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Тетяна Юріївна Мороз уже 
двадцять вісім років працює 
у Тернопільському районному 
територіальному медичному 
об’єднанні. Починала медсе-
строю в кабінеті ЕКГ, а останніх 
шість років обіймає посаду стар-
шої медсестри. Окрім цього, Те-
тяна Юріївна — голова Асоціації 
медичних сестер Тернопільського 
району. Порядна, привітна і за-
вжди усміхнена жінка.

«Бути медсестрою — покликан-
ня, а не робота. Мріяла про медич-
ну діяльність з дитинства, — каже 
Тетяна Юріївна. — Крім того, у 
селі Товстолуг, де я тоді прожива-
ла, працювала фельдшером Марія 
Лаврентіївна Бондаренко. Її ро-
ботою я захоплювалась, для мене 
вона була ідеалом медичного пра-
цівника. Завжди охайна, усміхне-
на, привітна, для кожного знахо-
дила тепле слово. І мені, дівчинці, 
також хотілося бути такою ж — 
чуйною, відповідальною, добро-
совісною, відданою своїй справі. 
Тому я й обрала цю професію і не 
шкодую». 

Щодня Тетяна Юріївна дбає про 
забезпечення закладу медикамен-
тами, засобами медичного призна-
чення. Однак переконана: не тіль-

ки ліки лікують, а й слово. Серед її 
обов’язків — перевіряти санітар-
ний стан, контролювати роботу 
медсестер, розподіляти чергуван-
ня, ознайомлювати персонал із 

новими розпорядженнями, прово-
дити наради, вирішувати різні ви-
робничі питання, організовувати 
заняття з метою підвищення про-
фесійного рівня медпрацівників... 

Усього не перелічити. Проте пані 
Тетяні все вдається. Тим більше, 
що колектив, ділиться вона, хо-
роший, працювати з ним легко. 
Це люди, які добре знають свою 
справу. Їх близько трьохсот чоло-
вік — середній персонал, медичні 
сестри, фельдшери, акушери. Вже 

склалися свої традиції, зокрема 
разом святкувати Новий рік і День 
медичного працівника. А цьогоріч 
організували прощу в Марійський 
духовний центр у Зарваниці. Отже, 
не тільки працювати вміють, а й 
змістовно відпочивати. Тому що-
дня Тетяна Юріївна із задоволен-
ням поспішає на роботу. 

Тетяна Мороз — розуміюча, 
доброзичлива, щаслива мама і 
дружина. Її чоловік, Мороз Олег 
Борисович, також медик, хірург, 
кандидат медичних наук. Донь-
ка Аліна навчається на першому 
курсі в Тернопільському держав-
ному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського. 

У вільний від роботи час пані 
Тетяна любить подорожувати з 
чоловіком. Її захопленням є квіти. 
Вирощує їх безліч, починаючи від 
весняних крокусів і закінчуючи 
чорнобривцями, що милують очі 
навіть восени. Та й у кабінеті в 
жінки завжди стоять у вазі букети 
з власної клумби. 

У Тетяни Юріївни багато пла-
нів — і фахових, і особистих. Іти 
вперед і не зупинятись — із таким 
гаслом прямує життєвою дорогою 
Тетяна Мороз.

Сторінку підготувала Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. Фото автора.

«Не тільки ліки лікують, а й слово»

«Найбільше радують 
усміхнені обличчя пацієнтів»
Лілія Аполлінаріївна Бурковська свою професію обрала ще з ран-

нього дитинства. Багато хто казав їй, що дорога в медицину для неї 
закрита, але попри все жінка закінчила Тернопільський державний 
медичний університет імені. І. Я. Горбачевського. У ТРТМО посаду 
кардіолога обіймає лише півроку, а до цього працювала тридцять літ у 
залізничній лікарні. «Я щаслива і задоволена, — ділиться пані Лілія. — 
Моя робота — не просто цікава діяльність, а дослідження. Люблю сво-
їх пацієнтів. Найбільше радують їх усміхнені обличчя після лікування. 
Наше завдання — не тільки вилікувати хворобу, а й  стабілізувати емо-
ційний стан людини».

«Свою професію не поміняла б ніколи»

«Ми обстежуємо і робимо висновок: 
придатний або непридатний»

У їхніх руках —  
наші білосніжні посмішки

Ганна Федорівна Пиндус 
дуже любила математику, навіть 
хотіла викладати цей предмет. 
Однак батьки переконали дівчи-
ну здобути більш престижну, на 
їх думку, професію лікаря. Пані 
Ганна закінчила лікувальний фа-
культет Тернопільського медич-
ного інституту і вирішила стати 
терапевтом. «Прийшла влашто-
вуватися на роботу в Тернопіль-
ську районну лікарю, яка тоді ще 
розташовувалася в селі Великий 
Глибочок, але вакансій терапевта 
на той час не було, — згадує Ганна 
Федорівна. — Головний лікар за-
пропонував мені бути педіатром, 
пообіцявши, що згодом переведе 
на бажану посаду. І хоча через рік 
з’явилося місце, він відмовив, по-
яснивши: «Тобі так пасує ця ро-
бота, залишайся педіатром».

Таки судилося мені працювати 
з дітьми. І ось уже 46 років лікую 
підростаюче покоління. Свою 
професію не поміняла б ніколи». 

За ці роки лікар витягнула 
ледь не з того світу багатьох ма-
леньких пацієнтів. «Пригадую 
один випадок. Хлопчик захворів 
на сепсис. Я  за цю дитину дуже 
переживала, робила, що могла, і 

він одужав. Тепер мій колишній 
пацієнт уже дорослий, одружив-
ся, має дітей. Дружина його при-
ходила з діточками на прийом 
до мене, — зазначила педіатр. 
— Приходять з онуками бабусі, 
котрі колись приводили до мене 
своїх діток. Дивуються: «Ви ще 
досі працюєте?» «Працюю», — 
кажу».

Ганна Федорівна працює за 
покликом душі. Це помітно не-
озброєним оком, бо діти з її ка-
бінету виходять посміхаючись. 

Своїм чуйним ставленням до 
пацієнтів, добротою та професі-
оналізмом пані Ганна заслужила 
довіру і повагу як у колег, так і в 
батьків. 

Георгій Ілліч Сердюк із трид-
цяти трьох років роботи на ме-
дичній ниві чотири працює на 
посаді завідвача відділення про-
філактики. Воно створене для 
періодичних, профілактичних і 
цільових медичних оглядів. За-
вданням медпрацівників зокрема, 
є визначення придатності до керу-
вання автотранспортом, володін-
ня вогнепальною зброєю, до дея-
ких видів професійної діяльності 
тощо. Тут злагоджено працюють 
близько двадцяти п’яти фахів-
ців. Щодня здійснюють прийом 
тридцяти-сорока чоловік. 

«Основна наша робота — це 
профілактичний медогляд людей 
з відповідним винесенням рішень, 
— розповідає завідувач відділення 
профілактики. — Ми не лікуємо. 
Ми обстежуємо і робимо висно-
вок: придатний або непридатний. 

Буває, що не допускаємо людей до 
роботи. Іноді вони ображаються, 
але закон є закон. Дуже відпо-
відально ставимося до кожного 
пацієнта. Адже якщо з людиною 

щось трапиться під час здійснен-
ня фахової діяльності, роботода-
вець висуне звинувачення лікарю, 
який дав дозвіл  працювати».

Зліва направо: старший зубний технік Богдан Леонович Воробець, 
зубні техніки: Леонід Васильович Кутний, Степан Олексійович Бере-
зовський, Павло Ігорович Сачко, Михайло Іванович Піх.

Старша медсестра ОВТП (об'єднаного відділення терапевтичного  
профілю) Іванна Павлівна Банах, старша медсестра ТРТМО  
Тетяна Юріївна Мороз, старша медсестра Великобірківського  
персоналу Світлана Петрівна Півторак

Заступник головного лікаря з екс-
пертизи Любомир Володимирович 
Бріль, медсестра-анестезистка 
ВАІТ Віка Миколаївна Вознюк та  
Тетяна Юріївна Мороз. 

Ганна Пиндус  
і медсестра  
Наталя Злонкевич


