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Поспішайте!

Передплата на ІІ півріччя
завершується 20 червня

Вартість передплати
на 2017 рік:
на 6 місяців — 65,30 грн.;
на 12 місяців — 129,40 грн.

№24 (5231) П'ятниця, 16 червня 2017 року

12 сторінок

Для організацій
(передплатний індекс 23491)
на 6 місяців — 77,30 грн.;
на 12 місяців — 153,40 грн.

Тема тижня
У третю неділю червня професійне свято відзначають ті, хто колись, даючи клятву Гіппократа,
назавжди присвятив своє життя порятунку людських життів — медики. День медичного
працівника відзначають на державному рівні вже понад 35 років. Найгуманніша професія у
світі є водночас і найдавнішою, оскільки хвороби та травми виникли разом із першими людьми.
Сьогодні пліч-о-пліч з лікарями на захист людського здоров’я та життя стають медичні сестри,
фельдшери, акушерки, лаборанти.

Іван ТРАЧ: «Медик — жертовне покликання,
завдяки якому розумієш, що живеш не дарма»
Древні казали: «Здоров’я — це ще не все,
але все інше без нього нічого не варте».
Тож упродовж тисячоліть найпотрібнішою, найгуманнішою була складна, відповідальна і жертовна праця медика.

Дорогі медичні
працівники!

У день вашого професійного свята
хочеться сказати вам багато теплих
та вдячних слів. Це свято разом із
вами святкують тисячі людей, яким
ви вселили віру у зцілення, подарували
радість перемоги над недугами! Нехай
добро, зроблене вами, повертається
сімейним затишком, щастям та благополуччям до ваших домівок. Здоров’я
вам, вашим рідним і пацієнтам!
І нехай клятва Гіппократа ніколи не
буде обтяжливим обов’язком, а лише
приємною місією. Зі святом вас!

Вперше професійне свято медичного
працівника на державному рівні почали
святкувати ще за часів Радянського Союзу.
З часом традицію вшановувати кращих
представників цієї професії продовжили в
незалежній Україні.
Сфера охорони здоров’я Тернопільського району сьогодні не тільки надає
медичну допомогу жителям району, міста та інших районів, а й вирішує численні
правові, фінансові, матеріальні, кадрові,
морально-психологічні та інші проблеми.
Розвиток охорони здоров’я має на меті
збереження здоров’я людей і підвищення
рівня надання медичних послуг. Чи не найбільший обсяг роботи покладається тут на
фахівців, які працюють у профілактичному
напрямку, зокрема, на сімейних лікарів.
Так, лише у Тернопільському районі працює 31 спеціаліст, на кожного з яких, згідно
зі штатними нормативами первинної допомоги, припадає обслуговування 1200-1600
пацієнтів. Сьогодні ж поставлено завдання — залучити на обслуговування одним
лікарем 2000 і більше пацієнтів, що вкотре
підтверджує просту істину: лікар — це не
просто професія, це поклик душі.

Про те, які виклики стоять нині на
шляху до реформування галузі
медицини, ми поспілкувалися з
новопризначеним в.о. головного
лікаря ТРТМО Іваном Трачем. За
його словами, реформування має
пройти безболісно як для медичних працівників, так і для жителів
району.
Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської
районної ради

Діагнозів точних, легких пацієнтів,
В житті щоб побільше приємних моментів.
І кардіограм не прямих, а «гачками»,
І тиск щоб нормальний, а не стрибками.
Високих зарплат і кар’єрного росту.
Реформи давались щоб легко і просто.
Щоб біди й невдачі ваш дім обминали.
І донорів щастя щоб вам вистачало.
З повагою та любов'ю
до медиків колектив
редакції газети
"Подільське слово"

— На сьогодні гостро стоїть питання
створення госпітальних округів замість
районних лікарень. Яка ситуація у Тернопільському районі?
— У нашому районі матеріальна база
відповідає
підрозділу
госпітального
округу. Але якщо це не буде підкріплено
комплексом конкретних заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров’я
відповідними приміщеннями, новітнім
обладнанням, соціальним забезпеченням
медичних працівників, достатньою заробітною платою, житлом, можливі наслідки
важко передбачити.
— Нині запроваджується обов'язкове медичне страхування. Які його
основні принципи?
— Якщо коротко, то із цим нововведенням випливає одне — і гроші будуть іти
за пацієнтом, і для більшої частини насе-

лення медичні послуги будуть надаватися
на контрактних умовах. Тут важливо, щоб
реформування не стало метою, а методом
переходу до нової системи функціонування медичної галузі району.
— Чи готовий район до повноцінного втілення в життя медичної реформи,
яка у всіх на устах? Та які кроки вже зроблено на цьому непростому шляху?
— В основі реформування галузі охорони здоров’я закладено принципи і завдання, передбачені указом Президента,
законом України, Програмою розвитку
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Основною особливістю
реформування є надання пріоритету первинній ланці та надання меддопомоги на
вторинному рівні, що стало невід’ємною
складовою створення Тернопільського
районного територіального медичного
об’єднання. Також реформування мережі
сільських закладів району проводили без
збільшення загальної штатної чисельності
працівників та в межах наявних ресурсів. Централізація основних завдань діяльності медицини, об’єднання на етапах
реформування дало змогу без створення
додаткових структур проводити плановорегульоване утримання та зміцнення
матеріально-технічної бази медичних закладів району. Проведено структуровану
оптимізацію ліжкового фонду стаціонарних відділень хірургічного, терапевтичного профілів. Сьогодні в первинній ланці
сімейної медицини проводять наступні
кроки щодо поступу до страхової медицини. А стаціонарно-поліклінічний комплекс
готовий до діяльності в умовах госпітального округу. Крім того, налагоджено спільні
робочі відносини з Великогаївською, Байковецькою об’єднаними громадами. Діє
активна співпраця з науковцями кафедр
Тернопільського державного медичного
університету, фахівці яких допомагають в
лікувальному процесі.
— Якою ви, як фахівець, бачите оновлену систему охорони здоров’я?
— Перш, ніж перейти до реформи медицини, потрібно ухвалити велику кількість
законів, а також підзаконних актів, розпоряджень. І основне: якщо почали робити
реформу, то вже не змінювати філософії самої реформи. Вона має викликати довіру та
справді йти на користь населенню, адже від
правильності прийнятих кроків залежить
життя та здоров’я мільйонів. Я звик робити,
не чекаючи, тож ми не стоятимемо на місці,
а викладатимемося на повну, аби в скорім
часі сказати: у Тернопільському районі ре-

ТОВ ЕКК “Роміс”

Проводить експертну оцінку нерухомого майна:
будинків, квартир, земельних ділянок тощо.

форма охорони здоров’я пройшла успішно
і, що найголовніше — ефективно. Для цього ми і працюємо, адже здоров’я нації — це
могутність країни, її сила, здатність долати
перешкоди та еволюціонувати.
А напередодні професійного свята
хочу привітати усіх колег із Днем медичного працівника. Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за
вашу благородну працю.
Споконвіку більше за скарби та всякі
надбання цінувалось здоров’я людини,
тому професія лікаря завжди була однією з
найнеобхідніших й найшанованіших.
Саме для неї завжди були, є і будуть актуальними такі поняття, як доброта, гуманність, благородність та професіоналізм.
Ви даруєте людям найдорожче —
здоров’я, віру та надію. Нехай сторицею
повертаються до вас добро, дароване людям! Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир! Міцного здоров’я, благополуччя і добра вам та вашим родинам!
Від щирого серця вас я вітаю,
Міцного здоров’я і щастя бажаю!
Хай зірка із неба в день нашого свята
Несе лише радість до дому, до хати.
Хай щастя вікує у нашому домі
І злагода буде завжди.
Спокою і миру, і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Дай Боже нам щастя і доброї долі,
Достатку у хаті, врожаю у полі.
Щоб могли ми всі народні пісні співати
І державу вільну для дітей та внуків збудувати!
Любіть життя! Зі святом вас!

Продовження
теми на стор.
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Наша сторінка

Роботи із землеустрою:

приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, 7-й пов.,
тел./факс 43-50-27, 067 797-93-04

www.facebook.com/
PodilskeSlovo

