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Кожна людина від наро-
дження має дар, який впро-
довж життя може розвину-
ти, або взагалі не викорис-
тати. У випадку професії лі-
каря – це дар від Бога, гли-
бокі теоретичні знання, пра-
вильно освоєний досвід та 
повага до пацієнта. Бо лі-
карська інтуїція – це ніщо 
інше, як знання, помножені 
на досвід. Вичерпним набо-
ром цих важливих критеріїв 
володіє завідуючий хірур-
гічним відділенням Терно-
пільського районного тери-
торіального медичного 
об’єднання Володимир Лі-
совський – кандидат у де-
путати до Тернопільської 
обласної ради по територі-
альному виборчому округу 
№57, до якого входять  
смт Великі Бірки, села  
Смиківці, Байківці, Малий 
Ходачків, Костянтинівка, 
Чернелів-Руський, Жовтне-
ве, Романівка, Ангелівка, 
Дубівці, Стегниківці, Курни-
ки, Лозова, Гаї Шевченків-
ські, Гаї Гречинські.

— Володимире Романовичу, 
у неділю, 25 жовтня, відбу-
дуться місцеві вибори. Ви є 
кандидатом у депутати до  
Тернопільської обласної ради 
від політичної партії  
ВО “Батьківщина”, два скли-
кання — депутат Тернопіль-
ської районної ради. Розка-
жіть, будь ласка, які проблемні 
питання медицини Тернопіль-
щини вважаєте першочерго-
вими для вирішення?

— Як представник галузі ме-
дицини маю намір лобіювати у 
Тернопільській обласній раді  
інтереси всіх мешканців Терно-
пільського району і області, 
адже збереження здоров’я для 
кожного є першочерговим. Є 
чимало проблемних питань, які 
на рівні Тернопільської області 
залишаються не вирішеними. 
Це, передусім, створення спеці-
алізованих відділень та хоспісів. 
Спеціалізовані відділення пови-
нні функціонувати у вузькому 
напрямку щодо лікування окре-
мої патології (найважчі патології 
– гостра кишково-шлункова 
кровотеча та гострий панкреа-
тит), це дасть можливість мак-
симально підняти перспективу 
виживання пацієнта. Такий 
центр може бути один на весь 
Тернопіль і Тернопільський ра-
йон. Щодо другого проблемно-
го аспекту, який реально вирі-
шити, — у Тернопільській об-
ласті немає жодного хоспісу – 
це медичний заклад, в якому 
можуть перебувати важкохворі 
з прогнозованим летальним ви-
падком, яких нема кому належ-
но доглянути з рідних. Для хос-
пісу не потрібно будувати нове 
приміщення, навіть у Тернопіль-
ському районі є кілька варіантів, 
де можна створити такий ме-
дичний заклад. 

— У Європі активно розви-
вається страхування і страхо-
ва медицина зокрема. Хоро-
ший страховий поліс покриває 
лікування та медикаментозне 
забезпечення для хворих, які 
сплачували певні внески. В 
Україні і на Тернопільщині зо-
крема про це говорять вже ро-
ками. Чи далеко нам ще до 
цього?

— Єдино можлива перспекти-
ва розвитку вітчизняної меди-
цини – у страхуванні пацієнтів,  
однак це компетенція загально-
державного рівня. Депутати 
Верховної Ради повинні при-
йняти закон про страхову меди-
цину і змінити 49 статтю Кон-
ституції України, яка зараз гла-
сить: “Держава створює умови 
для ефективного і доступного 
для всіх громадян медичного 
обслуговування. У державних і 
комунальних закладах охорони 

здоров’я медична допомога на-
дається безплатно”. У перехід-
ний період, в якому ми зараз 
перебуваємо, безкоштовна ме-
дична допомога може бути га-
рантована лише для соціально 
незахищених верств населення 
та у випадках, коли необхідна 
невідкладна медична допомога. 
Також вона повинна стосувати-
ся дітей до трьох чи п’яти років, 
а ще — лікування генетично 
обумовлених та рідкісних захво-
рювань. Охорона здоров’я всіх 
інших категорій має здійснюва-
тися на основі страхової меди-
цини. У рамках конкретних за-
конодавчих норм, вважаю, у на-
селення з’явиться довіра до 
страхування свого здоров’я. 

У Тернопільському районі є 
вдалий приклад втілення страхо-
вої медицини: ТОВ “СЕ 
Борднетце-Україна”, розташова-
не на території с. Байківці, за-

страхувало своїх працівни-
ків, відтак ліки, згідно з 
рецептами лікаря, праців-
никам підприємства опла-
чує страхова компанія. У 
загальній площині для 
впровадження страхової 
медицини в Україні бракує 
одного – політичної волі. 
Держава не подарує нам 
здоров’я, однак у сфері її 
можливостей — створити 
умови для збереження 
здоров’я своїх громадян. У 
сфері можливостей люди-
ни – використати ці умо-
ви. 

— Володимире Рома-
новичу, на часі — 
а д м і н і с т р а т и в н о -
територіальна реформа, 
в рамках якої багато по-
вноважень перейдуть на 
місцевий рівень, в тому 
числі і щодо медицини.  
Яким чином надавати-
муться медичні послуги 
в об’єднаних територі-
альних громадах?

— Система охорони 
здоров’я після об’єднання 
територіальних громад 
не зміниться, але пови-
нно відбутися посилення 
первинної ланки у фор-
маті функціонування ам-
булаторії загальної прак-
тики сімейної медицини. 
Якщо взяти окрему гро-
маду з центром у с. Бай-
ківці, відповідна амбула-
торія сьогодні існує у селі 
Шляхтинці, яке входить у 
новостворену громаду. З 
1 січня ц. р. ця амбулато-
рія повинна бути переве-
дена з балансу Терно-
пільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання на баланс 
об’єднаної територіальної 
громади. В межах фінан-
сових можливостей ви-
значатимуть кількість лі-
карів, оновлення осна-
щення. Поки що перспек-
тиви в цьому напрямку 
позитивні.

— Знаю, Ви часто зустрічає-
теся з мешканцями сіл Терно-
пільського району. З якими 
пропозиціями до Вас зверта-
ються люди?

— Часто апелюють з питання-
ми, вирішення яких у компетенції 
самих громадян або сільської чи 
селищної ради – приміром, хто 
має прибирати сміття у селі, що-
до ремонту доріг тощо. Неодно-
разово звучать питання про ство-
рення сільських аптечних пунктів 
у ФАПах. Питання цікаве, акту-
альне, але потребує глибшого 
вивчення.

Буду вдячний мешканцям  
Тернопільського району за  
підтримку під час місцевих вибо-
рів 25 жовтня.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Володимир Лісовський:  
“Буде в Україні політична воля 
– буде і страхова медицина”

Довідково. Володимир Лісовський – уродженець Тернопільщини, 
народився у м. Бучач 1964 року. Незабаром сім’я переїхала у сели-

ще Великі Бірки, тут закінчив місцеву школу. Вищу освіту здобув у Терно-
пільському державному медичному інституті (тепер – Тернопільський  
державний медичний університет ім. І. Горбачевського). Лікарем, спочатку 
онкологом і паралельно ургентним хірургом, почав працювати 1990 року в 
Тернопільській районній поліклініці (нині – ТРТМО). Вісім останніх років – 
завідувач хірургічним відділом Тернопільського районного територіально-
го медичного об’єднання. Проводить у межах трьох сотень великих опе-
рацій на рік, тож за 26 років професійного стажу Володимира Лісовського 
– майже вісім тисяч врятованих життів. Одружений, з дружиною Олексан-
дрою виростили двох дітей, які пішли професійним шляхом тата –  
молодша дочка Анастасія – першокурсниця на державній формі навчання, 
староста групи у Тернопільському державному медичному університеті  
ім. І. Горбачевського, старша Марта – стоматолог, одружена, має доньку-
першокласницю Оленку. Кожну цеглину від фундаменту до даху в сімей-
ному домі у Великих Бірках Володимир Лісовський викладав своїми рука-
ми без сторонньої допомоги. У вільний час, який буває рідко, Володимир 

Романович любить грати на гітарі, раніше займався велоспортом. 

Кандидат у депутати до Тернопільської обласної ради 
по територіальному виборчому округу №57, завідуючий 

хірургічним відділенням Тернопільського районного територіального 
медичного об’єднання Володимир Лісовський.

Округ №57  
смт Великі Бірки, с. Дубівці,  
с. Стегниківці, с. Курники,  

с. Лозова, с. Гаї Шевченківські, 
с. Шляхтинці, с. Гаї Гречинські,  

с. Байківці, с. Смиківці,  
с. Чернелів-Руський, с. Жовтневе, 

с. Ангелівка, с. Романівка,   
с. Малий Ходачків, с. Костянтинівка.

На Тернопільщині 
СБУ закликає 

громадян  
до співпраці

Для забезпечення законності 
під час підготовки місцевих вибо-
рів, попередження спроб дестабі-
лізувати ситуацію та перешкодити 
вільному волевиявленню грома-
дян Служба безпеки України за-
кликає громадськість до активної 
співпраці. 

У разі виявлення правопору-
шень під час виборчої кампанії, 
або отримання інформації про 
підготовку та вчинення злочинів, 
віднесених до компетенції СБУ, 
мешканці Тернопільської області 
мають можливість цілодобово 
звертатися до регіонального 
управління СБУ на телефон дові-
ри та інформувати через електро-
нну поштову скриньку. 

Ми вдячні небайдужим края-
нам, які завдяки  активній грома-
дянській позиції допомагають 
правоохоронним органам. 

Телефон довіри УСБУ в Терно-
пільській області – (0352) 52-90-
00. Телефон гарячої лінії УСБУ в 
Тернопільській області – (067) 
352-31-00. Офіційна електронна 
скринька управління – usbu_ter@
ssu.gov.ua

Сектор взаємодії  
зі ЗМІ та громадськістю УСБУ 

в Тернопільській області.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“На твоїх губах застигла
гримаса болю,

Чому я тут ще — я хочу давно 
на волю!”

(Кузьма “Скрябін”).

Коли я повертався електрич-
кою зі Львова в Тернопіль, до 
мене підсів незнайомий хлоп-
чина. Попри літню спеку, він 
був одягнутий в осінню курт-
ку і камуфляжний кашкет на-
бакир. Юнак поцікавився, ко-
ли електропоїзд прибуває до 
кінцевої зупинки.  

“У вас добрі люди – не відмов-
ляють у допомозі. Священики в 
церквах завжди надають притулок, 
уважно вислуховують, годують го-

лодних”, — сказав хлопець. У про-
цесі розмови я дізнався, що мого 
випадкового супутника звати Ар-
тем і йому 17 років. До війни жив у 
Краматорську. Торік змушений був 
переселитися з батьками до Хар-
кова. Їздив в Івано-Франківськ на 
похорон бабусі, тепер повертаєть-
ся.

“Ти розумієш російську?” — 
питає Артем. Я киваю і показую 
книжку Стейнбека “Грона гніву”, 
яку якраз читав, — російською. 
Мій співрозмовник одразу пере-
ходить на російську — помітно, 
що так йому легше спілкуватися. 
Артем не розуміє українців, які 

повірили в перспективність псев-
дореспублік ДНР і ЛНР. Питає 
мене, чому іноді, коли дізнають-
ся, що він зі сходу, його назива-
ють сепаратистом. “Як на заході, 
так і на сході живуть українці. Що 
поганого в тому, що на сході 
більшість розмовляє російською? 
Коли між нами пробігла чорна 
кішка?” — дивується Артем.

Кажу, що “чорна кішка” – це по-
літики, які створили міф про дві 
України, щоб маніпулювати свідо-
містю людей. Їм не вигідно, щоб 
ми були єдині. Це не в їхніх 
інтересах. Для них ми електорат. 
Простіше кажучи, голоси на вибо-

рах. Для них головне, щоб їх не 
забули. Для них важливо, щоб про 
них пам’ятали. Так і живуть – від 
виборів до виборів. Вибрали – 
клас, не вибрали – чекатимуть ін-
шого разу. Країна повинна знати 
своїх героїв. Негідників теж.

“Чому ти не вертаєшся до рід-
ного Краматорська? Він уже звіль-
нений”, – питаю Артема. “Верта-
тися? А ти б вернувся?” – відпо-
відає мій співрозмовник. Заду-
мався – зрозумів, що не можу ні-
чого сказати. “Я трохи посплю. 
Розбуди, як приїдемо до Терно-
поля”, – просить Артем. “Добре”, 
– киваю.

Таких, як Артем, зараз багато. 
Всі ми – заручники системи. Від-
сутність стабільності, впевненості 
у завтрашньому дні підживлюють 
грона гніву в душах мільйонів укра-
їнців. Тим часом політики роздуму-
ють над тим, що нового пообіцяти 
людям, кажуть те, що люди хочуть 
чути. Люстрація, боротьба з ко-
рупцією – це зараз модно. Їм ві-
рять. Не всім, не всі, але вірять.

Я не хочу бачити при владі “но-
ві” обличчя. Втомився від числен-
них обіцянок, чиновницького по-
пулізму. Шарль де Голь казав, що 
“політика надзвичайно серйозна 
справа, щоб довіряти її політи-
кам”. Я хочу, щоб Артем прокинув-
ся вдома, біля рідних. Хочу, щоб 
закінчилась війна, щоб воїни по-
вернулися до теплих домівок. Які 
ж вони вузькі, двері на волю…

Позиція ●

Двері на волю

Змінили прізвище 
— поміняйте  

і закордонний 
паспорт

Після зміни імені чи прізвища по-
трібно обміняти не лише паспорт 
громадянина України, а й паспорт 
громадянина України для виїзду за 
кордон. Відповідно до вимог поста-
нови Кабміну № 152, останній через 
місяць після зміни персональних 
даних визнається недійсним, а від-
так перетнути кордон з таким до-
кументом стане неможливо.

Як діяти? Не пізніше, ніж через 
місяць після зміни прізвища, імені 
чи по батькові, слід звернутися до 
центру надання адмінпослуг або 
підрозділу міграційної служби за 
місцем реєстрації із заявою про об-
мін паспорта громадянина України 
для внесення нових персональних 
даних. Отримуючи від вас докумен-
ти на обмін “внутрішнього” паспор-
та, працівники міграційної служби 
запитають про наявність закордон-
ного і, якщо такий є, попередять, 
що через місяць він стане недій-
сним. Подати заяву на оформлення 
нового закордонного паспорта 
можна відразу після отримання пас-
порта громадянина України зі змі-
неними персональними даними. 

За матеріалами управління 
Державної міграційної служби 

України у Тернопільській 
області.

Консультації ●


