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Ваш дільничний лікар

Марія МАЦ: «Іноді скажеш людині добре слово, 
і вона вже здоровіша»

Укус інфікованого кліща —  
прихована небезпека для організму

Сімейним лікарем жінка працює вже 
понад десять років. До того близько трид-
цяти років — дільничним терапевтом. 
Фактично, Марія Леонівна усе своє свідоме 
життя присвятила медицині — у 1981-му 
році закінчила ТДМУ ім. І. Горбачевсько-
го, потім ще два роки інтернатури, після 
якої остаточно обрала для себе спеціаль-
ність терапію.

«Я ніколи не шкодувала про те, що стала 
лікарем. Пам’ятаю, були часи, коли бачила 
себе тільки в освіті, хотіла стати педагогом, 
працювати з дітьми, але мене «скерували» в 
медицину. Це був правильний вибір. Хоч і 
графік напружений, і роботи багато, але це 
моє. Зараз дякую Богу за те, що маю роботу, 
яка приносить мені задоволення», — каже 
Марія Мац.

Цьогоріч їй минуло 60 років, але вона про-
довжує щоденно трудитися на благо людей, 
адже вони покладають на лікаря усі надії.

«Мої пацієнти для мене вже, як рідні. 
Часом під час прийому скажеш добре слово 
людині і вона відповідає: «Знаєте, а я вже 
здоровіша». Так воно і є, бо і слово лікує, — 
додає співрозмовниця. — Я постійно кажу, 
що пацієнт завжди правий, тому стараюся 
вислуховувати кожного, підтримати».

Сьогодні на лікаря загальної практи-
ки — сімейної медицини покладено більше 
обов’язків, ніж на дільничного лікаря. Втім, 
говорить Марія Леонівна, хронічні хвороби 
амбулаторно лише підліковують, якщо по-
трібно — направляють в стаціонар, стежать 
за перебігом недуги. Два рази на тиждень 
Марія Леонівна працює на дільницях у Під-
городньому і Забойках (вівторок і п’ятниця), 
в інші дні приймає згідно з графіком у кабіне-
ті №212 ТРТМО.

За її словами, колектив ТРТМО вболіває, 
щоб у рамках медичної реформи і створення 
госпітальних округів зберегти лікарню в та-
кому статусі, в якому вона є сьогодні, адже 
побудована вона була важким трудом.

У розбудові районної лікарні допомагав 
і чоловік пані Марії — Михайло Йосипович 
Мац, який багато років працював начальни-
ком районного фінансового управління. Як і 
його дружина, він родом із Підволочиського 

району. Подружжя виховало двох прекрас-
них донечок, які пішли слідами батька та 
нині будують успішну кар’єру.

«Говорячи про реформи, хочу зауважити, 
що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Су-
прун намагається запровадити в Україні дуже 
дочасні та правильні ініціативи. Така рефор-
ма медицині вкрай потрібна, адже якщо ми 
в Європі, то й рівень надання медичних по-
слуг має бути відповідним, бо ж чим україн-
ський пацієнт гірший за німецького? Те саме 
стосовно кадрів — якщо не прийняти рефор-
му, багато хороших фахівців просто виїде 
за кордон у пошуках там кращої роботи, де 
їхня праця цінуватиметься, — вважає пані 
Марія. — Хороша програма «Доступні ліки», 
нею активно користуються пацієнти, які мо-
жуть отримати медпрепарати від серцево-
судинних захворювань, діабету ІІ типу та 
бронхіальної астми безкоштовно або з незна-
чною доплатою. Ось тільки асортимент ліків 
непогано було б розширити. Сподіваємося, 
що з часом уряд про це подбає».

А тим часом під кабінетом лікаря вже чер-
га — у кожного з цих людей своя історія, які 
обов’язково вислухає Марія Леонівна. Сьо-
годні вона приймає у своєму 212-му кабінеті, 
а завтра вранці знову за звичним маршрутом 
— автобус і дорога на села, де свого сімейного 
лікаря вже зачекалися місцеві пацієнти.

Лілія КУЛЕНИЧ.

 У Тернопільській області спостерігається різке погіршення епідеміологічної ситуації із захворюванням людей на 
хворобу Лайма. Про це під час прес-конференції повідомив ректор ТДМУ ім. І. Горбачевського Михайло Корда.

Якщо раніше кліщів можна було набра-
тися у лісі чи парку, то сьогодні зараза, яка 
переносить вкрай небезпечні для людини 
хвороби, водиться навіть у дворах багато-
поверхівок, де обслуговуючі компанії або 
ЖЕКи вчасно не скошують траву. Один 
лише укус цієї комахи може призвести до 
серйозних наслідків, у тому числі до пара-
лічу. Адже таким є результат кліщового 
бореліозу, або хвороби Лайма. Вона вра-
жає серце та центральну нервову систему. 
Недуга назавжди залишається в організмі 
людини. Медики університету Тернополя 
підтверджують: хвороба практично не-
виліковна. Якщо борелії потрапили в ор-
ганізм людини, то з імовірністю 95% вони 
повністю не будуть знищені. І протягом 
усього життя можливі рецидиви, тобто 
повтори захворювання. 

— Ми провели обстеження усіх ліс-
ників області і з’ясувалося, що 43% з них 
заражені борелією, тобто мають антитіла 
до борелії, яка є збудником хвороби Лай-
ма, — каже Михайло Корда. – Окрім того, 
аналогічні дослідження здійснили і серед 
військовослужбовців Тернопільської ар-
тилерійської бригади. Половина з них ви-
явилися хворими. 

Відтак, фахівці радять: як тільки ви 
виявили на тілі кліща — негайно звер-
тайтесь у лікарю та перевірте кров на на-
явність інфекції. Медики наголошують на 
тому, що хвороба може виявитися не од-
разу, а через 10-15 років, тож жартувати із 
цим не слід.

Зробити комплексне дослідження на 
предмет виявлення інфекції можна без-
посередньо в лабораторії медичного уні-
верситету Тернополя, адже це єдиний в 
Західній Україні центр, де проводять по-
вне обстеження на захворювання Лайма. 
Медустанова має всі засоби для того, аби 
швидко діагностувати цю небезпечну не-

дугу — на місці можна зробити всі необ-
хідні аналізи, які максимально точно відо-
бразять ситуацію та виявлять збудника.

Отож, тернополянам, які виявили на 
тілі кліщ, радять принести його на дослі-
дження в лабораторію університету та до-
слідити сироватку крові. Така діагностика 
вартуватиме 260 гривень. Ці кошти йдуть 
на реактиви, що потрібні для проведення 
аналізів. Безкоштовно обстежитися тут мо-
жуть учасники АТО та працівники вишу.

Та навіть якщо буде виявлено, що кліщ 
є переносником інфекції, це ще не озна-
чає, що постраждала від укусу людина 
обов’язково захворіє. Аналіз паразита 
необхідний для того, щоб заспокоїтися, 
якщо результат виявиться негативним, 
або проявити пильність до свого здоров’я, 
якщо наявність інфекції в паразиті під-
твердиться. Щоб точно дізнатися, чи від-
булося зараження, потрібно здати кров 
на аналіз. Робити це варто не відразу, бо 
інфекції потрібен час, щоб розвинутися. 
Найкращий час для обстеження свого 
здоров’я — через 10 діб після укусу.

Хвороба Лайма — захворювання ін-
фекційного характеру, що вражає роботу 

серця, нервової системи і опорно-рухового 
апарату. Переносником вірусу є кліщ. В 
останні роки інфікованих кліщів значно 
побільшало. Якщо самка заражена, то ін-
фекція передасться і її потомству. За один 
раз вона може відкласти кілька тисяч яєць. 

Симптоми кліщового бореліозу схо-
жі спочатку на застуду. Навколо укусу 
кліща з’являється почервоніння у формі 
кола, яке поступово збільшується та дуже 
свербить. Як правило, діаметр плями ста-
новить близько 10 см, але в деяких випад-
ках сягає і 60 см. У неї неправильна форма 
і запалений край трохи підноситься над 
рівнем шкіри. Без лікування пляма трима-
ється близько 3 тижнів, після чого зникає.

Спеціалісти зазначають, що кліщ може 
триматися на тілі людини чи тварини до 12 
діб і увесь цей час смоктати кров. Дорос-
лих кліщів, що присмокталися, найчасті-
ше помічають через 2-3 дні: у місці укусу 
з’являються припухлість, свербіж, почер-
воніння, а кліщ збільшується у розмірах. 
Але завдають клопоту і зовсім маленькі, 
майже прозорі німфи (статевонезріла ста-
дія кліща), які часто залишаються непо-
мітними для людини. Зі збільшенням три-
валості присмоктування ризик зараження 
збільшується. Якщо кліщ був на тілі менше 
доби, ймовірність інфікування доволі мала, 
проте після третьої доби наближається до 
100%. Тривалість інкубаційного (прихова-
ного) періоду хвороби Лайма становить від 
однієї до 60 діб, найчастіше – 14.

Тернопільські медики стверджують, що 
при цьому вже впродовж місяця в інфіко-
ваної людини спостерігаються симптоми 
ураження серцево-судинної і нервової 
системи, виникають болі в суглобах. Стан 
хворого відповідає стану початкової стадії 
застудного захворювання: головний біль, 
болі у м'язах і в горлі, слабкість і втома. До 
цього додаються ще й симптоми з боку не-
врології — параліч, втрата слуху, безсоння. 
Ускладнення недуги рідко стає причиною 
смерті, однак саме вони провокують роз-
виток небезпечних захворювань, які в по-
дальшому можуть закінчитися смертю. 
Саме тому не варто «гратися в лікаря», са-
мому собі ставити діагнози та нехтувати 
власним здоров’ям, адже ніколи не знаєш, 
до яких наслідків може призвести «неви-
нний» укус кліща.

 Лілія КУЛЕНИЧ.
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Лікарі застерігають

У розпалі літо, яке цьогоріч дошкуляє 
нам перепадами свого «насторою». То 
дощить і холодно, наче восени, то спе-
ка, що й з дому виходити не хочеться. 

Чим небезпечна спека?
 Наш організм у спеку швидко втрачає воду. 

Щоб не допустити зневоднення, потрібно пити 
не менше 2 літри води на день.

Як харчуватися в спеку?
 Відмовтеся від солоних, жирних і смажених 

страв. Вживайте легкі холодні супи, пісне м'ясо і 
рибу, овочеві салати і фрукти.

 Пам'ятайте, що харчові отруєння влітку тра-
пляються значно частіше, ніж іншої пори року. Не 
купуйте на базарі чи пляжі пиріжків, чебуреків, 
біляшів, а також салатів із майонезом у закладах 
громадського харчування.

Сонячне випромінювання
Необхідно використовувати крем для захисту 

від сонця. 
Бережіть очі. Тривале перебування на сонці 

може спричинити подразнення кон'юнктиви, фо-
токератит — дуже болючий сонячний опік рогів-
ки, симптоми якого виявляються зазвичай через 
6-12 годин після опромінення. А згодом це може 
стати причиною дегенерації рогівки - катаракти.

Одяг та взуття
Вибирайте легкий вільний одяг світлих відтін-

ків з натуральних тканин. У сонячні дні слід носи-
ти легкий головний убір.

Пам'ятайте, що від теплового і сонячного уда-
ру не застрахований ніхто.

Частіше приймайте контрастний душ. Можна 
час від часу обполіскувати холодною водою руки 
до ліктя й обличчя.

Варто знати

Хорошими лікарями можуть бути 
лише добрі люди, котрі йдуть осво-
ювати фах за покликом серця. Саме 
такою — завжди лагідною і приві-
тною, яка неодмінно вислухає та дасть 
потрібну настанову, є для пацієнтів 
Марія Леонівна Мац — лікар загаль-
ної практики – сімейної медицини 
ТРТМО. За плечима у неї – багаторіч-
ний досвід роботи в галузі медицини, а 
у районі — сотні людей, для яких вона 
— справжній фахівець. Лікар обслуго-
вує населення чотирьох сіл: Підгоро-
дне, Забойки, Драганівка і Почапинці. 
Хоч мешкає у Тернополі, каже, що знає 
практично всіх жителів цих населених 
пунктів — така вже у неї професія.

Як пережити 
спеку? 


