Філіпчик Йосип Степанович
(02.11.1941 р. – 27.06.2015 р.).
Йосип Степанович Філіпчик народився
2 листопада 1941 р. у місті Новогорудці
Гродненської
області
Білорусії.
По
закінченні школи за комсомольською
путівкою працював на спорудженні залізниці
в Омську. У 1961 році вступив, а в 1966 році
закінчив з відзнакою Одеський медичний
інститут ім. М. І. Пирогова. На нього чекала
аспірантура, але у міністерстві «передумали»
і дали призначення молодому фахівцеві у
сільську глибинку. Вісім років працював
лікарем-стоматологом у Нижньосірогозській
районній лікарні Херсонської області, де залишив про себе добру пам’ять
серед населення району, завоював любов і повагу людей і отримав першу
відзнаку – медаль «За трудову доблесть».
Йосип Степанович продовжив заочно навчатися в аспірантурі. Для
нього головне – здоров’я людини, наука повинна допомагати у практичній
діяльності лікаря. У 1974 році успішно захищає кандидатську дисертацію.
Він міг зайнятися лише наукою, але Катерина Михайлівна Харламова,
керівник обласного відділу охорони здоров’я, рекомендувала його на
посаду головного лікаря обласної стоматполіклініки.
З 1975 року понад 40 років Йосип Степанович Філіпчик очолював
Херсонську обласну стоматологічну клінічну поліклініку та стоматологічну
службу Херсонської області, одну з кращих в нашій країні. «Я вважаю, що
керівник повинен бути хорошим організатором і досконало знати свою
спеціальність. Якщо ці умови поєднати, успіх забезпечений», - говорив
Йосип Степанович.
Талант Й.С. Філіпчика як організатора особливо проявився при
будівництві нового приміщення стоматполіклініки. Саме при його активній
участі був підготовлений спеціальний проект. Такі унікальні стоматологічні
заклади мають в Україні тільки Херсон і Черкаси.
Йосип Степанович - передусім хірургстоматолог, на рахунку якого до 10 тисяч
операцій. Мав вищу категорію, досконало володів
хірургічними методами лікування захворювань
щелепно-лицьової ділянки в умовах клініки. Як
головний стоматолог області, багато уваги
надавав розвитку стоматологічної служби на
Херсонщині. Стоматологічна допомога – це
первинна профілактика багатьох захворювань.
Коли в економіці почалася криза, Йосип
Степанович, як керівник з великим досвідом

роботи, вивчав усе нове, багато розмірковував. Як одну із форм існування
поліклініки запропонував оренду всього господарського комплексу, що є
комунальною власністю. Правильність цього рішення підтвердило життя.
Він виховав, виплекав колектив, який працює на високому
професійному рівні і злагоджено, як одна команда. Школа Філіпчика
особлива. Це постійне навчання лікарів. Йосип Степанович також брав
активну участь у громадському житті. Він був членом правління Асоціації
стоматологів, ортопедів і ортодонтів України та редколегії журналу «Вісник
стоматології». Завдяки Й. С. Філіпчику, херсонських стоматологів знають в
інших містах. Свій досвід він щедро передавав молоді, займаючись
науковою і педагогічною діяльністю. У 2001 році йому присвоєно звання
доцента кафедри стоматології Кримського медуніверситету. З 1993 року
завідує Херсонською філією кафедри стоматології післядипломної освіти
Кримського медичного університету імені С.І. Георгієвського.
Поряд з лікарською практикою Йосип Степанович займався науковою
та педагогічною діяльністю, автор понад 50 наукових праць, в тому числі 2
монографій, 3 підручників у співавторстві, наукових статей.
З моменту створення Ради головних лікарів медичних закладів
Херсонської області він був активним членом правління Ради головних
лікарів з 2004 до 2013 року.
Головним напрямком його наукової діяльності були питання
організації стоматологічної допомоги сільському населенню і керування
якістю лікувального процесу. Розробив модель надання допомоги на
сільській лікарняній дільниці, систему медико-статистичної інформації в
управлінні
стоматологічною
допомогою, перелік показників, які
характеризують стан стоматологічної
допомоги
населенню.
Йосип
Степанович ініціатор впровадження
принципу:
максимальний
об’єм
допомоги в одне відвідування. Був
безпосереднім розробником наказу
МОЗ СРСР від 25.01.88р. № 50
(переход учета работы стоматологов и
оплаты труда по тарифным ставкам – к
учету работы врачей, выраженных в УЕТ и оплаты труда за выполненный
объем работы). Ним також розроблена програма експертних оцінок якості
стоматологічної допомоги. Майже 20 років Йосип Степанович очолював
республіканську школу передового досвіду, на базі якої проводилися
республіканські, міжобласні конференції, семінари з питань організації та
управління стоматологічною службою. Досвід надання стоматологічної
допомоги населенню Херсонської області відомі у всіх республіках
колишнього Союзу. За досягнення в наданні стоматологічної допомоги
населенню Йосип Степанович нагороджений орденом "Знак Пошани"
(1982 р.), орденом "За заслуги" III ступеня (2003 р.), медаллю "За трудову
доблесть", відзначений нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я",

Почесними грамотами МОЗ України, йому присвоєно почесне звання
«Заслужений лікар УРСР». (1989 р.). Але найдорожчим визнанням є рядок
про нього в книзі лікаря, краєзнавця Юрія Безуха: «Добру пам'ять у Нижніх
Сірогозах
залишив про себе лікар-стоматолог Йосип Степанович
Філіпчик».
Професіоналізм і перспективне мислення – два крила Йосипа
Степановича, які дали йому можливість досягти вершин у своїй діяльності.
27 червня 2015 р. обірвалося життя прекрасної людини, талановитого
керівника, професіонала своєї справи, патріота України Йосипа
Степановича Філіпчика. Йосип Степанович був справедливою і
принциповою людиною, він завжди відстоював свою точку зору, мав
власний погляд на життя в цілому і стоматології зокрема.
Біля центрального входу обласної клінічної стоматологічної
поліклініки у 2016 році була відкрита меморіальна дошка в честь
Й.С. Філіпчика. Медикам працювати у поліклініці, яку очолював Йосип
Степанович – велика честь.

Довідкова інформація:
1961-1966 рр. - навчання в Одеському медичному інституті.
1966 р. - закінчив Одеський медичний інститут.
1966-1974 рр. - лікар-стоматолог Нижньосірогозької центральної районної
лікарні, Херсонська область.
1974-1975 рр. - заступник головного лікаря Херсонської обласної
стоматологічної поліклініки.
1974 р. - захист кандидатської дисертації.
1975-2013 рр. - головний лікар Херсонської обласної стоматологічної
поліклініки.
2004-2013 рр. - член правління Ради головних лікарів лікувальних закладів
Херсонської області
1982 р. - нагороджений орденом "Знак Пошани".
1989 р. - Почесне звання: Заслужений лікар УРСР.
2003 р. - нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.
Відзначений нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
Нагороджений медаллю "За трудову доблесть".

