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Онкогематологічне відділення на 30 ліжок, по профілю :
Онкологічні – 20
Гематологічні – 10
Завідуюча – Чмут Людмила Олегівна.
За рік у відділенні отримують лікування понад 700 хворих. Середній термін лікування
складає 13,9 днів, зайнятість ліжка 342 днів за рік. Летальність по відділенню ( по
підсумкам 2008р. ) 0,54 на 100 пролікованих.
В відділенні дитячої онкогематології лікуються діти з гематологічною патологією,
лейкеміями, лімфомами та солідними пухлинами. Онкогематологічне відділення оснащено
сучасним обладнанням для проведення високодозової хіміотерапії.
Впровадження в практику роботи онкогематологічної служби в 1992 році сучасних
протоколів лікування злоякісних новоутворень дозволило значно знизити смертність
дітей від цієї грізної патології та досягти довгострокових ремісій. Цьому сприяє участь в
Міжнародному проекті з лікування дитячої гострої лімфобласної лейкемії в рамках
Української кооперативної групи. Таким чином, довгострокової ремісії були досягнуто
більше ніж у 80% хворих.

В онкогематології Житомирської обласної дитячої лікарні з дітьми проводяться заняття
з арт-терапії.
Пластилін, глина, тісто, тобто пластичні матеріали використовуються для роботи
різними фобіями, що так важливо для хворих дітей, позбавлених можливості виражати
свої почуття та наповнених страхами. Завдяки пластичним матеріалам відбувається
відреагування негативних емоційних станів за допомогою маніпулювання з цими
матеріалами.
Заняття арт-терапією сприяють розвитку творчого світосприймання дітей, художнього
смаку, розвиває емоційну сферу дитини, здатність переживати й співпереживати,
поважати й цінувати продукти власної творчості та працю інших, що є нагодою в роботі з
дітьми з особливими потребами, відволікають від хвороби. Заняття арт-терапією в
умовах онкогематологічного відділення дозволяють й допомагають дітям відреагувати
негативні емоції, зняти сильну емоційну напругу, справитися з травматичними
переживаннями та власними страхами, налагодити контакт зі своїм тілом, сприятимуть
формуванню позитивного «Я» - образу й самосприйняттю. Крім цього діти мають
можливість віднайти нових друзів, налагодити теплі міжособистісні стосунки, покращити
настрій, що посилює відчуття захищеності, підтримки, віри в одужання, дає додатковий
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психологічний ресурс для одужання. Усе це разом, безумовно, дає суттєвий позитивний
ефект на самовідчутті дитини, що, в свою чергу, позначається на стані її здоров’я.
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