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Людмила Припхан — не просто лікар, а добрий друг і порадник

«Коли була малою, то, спостерігаючи, як мої батьки-педагоги
приносили додому гору учнівських зошитів, півночі не спали,
перевіряли, а вранці несли їх до
школи, щоб наступного дня знову
принести таку ж гору, дала собі
слово, що, хоч як добре ставлюся
до дітей, вчителем ніколи не стану, бо не люблю паперів, — каже
завідуюча гінекологічним відділенням ТРТМО Людмила Михайлівна Припхан. — Свою долю
пов’язала з медициною, гадаючи,
що буду лише лікувати й консультувати пацієнтів. Але тут писанини не менше. Тому нині, подібно до своїх батьків, несу копи
паперів додому, щоб у спокійній
обстановці довести все до ладу.
У нас, як бачите, жінок дуже багато. Приймаємо, консультуємо,
направляємо. Сподівалися, що з
комп’ютеризацією відпаде потреба у паперах. На жаль, писанини

з роками все більше. Хочеться час
приділяти людям, а не паперам».

Лікар-гінеколог із тридцятирічним стажем Людмила Припхан допомогла з’явитися на
світ, без перебільшення, тисячам

дітей. Свою роботу любить. Доводилося бути присутньою, коли
Людмила Михайлівна консультувала вагітних чи проводила
бесіди у школах з ученицями. З
усіма спілкується, як найрідніша
людина. Дуже тішиться, що у нас
в районі майже зникло страшне
слово «аборт». Жінки, незалежно
від віку, кількості дітей у родині
та майнового стану, народжують.
Винятком є наявність патології,
коли переривання вагітності рекомендоване. Але є жінки, що і в
цих випадках відмовляються від
аборту. Надія людину не покидає
ніколи.
«Нині, згідно з новими постановами, сімейні лікарі можуть
вести здорових вагітних від часу
їх звернення до пологів, — продовжує Людмила Михайлівна, —
проте роблю аналіз рівня здоров’я
наших вагітних, а їх у нас щороку
майже 700, і бачу не дуже втіш-

ну картину. Минулого року 70%
вагітних мали різні патології. За
перший квартал цього року статистика показала 92%. Це означає,
що сімейні лікарі можуть консультувати вагітних, надавати їм
відповідну допомогу, відвідувати
їх та здійснювати патронаж новонароджених удома. Але вагітна
жінка повинна перебувати на обліку в жіночій консультації. Тут є
більші можливості для виявлення
та лікування будь-якої патології
вагітних і плода. До речі, у нашому відділенні з’явився новий апарат — кардіотокограф, за допомогою якого можна прослуховувати
серцебиття плода в утробі матері,
починаючи з 30-ти тижнів».
Однією з проблем лікар називає те, що у районі консервативне
лікування гінекологічних хворих
відбувається у Великобірківському диспансері, а оперативне — у
Тернопільській районній лікарні.

Найкраще для пацієнтів було б
здійснювати обидва види лікування в одному відділенні.
Людмила Припхан, відповідаючи на запитання про медичну
реформу, каже, що зміни в галузі
потрібні, проте в процесі реформування не повинні зникнути
фельдшерсько-акушерські пункти — первинна та найголовніша
ланка медицини. Щось змінювати
— не означає скорочувати, закривати. Реформа повинна зробити
медицину ближчою та доступнішою людям. Людмила Михайлівна, а також районний педіатр
Ганна Пиндус і старша медсестра
ТРТМО Тетяна Мороз здійснили
об’їзд усіх ФАПів Тернопільського
району. Кращими визнали Байковецький, Романівський, Ступківський та Білецький.
Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».
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Славні ювілеї Ольги Літковець

«Швидка» з Баворова

Про роботу лікарів створено багато цікавих серіалів, зокрема
«Доктор Хаус», «Медики», «Інтерни» та, напевне, ще низку інших.
Може, когось вони захоплюють. Але, спілкуючись із медиками Тернопільського району, відчуваю, що, за великого бажання та маючи хоч
трохи вільного часу, змогла б написати сценарій набагато цікавішого
фільму, де не треба вигадувати неймовірні історії, щоб привернути
увагу глядача. Достатньо просто описати те, що насправді відбулося.
Там би було чимало трагічних і веселих епізодів, але таке життя: чорна смуга, біла смуга…
Самі медики майже ніколи у своїй роботі не бачать чогось особливого. Тому такі історії замість них розповідають інші люди, ті, що
спостерігають ситуацію ніби збоку. Скільки чула історій про фельдшерів зі «швидкої», які в прямому розумінні витягували людей із
того світу. Якщо хтось думає, що його горе — це лише його власні
проблеми, той глибоко помиляється. Нещодавно мені довелось їхати
з лікарем, який у машині щиро молився Богові, щоб вижило хворе
немовля. Якось була в церкві, де священик у молитві за здоров’я чітко вимовляв ім’я та прізвище відомого хірурга з Тернопільського
району. Коли делікатно запитала отця, чому він називає прізвище,
адже достатньо лише імені, бо Бог і так знає, про кого мова, священик відповів, що така воля літньої жінки, яку цей хірург урятував від
неминучої смерті й відмовився від матеріальної винагороди. «Якщо
так вчинив цей лікар, отче, то тепер я маю, скільки буду жити, давати
подячну молитву за його здоров’я», — сказала священику вірянка.
А ще мені розповіли захоплюючу пригоду, як наші рятувальники витягували зі снігового полону «швидку». Медики поїхали на
виклик, але на зворотному шляху потрапили під снігопад, тож не
змогли добратися до амбулаторії. Звичайно, спочатку всі хвилювалися, але потім розповідали про цей епізод, як про щось комічне.
Йдеться про фельдшерів і водіїв «швидкої» з Баворова. За них,
напевне, моляться й не раз згадують із вдячністю мешканці 11 сіл
Великогаївської об’єднаної територіальної громади, до яких вони
приходили чи приїжджали на допомогу. Цим сільським медикам
особливо важко працювати, адже їдуть здебільшого до людей старших, з важкими хворобами. Дуже хвилюються, бояться, щоб, бува,
не померли. А як радіють, коли рятують людину! Це важко описати,
це треба відчути або хоч би побачити самому. Ці люди — безвідмовні, вдень, уночі, за будь-якої погоди мчить «швидка», щоб урятувати
життя, доправити у пологовий будинок породіллю. Пацієнти вдячні
фельдшерам і водіям «швидкої» медичної допомоги з Баворова —
Марії Дерлиці, Любові Мудрій, Руслані Стечишин, Юлії Горбань,
Ользі Решнюк, Сергію Березі, Івану Салабаю, Руслану Бучинському, Павлу Хамуляку, Михайлові Мікулі, а також сімейному лікарю
Баворівської дільничної лікарні Віталію Дударенку, усім медсестрам, молодшим медсестрам цього закладу. Хай вік ваш буде довгим, здоров’я — міцним, а життя — багатим, сповненим радощів і
сонячних днів.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Часто біля фельдшерськоакушерського пункту села Підгородне можна побачити багато
людей. Може, чужий здивувався
б, а свої знають: це ідуть до завідуючої Ольги Миколаївни
Літковець лікуватися, отримати
консультацію, пораду, допомогу, дитині щеплення зробити чи
просто почути добре слово, яке
лікує, часом, більше від ліків.
Гуманна, тактовна, добра, розумна, безвідмовна. Стільки гарних
епітетів почула про цю жінку від
мешканців села, а також її колегмедиків і працівників соціальної
сфери.
Під особливою опікою Ольги
Миколаївни перебувають самотні, немічні, люди з особливими
потребами, діти-сироти, лежачі
хворі. Щоб полегшити їх життя,
лікар залучає соціальні служби,
організацію Червоного Хреста.
Приходять до неї на консультацію вагітні, молоді люди, ті, що
втратили віру в свої сили. Для
усіх знаходить добре слово, мудру пораду. Для декого Ольга
Літковець — єдина надія на порятунок.

Цього року Ольга Миколаївна
відсвяткувала два славних ювілеї — 50-ліття та 30-річчя стажу
роботи в ФАПі у Підгородньому. Вона родом із села Вербовець
Лановецького району. Після закінчення Чортківського медичного училища була направлена
на роботу в Підгороднянський
ФАП. Тут зустріла свою долю. Народили та виховали четверо дітей. Ольга Літковець відома тим,
що у 1991 році народила трійню
— двох дівчаток та хлопчика. Кажуть, таким матерям пільги якісь
передбачені. Проте жінка їх не
отримала, але ні на державу, ні на
людей зла ніякого не тримає. Навпаки, намагається кожному допомогти, чим може. Ніхто і ніколи
не чув від неї якихось нарікань. У
непростих умовах працює медик.
Правда, цього року за сприяння
сільської ради у ФАПі перекрили
дах, зробили косметичний ремонт,
незабаром встановлять нові двері.
Приміщення ФАПу — це лише дві
невеличкі кімнатки, які трохи замалі, щоб приймати вагітних жінок, дітей, хворих літніх людей. Їх
із кожним роком більшає. Інколи

доводиться одночасно робити
медичні маніпуляції та давати
консультації. На обслуговуванні
завідуючої ФАПом села Підгородне Ольги Миколаївни Літковець
2000 людей. Звідки бере сили? Як
усе встигає і на роботі, і вдома?
Загадка, таємниця. У таких випадках кажуть: «Бог допомагає!»
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

«Тішить, що вдається допомагати лікарям
призначати дієві заходи лікування»

Клінічний лаборант-біохімік Оксана Олексіївна Мондик, в.о. зав. лабораторією
Наталя Володимирівна Олексієнко, клінічний лаборант-біохімік Оксана Володимирівна Лотоцька, лікар-лаборант вищої категорії Надія Дмитрівна Литвин.

Надія Дмитрівна Литвин —
лікар-лаборант вищої категорії. Двадцять шість років тому
пов’язала своє життя з медициною
і вдячна за це Богу і долі. Адже любить свою роботу. «Медичну освіту отримала у Чернівецькому державному медичному університеті,
опісля пройшла первинну спеціалізацію при Львівському медичному університеті впродовж шести
місяців і з тих пір працюю на посаді лікаря-лаборанта в ТРТМО»,
— розповідає Надія Дмитрівна.

Наталя Володимирівна Олексієнко — в.о. завідувача лабораторії. Закінчила Тернопільський
національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, хімікобіологічний факультет. Із 2003
року працює у ТРТМО. «Довелося працювати не з дітьми, а з дорослими. Це не просто, але мені
вдається впоратися, — зізнається
жінка. — Люди хочуть уваги, доброго слова, щоб їх вислухали, а
ми намагаємося допомогти кожному».

Ці дві чудові жінки і висококваліфіковані фахівці розповіли про місце своєї роботи
— клініко-діагностичну лабораторію. Вона складається з п’яти
підрозділів: біохімічний, клінічний, серологічний, бактеріологічний, профілактичний. Налічує
близько трьох десятків працівників. Тут здійснюють різноманітні
обстеження, проводять біохімічні
аналізи крові. У бактеріологічній
лабораторії виявляють різні патогенні мікроорганізми. У серологічній здійснюють імуноферментні
обстеження гормонів щитовидної
залози, на наявність вірусів гепатитів В і С, роблять онкомаркери,
аналіз на реакцію Вассермана. А
відділення профілактики займається профілактичним обстеженням різних категорій людей.
«Щодня обслуговуємо понад
сотню людей, — повідомляють
працівниці лабораторії. — Тішить,
що вдається виявляти збудників
захворювання, з’ясовувати причини тієї чи іншої недуги і тим самим допомагати лікарям призначати дієві заходи лікування».
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