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«Ніколи особливо не захо-
плювався так званими амери-
канськими посмішками: на мій 
погляд, нещирими та штучними. 
Хочу, щоб українці посміхалися 

природньо, — ділиться головний 
лікар стоматологічного кабінету 
в селі Плотича Тарас Гаврищак. 
— Дехто заперечить, мовляв, не 
будуть в людей зуби боліти — не 
матимеш роботи й заробітку. Я 
ж мислю інакше. Мені, як і кож-
ній людині, діло до душі завжди 
знайдеться. Заробляти треба не 
на людській біді, а приносити 
комусь щастя та задоволення. 
Така моя філософія».

Тарас Петрович Гаврищак на-
родився у родині медиків. Тому 
з вибором професії особливих 
проблем не було. За порадою 
батьків та власним бажанням 
вступив та у 2012 році успішно 
закінчив Тернопільську медич-
ну академію імені І. Я. Горбачев-
ського. Опісля три роки, жар-
тує, «набивав руку» у приватній 
стоматології. Теперішня його 
робота — буденна праця меди-

ка: пацієнти, пломби, діти, які 
бояться стоматологів, люди — 
терплячі та не дуже… Але Тарас 
Петрович любить свою роботу. 
Щодня приїжджає з Тернополя 
до Плотичі до свого кабінету та 
з привітною усмішкою зустрічає 
людей.

Як розповів мені сільський 
голова Плотичі Євген Богдано-
вич Грицишин, лікар-стоматолог 
Тарас Гаврищак — меценат усіх 
добрих починань у селі. Він не 
шкодує коштів ні на подарунки 
дітям, ні на допомогу потребую-
чим. Завжди бере участь у сіль-
ських святах, приїжджає разом 
із молодою дружиною, синоч-
ком та донечкою. «Побільше би 
таких людей, як Тарас Гаврищак, 
і світ став би кращим», — сказав 
Євген Грицишин.
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У дитинстві улюбленими за-
бавлянками сімейного лікаря 
Великоглибочецької амбулато-
рії Оксани Юркевич були ляль-
ки, ведмедики та набір «Лікар 
Айболить». Дівчинка лікувала 
іграшкових звіряток та ще тоді 
мріяла: коли виросте, допома-
гатиме людям позбуватися усіх 
хвороб. Уродженка міста Дро-
гобич Львівської області разом 
із батьками переїхала у село Ве-
ликий Глибочок, тут закінчила у 
2003 році школу. А через 8 років 
після успішного закінчення Тер-
нопільської медичної академії та 
інтернатури повернулася в село 
дипломованим спеціалістом — 
лікарем загальної практики сі-
мейної медицини.

Як розповідає Оксана Пе-
трівна Юркевич, у селі Великий 
Глибочок має гарні умови для 
лікування пацієнтів. В амбу-
латорії проведено ремонт, нині 
замінюють систему опалення. 
До послуг сельчан — клінічна 
лабораторія, де можна здати всі 
основні аналізи, фізкабінет, апа-
рат, щоб зробити електрокардіо-
граму серця, і все необхідне для 
надання першої невідкладної 
допомоги. «Колись у дитинстві 
я «лікувала» кількох іграшкових 
звіряток, — усміхається Оксана 

Петрівна, — нині ж відповідаю за 
здоров’я жителів двох сіл — Чис-
тилова та Великого Глибочка, а це 
більше двох із половиною тисяч 
осіб. Дуже важко та відповідаль-
но. Мої малолітні діти мене май-
же не бачать вдома. Адже пацієн-
там потрібна увага та допомога у 
будь-яку пору доби та року. 

Найбільше турбує, що наші 
діти все частіше хворіють на так 
звані «дорослі» хвороби. Хло-
пець 2000-го року народження 
мав тиск 180 на 200. У дітей по-
гіршується зір, у багатьох — різні 
ступені сколіозу. Раджу батькам 

не дозволяти дітям більш ніж 
півгодини бути біля комп’ютера. 
Хай проводять час на свіжому 
повітрі, бавляться у рухливі ігри. 
Адже дитинство закінчується 
дуже швидко. Наші люди дуже 
безвідповідально ставляться до 
свого здоров’я. Приходять, коли 
хвороба задавнена. Болить у лю-
дини щось, а вона терпить. Візит 
до лікаря відкладає. Невже не зро-
зуміло, що задавнену хворобу лі-
кувати важче, довше та дорожче? 
Нині зросла кількість захворю-
вань на туберкульоз. У ТРТМО 
практикують виїзди з флюоро-
графічним устаткуванням безпо-
середньо у села Тернопільського 
району. Боляче, що деякі люди це 
ігнорують. Не можуть виділити 
кілька хвилин, щоб безкоштов-
но обстежитись. А потім у деко-
го діагностують відкриту форму 
туберкульозу. Були і такі випад-
ки. Тож неодноразово раджу всім 
раз на рік проходити флюорогра-
фічне обстеження, жінкам від-
відувати гінеколога та мамолога, 
дітям кожних півроку перевіряти 
гостроту зору, робити загальний 
аналіз крові. Хай це стане корис-
ною звичкою, потребою кожної 
людини».
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Багато моїх колег-журналістів, 
які пишуть про людей-
довгожителів, часто запитують їх 
про секрет довголіття. Цього се-
крету, можливо, просто не існує 
(доля, і немає більше про що го-
ворити). Згідно з моїми власними 
спостереженнями, довго живуть 
люди, які займаються улюбленою 
роботою, життєрадісні, добро-
зичливі. Серед сучасних довго-
жителів багато тих, хто пережив 
голодомор. До усіх перелічених 
категорій належить героїня мого 
сьогоднішнього допису Галина 
Якимівна Стахів, якій нині 86 
літ. Так, саме літ, бо побачила світ 
16 серпня 1931 року. Народилася 
у дуже живописному селі Сидори 
Глобинського району Полтавської 
області. Крім неї, у працьовитій 
родині розкуркулених селян, як 
тоді їх називали, зростали ще дві 
дівчинки. Коли Галі минуло два 
роки, у селі розпочався голод. «У 
моїх Сидорах було 80 дворів, а 
за час голодомору заповнилося 
три сільських цвинтарі, — вти-
рає сльозу Галина Якимівна. — З 
розповідей рідних знаю, що наша 
сім’я вижила завдяки сміливості й 

винахідливості мого батька, який 
потайки збирав пшеничні коло-
ски в полі, возив до діда на хутір 
та молов їх на млині. З того ми не 
могли їсти вдосталь, але і не голо-
дували. Як ви розумієте, батько 
дуже ризикував, бо за такий вчи-
нок у 1933 році могли навіть роз-
стріляти на місці…»

Після семикласної школи 
Галя вступила на фельдшерсько-
акушерські курси, а після їх за-
кінчення, у 1952 році, отримала 
направлення в ФАП у селі Лучка. 
«Роботи було багато і працюва-
ти було цікаво, — згадує Галина 
Якимівна. — Лише у Лучці що-
року народжувалися 18-20 дітей. 

Не порівняти з теперішніми дня-
ми (1-2 дитини в рік). З часом у 
Лучці відкрився профілакторій. 
Тут було багато медичної апара-
тури (УВЧ, електрофорез, соляні 
лампи та інше). Пацієнти могли 
приймати різні фізпроцедури. 
Про здоров’я людей, які працюва-
ли у колгоспі імені Лесі Українки, 
дбали. Тодішній голова Олександр 
Козарецький цікавився всіма но-
винками, що з’являлись у медици-
ні, та, наскільки було можливим, 
намагався придбати їх для своїх 
працівників».

У селі Лучка Галина Якимів-
на зустріла свою долю — чоло-
віка Івана Володимировича, з 
яким нерозлучна впродовж 62 
років. Подружжя дало життя 
двом синам. Нині радіють трьом 
онукам та чотирьом правнукам. 
Життя у клопотах минуло дуже 
швидко. Роботу у ФАПі покину-
ла 75-річною. Чоловік працював 
у місцевому господарстві, доки 
сили були. Нині Іванові Володи-
мировичу 93 роки, але він багато 
жартує, особливо з приводу свого 
віку. Галина Якимівна, як розпові-
ла голова Тернопільської районної 

організації Товариства Червоного 
Хреста Ольга Нижник, 65 разів 
здала кров, має відзнаку «Почес-
ний донор України». Вітаючи Га-
лину Якимівну з Днем медика та 
Днем донора, в.о. головного лі-
каря ТРТМО Іван Михайлович 
Трач разом із Ольгою Михай-
лівною Нижник побажав жінці 
миру та доброго здоров’я, адже 
гарну родину, любов від рідних та 
повагу від усіх людей, яким вірою 
та правдою служила впродовж 
більш як півстоліття, вона має.
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Оксани Юркевич

Філософія стоматолога Тараса Гаврищака

Тепло та людяність із Забойок
Медик, як артист, що б там не трапилося, завжди має бути усміх-

неним, спокійним, виваженим у словах і діях. Тоді людям буде ком-
фортно з ним. Саме такими є медичні працівники фельдшерсько-
акушерського пункту в селі Забойки — завідуюча Тетяна Богоніс, 
акушер Галина Лічнер та молодша медсестра Валентина Шведик. 

ФАП у Забойках вирізнявся з-поміж інших у Тернопільському райо-
ні тим, що тут завжди було житло для медичного працівника. Приходив 
спеціаліст на роботу й не турбувався, де буде жити. Так було продумано 
з самого початку. 

Молодша медсестра Валентина Шведик насправді найстарший та 
найдосвідченіший працівник ФАПу. Прийшла сюди на роботу 37 років 
тому. Починала акушеркою, а згодом стала завідуючою. «І тоді, і тепер, 
тут комфортні умови для праці та прийому пацієнтів, — ділиться Ва-
лентина Шведик. Для ФАПу відвели окреме просторе приміщення. За-
вжди було місце і вагітну жінку прийняти, і дитині щеплення чи іншу 
ін’єкцію зробити, і консультацію надати. Правда, не мали сучасного об-
ладнання, але саме тим наш лікар і вирізнявся з-поміж інших, що без 
апаратів міг правильно поставити діагноз та призначити лікування. Ча-
сом читаю в газетах чи дивлюся по телевізору, що медики за кордоном 
мають вдосталь обладнання, щоб визначити, на що людина хвора. Укра-
їнські лікарі завжди ставили безпомилковий діагноз, особисто огляда-
ючи пацієнта. Як акушерка я у 1980-90-х роках мала більше роботи, бо 
у селі Забойки народжувалося в середньому по 25-30 діток щороку, а 
нині — по 5-8. Це замало навіть для простого відтворення…» 

Такої ж думки і акушер ФАПу Галина Лічнер — уродженка Бере-
жан, яка 12 років працює тут після закінчення Тернопільського медич-
ного коледжу.

Завідуюча ФАПом у Забойках Тетяна Богоніс розповіла про будні 
сільської медицини. Це — виклики будь-якої пори дня чи ночі, патро-
наж вагітних і новонароджених, прийом хворих дітей у ФАПі чи відвід-
ування їх удома у разі високої температури. Благо, що Забойки недалеко 
від обласного центру. В екстрених випадках можна викликати «швид-
ку» з Тернополя. У ФАПі за графіком приймають акушер-гінеколог, пе-
діатр, терапевт ТРТМО. Працює також приватний стоматолог Денис 
Гаргула. Часом запрошують інших спеціалістів.

«Ми намагаємося підтримувати дружні стосунки з місцевою вла-
дою, соціальними та благодійними службами, бо це нам дуже допома-
гає в роботі, — розповідає завідуюча ФАПом Тетяна Богоніс. — Сіль-
ська рада допомагає з ремонтом. Голова Марія Палига часто буває у нас, 
цікавиться потребами. З районної організації Червоного Хреста отри-
мали меблі, за що особлива подяка голові Ользі Нижник. Також вони 
допомагають нам зробити подарунки людям із особливими потребами 
та членам сімей загиблих у зоні АТО. Відвідуємо їх не як медики, а суто 
по-людськи. Усім нині хочеться уваги й тепла». 
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Тетяна Богоніс,  
Валентина Шведик  
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Галина Якимівна Стахів,  
Іван Михайлович Трач


