ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яка мала своє логічне продовження, коли у
2006 році був відкритий державний заклад - обласний центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів на 193 дитини. Обласний центр очолив Пасічник В. І.
На реконструкцію обласного центру було витрачено понад 1 млн. 600 тисяч
грн., з них 86 % - кошти закордонних благодійників. Відкритгя обласного центру
розширило географію обслуговування дітей з особливими потребами, дало змогу
збільшити кількість дітей з інвалідністю з районів Чернігівської області на
отримання комплексної реабілітації. Для їх цілодобового перебування у 2012 році
зведено і облаштовано спальний корпус на 65 місць.
Обласний центр ліцензований, акредитований Міністерством охорони
здоров’я України за вищою категорією. Досвід роботи і запроваджені методики
реабілітації дітей з інвалідністю отримали високу оцінку з боку науковців,
державних діячів, керівників Міністерства соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України і рекомендовані для впровадження в інших
регіонах України. Саме така модель надання комплексної медико-соціальної
допомоги дітям-інвалідам була впроваджена за особистого сприяння Пасічника В.
І. в м. Луганськ (2004), м. Чернівці (2008).
За час функціонування обласного центру на його базі пройшли реабілітацію
понад 26 тисяч дітей. Аналіз показників ефективності реабілітації за
встановленими стандартами свідчить, що покращання рухових і психічних функцій
досягається у 87 відсотків дітей, подолання вегетативних порушень та поліпшення
якості життя - майже у всіх хворих.
Центр тісно співпрацює з обласною радою, обласною державною
адміністрацією і їх структурними підрозділами, органами місцевої влади. Заклад є
базою для проходження практики студентами - майбутніми соціальними
працівниками, соціальними педагогами, психологами.
Пасічник В. І. - активний учасник з’їздів педіатрів, науково-практичних
конференцій, в тому числі міжнародних; має понад 50 друкованих статей та
науково-практичних повідомлень; широко пропагує роботу Центру серед
спеціалістів України та за кордоном. Користується авторитетом і повагою у
колективі, серед колег-медиків, працівників соціальної сфери, освітян міста і
області, представників громадських організацій, шанобливим ставленням батьків і
дітей, які отримують допомогу в Центрі. Займає активну громадську позицію.
За вагомий внесок у теорію і практику надання комплексної реабілітації
дітям з інвалідністю Пасічник В. І. має наступні нагороди та почесні звання:

- кавалер ордену князя Ярослава Мудрого IV, V ступеню (2005, 2016),
- відомча заохочувальна відзнака Міністерства праці та соціальної політики
України - нагрудний знак «За вислугу» (2007),
- Почесна грамота управління праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації (2006, 2007),
- Почесна грамота обласної державної адміністрації (2003, 2012),
- Почесна грамота Чернігівської міської ради (2003, 2015), ювілейна медаль
«20 років Незалежності України» (2011),
- пам’ятний нагрудний знак Державної служби з питань інвалідів і ветеранів
України «За сумлінну працю» (2012),
- цінний подарунок Верховної Ради України - наручний годинник (2013),
- диплом Почесного Ступеню «Доктора медичних наук» від Англія Раскін
університету, Велика Британія (2014)
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