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Лист головного лікаря

З повагою до Вас, 
головний лікар клініки Rajering

Rajering Clinic - це багатопрофільна 
концептуальна клініка нового покоління, яка 
надає комплексі послуги з діагностики, 
лікування і профілактики захворювань в 
різноманітних напрямках сучасної медицини, 
включно з успішним лікуванням COVID. 

При цьому, на сьогодні, лікування і комплексне 
відновлення пацієнтів з covid є пріоритетним, 
але не єдиним, напрямком нашої роботи.

Клініка Rajering створювалась як медичний 
заклад нового часу із найсучаснішими 
підходами не лише до боротьби із 
захворюваннями пацієнтів, але і до процесу 
оздоровлення в цілому. 

Наша місія - надання високоякісної медичної 
допомоги відповідно до найвищих сучасних 
стандартів за рахунок найбільш точної 
діагностики, штату висококваліфікованих 
анестезіологів-реаніматологів, кардіологів, 
неврологів, реабілітологів, спеціалістів 
невідкладних станів та інших напрямків, а 
також постійного самовдосконалення медиків.

В нашій щоденній роботі ми використовуємо й 
такі унікальні методи, як терапевтична 
інгаляція Ксенону - тобто відновлювальні та 
лікувальні процедури, які добре 
зарекомендували себе у подоланні 
постковідного синдрому.

Гордість клініки - наші лікарі і персонал. 
Практично з усіма співробітниками я 
пліч-о-пліч пройшла багатьма роками 
практики, включно з успішною роботою з 
лікування пацієнтів від самого початку 
пандемії. Моя команда - мої однодумці і 
надійний тил. Маємо амбітні плани розвитку 
не лише за рахунок впровадження у роботу 
новітніх наукових досліджень і практичних 
розробок. 

Зараз, до речі, знаходимось на заключному 
етапі переговорів про співпрацю на освітній 
платформі з провідними міжнародними 
організаціями, зокрема медичним 
факультетом Стенфордського університету - 
Stanford University School, а в планах - відкриття 
науково-освітнього центру з організації 
наукових конференцій і курсів підвищення 
кваліфікації.

Ми ніколи не зупиняємось на досягнутому, 
оскільки Точність, Розвиток i Продуктивність є 
базовими цінностями, які закладені в 
концепцію організації нашої роботи. Чекаю на 
Вас у нашій клініці і бажаю Вам від усього 
серця міцного здоров'я та довголіття!

Стрєпетова Олена



Переваги клініки

Rajering Clinic надає найбільш повний 
спектр медичних послуг, включаючи 
стаціонарне, амбулаторне та 
дистанційне лікування COVID-19.

Особливістю нашої клініки є унікальна 
методика перцептивного лікування  
пацієнтів, які перенесли COVID-19 
(усунення наслідків постковідного 
синдрому, стабілізація сну та 
психоемоційного стану).

Переваги стаціонару - лікарняні 
палати 2-х категорій: vip і стандарт, що 
оснащені функціями трансформера, і 
можуть швидко трансформуватися в 
реанімаційний блок.

Всі палати оснащені сучасним 
обладнанням, яке включає шлюз 
інфекційного контролю з 
дотриманням усіх необхідних норм і 
стандартів, а також обладнання 
кисневої підтримки 24/7 і апарати 
штучної вентиляції легенів.



Переваги клініки

У просторому вестибюлі клініки Ви 
зможете комфортно проводити час 
очікування, якщо потрібно, а також 
отримувати будь-яку вичерпну 
інформацію на рецепції.

Лабораторні можливості найвищої 
якості дозволяють нам витримувати 
найжорстокішу конкуренцію з точки 
зору термінів проведення і 
достовірності аналізів.

Клініка нараховує 40 ліжок, у тому числі 6-місне 
реанімаційне відділення. При цьому наша 

незаперечна конкурентна перевага полягає в тому, що 
кожна палата може бути легко адаптована до 
реанімаційного відділення при необхідності!



Спеціалісти клініки

Досвід роботи лікарем- анестезіологом з 2008 року, включаючи клініки 
«Борис», «Мануфактура» та інші.
Спеціалізація: впровадження та розробка новітніх методик лікування 
коронавірусної хвороби з 2020 р.
Більше ніж 2500 особисто пролікованих пацієнтів на CОVID-19, 
поєднуючи інтенсивну терапію з профілактичною та реабілітаційною 
медициною.

Стрєпетова Олена Вадимівна
Головний лікар

Практикуючий реабілітолог з досвідом роботи більш ніж 20 років.
Спеціалізація: розробка та впровадження власних тілесно-орієнтованих 
та психологічних практик. Реабілітація пацієнтів після  одужання від 
COVID-19,  відновлення сосудів та легень, психоемоційного стану та 
нервової системи.

Завгородня Олена Михайлівна
Завідуюча відділенням реабілітації

Загальний науковий стаж 28 років. Є автором 225 наукових праць, з них 
195 журнальні статі, з них 58 в іноземних журналах, в тому числі й з 
імпакт- фактором, посібників, 2 методичних рекомендацій, 2 
інформаційних листів і 8 винаходів. Кількість робіт на порталі Scopus – 
13. З 2017 року професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
НМУ ім. О. О. Богомольця.

Проф. Олійник Олександр Валентинович
Консультант

Досвід роботи в провідних клініках, в тому числі «Мануфактура». 
Спеціалізація: анестезіологія та забезпечення оперативних втручань, 
інтенсивна терапія невідкладних станів та респіраторна підтримка при  
COVID-19, трансакція компонентів та препаратів крові. 

Бойченко Дмитро Константинович
Реаніматолог

Досвід роботи анестезіологом в провідних клініках «М24», «Медбуд» та 
«Мануфактура».
Спеціалізація: використання лікарських засобів в анестезіології та 
інтенсивній, плановій, ургентній терапіях.

Гордієнко Максим Олександрович
Анестезіолог



Спеціалісти клініки

Досвід роботи більше ніж 17 років.
Спеціалізація: демілінізуючі захворювання нервової системи, розсіяний 
склероз, нейроімунологічні захворювання, нейроінфекції та їх наслідки, 
ураження периферичної нервової системи, моно та полінейропатії, 
нервово м'язові захворювання, судинні захворювання, 
нейродегенеративні захворювання.

Горбенко Вікторія Юріївна
Лікар-невролог

Досвід роботи з 2015 року, включаючи "Київську міську клінічну лікарню 
№4 та клініку "Амеда".
Спеціалізація: лікування коронавірусної інфекції COVID – 19, лікування та 
діагностика інфекційних захворювань, лікування гострих та хронічних 
вірусних захворювань - нейроінфекцій, хвороби Лайма, інфекції 
Епштейн Барр,  інфекцій ЦМВ, герпетичних захворювань та інших.

Аврамчук Віктор Васильович
Лікар-інфекціоніст

Досвід роботи з 2005 року. Працювала у відділенні патологій аорти 
Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та  лікарем-кардіологом 
у відділенні набутих вад серця ГУ «Інститут серця МОЗ України».Лікар 
вищої категорії за спеціальністю "Кардіологія".

Федоренко Олена Анатоліївна
Кардіолог

Досвід роботи з 2003 року. Працював лікарем бригади невідкладних 
станів в таких клініках як "Медікон", "Добробут" та завідувачем 
відділення невідкладної допомоги в клініці "Імпульс".
Спеціалізація: медицина невідкладних станів.

Трошин Олексій Анатолійович
Лікар МНС

Досвід роботи з 2001 року, включаючи провідні клініки «Борис» та 
«Медбуд».
Спеціалізація: медична сестра-анестезист відділення анестезіології, 
реанімації та інтенсивної терапії.

Кузюр Ольга Сергіївна
Головна медична сестра
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