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«Мрію, аби всі були здорові»

Ваш дільничний лікар

Уже 37 років у селі Біла працює дільничний лікар Ореста Миколаївна Королюк.

Робочий графік дільничного лікаря с. Біла
Орести Миколаївни Королюк:
Середа і п’ятниця — з 9:00 по 12:00 — прийом
у медпункті, з 12:00 по 16:00 — обслуговування
пацієнтів за викликами. Понеділок — з 8:00 по
15:50, вівторок — з 11:20 по 18:00, четвер — з
8:00 по 15:50 — прийом у поліклініці.

«Мені завжди хотілося бути потрібною людям, допомагати їм. З дитинства мала бажання стати лікарем»,
— пригадує пані Ореста.
І мрії Орести Миколаївни збулися. Вирішивши назавжди пов’язати
своє життя з медициною, вона вступила до Тернопільського медичного
університету. Після закінчення вишу
розпочала шлях дільничного лікаря
у районній поліклініці, що на той час
була розташована у селі Великий Глибочок.
«Спочатку було важко, — зізнається жінка. — Почувалася невпевнено,
адже не мала ще практичних навичок,
а в колективі — лікарі з досвідом. Однак колеги з розумінням поставилися
до мене, завжди підтримували, допомагали порадою».
Найбільше Ореста Миколаївна
вдячна районному терапевту — Любові Михайлівні Гуті, яка була її наставницею і багато чому навчила молодого фахівця.
Через деякий час Ореста Королюк продовжила свою діяльність
у селі Біла, де працює до сьогодні.

Обмін досвідом

Викладачі ліцею: віце-директор Ева Костшевська, викладач історії Барбара Кєресь,
викладач математики та інформатики
Катажина Трайдос

так буде краще, передусім, для громадян, які будуть більш захищеними
й матимуть можливість отримувати
повноцінну, кваліфіковану, дієву медичну допомогу й гарантії. На думку
Орести Миколаївни, зміни в медичній
сфері дисциплінуватимуть як пацієнтів, так і медиків. А це матиме бажаний результат — зміцнення здоров’я
кожної людини.
З усього видно, що пані Ореста
любить свою роботу, хоча працювати
з людьми непросто. Вона захоплено
розповідає про своїх підопічних, турбується про їх здоров’я, переймається
проблемами кожного.

«Праця лікаря — це велика
відповідальність і хвилювання, але головне — любити
людей», — ділиться терапевт.

Вільний від роботи час Ореста
Миколаївна присвячує внукам. Дуже
любить різноманітні квіти, сама вирощує їх. Мріє, аби всі були здорові і
настав мир в Україні.
Соломія ДМИТРІЄВСЬКА

Мандруючи рідним краєм

Шкільний меридіан

Поїздки освітян за кордон — це завжди
нагода пізнати щось нове, перейняти досвід,
заглибитися в атмосферу шкільництва. 10-12
травня цього року представники педагогічного колективу НВК «Великобірківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. С. Балея»
Людмила Радьо, Світлана Баула, Наталія
Івасечко та Андрій Белейчик разом із головою районної організації профспілки
працівників освіти за сприяння Тернопільської РДА, Тернопільської районної
ради, відділу освіти Тернопільської РДА
мали нагоду відвідати навчальні заклади міста Катовіце (Республіка Польща) й
ознайомитися зі структурою навчального
року, розподілом тижневого навантаження
вчителів, оплатою праці, обсягом посадових
обов’язків, специфікою виховної роботи.
Українську делегацію гостинно зустрів голова профспілки працівників освіти м. Катовіце пан Єжи Шмайда, за сприяння якого відбулися відвідини навчальних закладів.

«Обов’язків вистачає, — продовжує
розповідати лікарка. — Треба проконсультувати хворих, перевірити дієвість призначеного лікування, проконтролювати, щоб вчасно зробили
щеплення, відвідати пацієнтів удома,
провести профілактичні огляди жителів, здійснювати роз’яснювальну
роботу. Так, це втомлює, але приносить задоволення, особливо, якщо бачиш вдячність в очах людей».
Щодня на прийом до дільничного
терапевта приходять близько двох
десятків людей. Найчастіше звертаються з гострими, хронічними та
вірусними захворюваннями. Багато
є пацієнтів із гіпертонією, цукровим
діабетом, бронхіальною астмою. «Таким хворим медикаменти виписуємо
за програмою «Доступні ліки». Люди
задоволені, — каже Ореста Миколаївна, — хоча список безкоштовних ліків доволі обмежений. Потрібно його
розширювати, але наразі добре, що
держава забезпечує принаймні цей
мінімум».
Лікар Королюк підтримує запровадження медичної реформи. Каже, що

У IV загальноосвітньому ліцеї відбулася
зустріч за круглим столом із педагогічними
працівниками та представниками учнівського самоврядування ліцею, результатом якої
став започаткований міжнародний проект «Оживити легенду». Його мета — ознайомлення з історією, культурою, традиціями
і фольклором двох держав, дружні візити,
спільні конкурси, наукові розвідки, екскурсії,
популяризація відкриттів на сторінках газет
та Інтернет-сайтах. Якщо цей проект виграє
конкурс, то його реалізацію профінансує
Польсько-Українська рада обміну молоддю
(Polsko-ukraińska rada wymiany młodzieży).

Заступник директора з виховної роботи
Світлана Баула, заступник директора з
навчально-методичної роботи Людмила
Радьо, вчитель інформатики Андрій Белейчик, педагог-організатор Наталія Івасечко,
голова районної організації профспілки
працівників освіти Ігор Ракочий

Гостей та жителів краю на вихідні
запрошують Теребовля і Кременець
Найближчими вихідними на Тернопільщині відбудеться низка цікавих
святкових заходів, насичена програма яких гарантує неповторні враження найвибагливішим любителям колоритного відпочинку.
Усім поціновувачам неповторних українських традицій варто завітати 7 липня
у с. Кімната Кременецького району. Театралізоване дійство із плетінням та пусканням
вінків на воду тут розпочнеться о 17 год. Водночас відбуватимуться купальські хороводи
із запаленням ватри та стрибками через вогнище, різноманітні конкурси й забави.
Того ж дня тут заплановані заходи й для любителів спорту: о 15 год. — змагання з волейболу, о 16 год. — з гирьового спорту, армреслінгу, шашок та перетягування линви.
Святкування завершиться о 18 год. концертом аматорських колективів Кременецького
районного будинку культури.
7 липня святкове дійство «Празник Купала» відбудеться й у Теребовлі. Гостей та
жителів краю запрошують до ремісничого містечка «На березі Гнізни», що відкриється о
18 год. А о 19 год. тут відбудуться купальські ігри та конкурси. О 21 год. — театралізоване
дійство «В ніч на Купала оживають легенди». О 22 год. розпочнуться запальні танці під
автентичну музику.
Наступного дня, 8 липня, у Теребовлі відбудуться заходи спортивного спрямування: об
11 год. — волейбольна зустріч аматорських команд, а о 19 год. — шаховий турнір «Княжий».
День народження Теребовля святкуватиме у неділю, 9 липня. На всіх, хто
завітає на це свято, чекатиме історична
театралізація з нагоди 920-ліття, яка розпочнеться о 12 год. Відбудеться фестивальна хода творчих та спортивних колективів міста, відкриття символічного знаку
міст-партнерів. Друга частина програми
святкування буде у молодіжному парку.
О 18 год. тут розпочнеться захоплююче
розважальне дійство «Княжий бенкет». У
програмі: виступ гурту «Княжа забава»
(м.Львів), середньовічні танці й майстеркласи. Крім цього, діятимуть ремісничі майстерні, здійснять відтворення середньовічних
боїв, лунатиме жива музика, відбудеться гастрономічний конкурс «Трапеза по-князівськи»
та фаєр-шоу. Зіркові гості свята — гурт «Guns Live Band».

Інформує служба 101

Дотримуйтеся вимог пожежної безпеки під час жнив!

Літо — відповідальна пора для хліборобів. Невдовзі розпочнеться жнивна кампанія. Сільськогосподарські підприємства роблять усе можливе,
щоби без втрат зібрати і зберегти зерно. Та не слід забувати, що літо — це пожежонебезпечний період, тому в цей час особливо важливим завданням є захист урожаю від вогню.
Тернопільський районний відділ управління ДСНС
України у Тернопільській області рекомендує ретельно
підготуватися до жнив з точки зору протипожежної безпеки. Комбайни, трактори, автомобілі, які вийдуть у поле,
повинні бути обладнані іскрогасниками, забезпечені вогнегасниками в необхідній кількості, відрами, штиковими
лопатами. На комбайні — бак з водою, кошма (брезент),
на тракторах та автомобілях — ящики з піском. Проводка та електроприлади мають бути ретельно ізольовані та
захищені, вся техніка обов’язково повинна бути оснащена заземлюючими ланцюгами. Не допускається підтікання
мастил та пального.
Пожежі на хлібних ланах поширюються дуже швидко. У
разі наявності високого і густого масиву зернових культур,
сильного вітру й посушливої погоди лінійна швидкість
поширення пожежі може досягати 8-9 м/с. Під час пожеж
від різниці температур потоків повітря іноді утворюють-

ся завихрення — «смерчі», які перекидають вогонь на великі відстані навіть через штучні та природні перешкоди
(розорані смуги, дороги, річки завширшки до 12 м тощо).
Причини пожеж на полях можуть бути різноманітні: потрапляння сторонніх предметів до робочих механізмів
комбайну, підтікання пально-мастильних матеріалів, несправний іскрогасник та необережне поводження із вогнем. Однак усього цього можна уникнути, якщо виконувати елементарні правила пожежної безпеки, а саме:
- поля обкошувати та оборювати від доріг та лісосмуг
захисними смугами;
- встановлювати біля них попереджувальні знаки;
- проводити навчання з питань пожежної безпеки з
особами, які задіяні на жнивах;
- зернозбиральну техніку забезпечити первинними засобами пожежогасіння та іскрогасниками, особливо ту, що
залучена до збирання врожаю;

- масиви розбивати на ділянки площею 25 га, між ділянками слід робити прокоси завширшки 8 метрів і проорювання — 4 метри.
Особливо наголошуємо: заборонено випалювання
стерні, пожнивних залишків і соломи на полях під час
жнив, оскільки це призводить до пожеж на сусідніх полях,
відключень ЛЕП, пожеж у лісосмугах, лісах, завдає економічних збитків населенню прилеглих територій, призводить до людських жертв. Також випалювання стерні впливає на знищення органічної речовини грунту, зменшення
його родючості та протиерозійної стійкості, загибелі корисних комах та звірів, забруднення повітря.
Дотримання елементарних правил пожежної безпеки
допоможе зберегти врожай на всіх його стадіях — від поля
до комори!
Тернопільський районний відділ
Управління ДСНС України у Тернопільській області

