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Ваш дільничний лікар

Наталія ЯВОРСЬКА: «Я завжди на зв’язку зі своїми пацієнтами»

Кожному з нас хоча б раз у житті доводилося бувати у лікувальних закладах чи мати справу з лікарями. Медичні заклади залишають, зазвичай, неприємні спогади, адже звертаємося туди, коли хворіємо, а радісного у такому разі мало.
Втім, люди у білих халатах завжди готові прийти на допомогу іншим. Кажуть, хороший лікар — це не професія, а покликання. І працювати у цій сфері можуть тільки люди, віддані своїй справі. Недарма Гіппократ казав, що лікар має
мати погляд сокола, руки дівчини, мудрість змії і серце лева.

— Справжній лікар, передусім, любить своїх пацієнтів.
Аби лікувати людей, потрібно
добре знати свою справу, бути
професіоналом та вміти швидко
приймати мудрі рішення, — так
вважає сімейний лікар ТРТМО
Наталія Миколаївна Яворська.
Багатьох цікавить: чим сімейний лікар відрізняється від дільничного терапевта? Насамперед,
повноваження у нього набагато
ширші — він не лише встановлює
діагноз, а й лікує. Саме сімейний
лікар вирішує, коли необхідно
помістити пацієнта в стаціонар,
запросити на консультацію вузькопрофільного фахівця. Він має
бути ерудованим, ознайомленим
з досягненнями сучасної медичної науки, й застосовувати їх на
практиці та завжди вміти надати
невідкладну медичну допомогу.
— Лікарем працюю ось
уже 35 років. Наразі обслуговую два села – Смиківці і ГаїШевченківські. Приймаю у 203му кабінеті в поліклініці ТРТМО
і двічі на тиждень виїжджаю
у ФАПи на дільниці, відвідую
хворих за викликами. У понеділок — у Смиківцях, в четвер – у

Гаях-Шевченківських. Звичайно
ж, у поліклініці значно кращі
умови, які не може забезпечити
медпункт на дільниці, адже тут
можна не лише отримати консультацію чи направлення, рецепт на ліки, а й пройти всі обстеження, — каже пані Наталія.
А починалось усе з мрії допомагати людям. Ще з дитинства
Наталія Миколаївна хотіла бути
медиком.
— Я родом із Великих Бірок.
Батьки були вчителями, а старший брат — лікар. Від нього і
«заразилася» ідеєю присвятити життя медицині. Хоча, пригадую, свого часу навіть хотіла
вступати до музичного училища,
адже добре грала на фортепіано.
Але перемогла медицина. Так, у
1981 році я закінчила тернопільський медуніверситет, після чого
у рідному селі працювала терапевтом, а згодом — у районній
поліклініці. Діти не пішли моїми
слідами, а я й не нав’язувала їм
свій вибір, адже знаю, яка це непроста праця, — каже співрозмовниця.
Сімейні лікарі працюють майже без вихідних.
— Нехай і в телефонному режимі, але я завжди на зв’язку зі
своїми пацієнтами. Не звикла
відмовляти, особливо якщо це
стосується моєї професійної діяльності. Нерідко люди хочуть
просто поспілкуватися з сімейним лікарем, а ми слухаємо їхні
жалі, підтримуємо, адже така
в нас робота – вміти знаходити

потрібні слова для кожного, —
продовжує медик. — А ще лікар
має бути завжди в хорошому настрої. Часто доводиться і власним транспортом добиратися на
виклики, адже є термінові випадки, коли немає часу зволікати. Тоді прошу чоловіка, аби він
мене підвіз, бо села далеко, а дістатися треба швидко.
Пані Наталія зізнається, що за
роки роботи пацієнти вже стали
для неї друзями.
— Знаєш цілі покоління родин – від бабусі, дідуся до їхніх
онуків. І навіть якщо до мене
звертається мама з маленькою
дитиною, я ніколи не відмовляю,
хоча у нас є і педіатри. Ніколи
не шкодувала про те, що обрала
медицину, точніше, вона обрала
мене, бо ця робота приносить
мені задоволення, почуваюся
потрібною і корисною людям,
— розповідає лікар із 35-річним
стажем.
За словами Наталії Яворської,
жителів Тернопільського району
найбільше турбують серцевосудинні захворювання, рівень
смертності від яких — найвищий. Втім, приходять до неї пацієнти з різними бідами.
— Сімейний лікар лікує усе.
До мене звертаються і з хронічними хворобами, з гострими
респіраторними захворюваннями, бронхітами, пневмоніями,
алергією та гіпертонією. Хворіють усі — як пенсіонери, так і
молодь. Звичайно, багато в чому
розвиток хвороби залежить і від

рівня життя населення. Якби
наші пенсіонери отримували
таку пенсію, як європейські, а
не виживали, то і жили б довше,
оскільки мали б можливість
більше відпочивати, подорожувати та не турбуватися про завтрашній день, — зауважує жінка.
Наталія Миколаївна каже, що
медичну галузь має докорінно
змінити реформа. Втім, додає: чи
задовольнять ці зміни усіх – і пацієнтів, і медиків — покаже час.
— Вважаю правильним, що
пацієнт може вибирати лікаря.
Це — стимул для кожного сімейного лікаря бути кращим. Поки
що реформа, яка передбачає підписання контрактів між пацієнтом і лікарем, ще не ухвалена,
та ми готові до її затвердження:
списки пацієнтів уже занесені до
комп’ютерної системи, де є вся
база. Мінусом реформування
вважаю оптимізацію лікарняних
установ, адже дільничні лікарні
потрібні, передусім, не медикам,
а пацієнтам, аби ті могли отримати своєчасну кваліфіковану
допомогу. Те саме стосується і
ТРТМО: стаціонар обов’язково
має залишитися, тут є всі умови,
якісне обладнання та хороші фахівці.
Щодо програми уряду «Доступні ліки», мушу сказати, що її
доволі ефективно реалізовують у
Тернопільському районі. Я особисто щодня виписую пацієнтам
рецепти на медпрепарати, які
дійсно допомагають людям. Хоч

їх асортимент не завадило б розширити, адже наразі є обмеження у виборі. Не завжди пацієнт
може отримати ліки навіть за
рецептом, бо вони нерегулярно
надходять, і доводиться людям
із сіл по декілька разів їздити до
обласного центру чи шукати аптеку, де потрібний препарат ще
є в наявності. Усе через попит.
А рецепти виписуємо, як тільки попередні ліки закінчились,
тобто, перед кожним походом
в аптеку, — констатує Наталія
Яворська.
Лікар зізнається, що сьогодні
скаржитися на умови праці немає підстав, адже колись було в
рази важче. Медики, фактично,
отримували копійки за свою
працю, і їм доводилось ой як нелегко.
— Пригадую, коли я лише починала працювати, то обслуговувала жителів села Байківці і
Гаї-Шевченківські. Взимку дістатися туди на виклики було вкрай
складно. Пам’ятаю, як «швидка»
підвозила мене, допоки була дорога, а далі я йшла пішки. Бувало, що вже по пояс у снігу, але іду,
бо на мене чекають хворі. Так,
робота лікаря – це самопожертва, але від неї набираєшся енергії, — відверто заявляє 61-річна
Наталія Миколаївна Яворська і
додає, що життєвий запал з роками у неї лише примножується,
тому готова працювати стільки,
скільки буде потрібна своїм уже
таким рідним пацієнтам.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Будьте здорові | 1-7 серпня — Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

Здорова дитина — щастя і благополуччя в сім'ї

Виплекати дитину здоровою, фізично міцною і розумною — природне бажання всіх батьків. Але чи всі знають, що фундамент цих найважливіших для нормального життя якостей закладається в організмі дитини задовго до її народження, ще в період утробного розвитку, а також і ранньому дитячому віці.
Що ж повинні знати і виконувати батьки,
щоб допомогти малюкові народитися і рости
здоровим? Кожна жінка, яка готується стати
матір'ю, має бути добре поінформована про
спосіб життя і харчування під час вагітності та
вигодовування новонародженого. Як підготувати груди до годування майбутньої дитини,
що необхідно робити, щоб забезпечити її достатньою кількістю грудного молока з моменту
народження і впродовж першого року життя,
адже грудне годування — природний і найнадійніший шлях до здоров'я і гармонійного розвитку дитини. Кожен чоловік, який готується
стати батьком, також повинен добре знати, що
здоров'я дитини значною мірою залежить і від
нього.
Новонароджене немовля першим інстинктивним рухом тягнеться до материнських грудей, як до джерела життя. Природа подбала
про те, щоб, з'явившись на світ, дитина відразу
отримала саме ту їжу, яка найкраща для її ще
незрілого організму. Вигодовування грудним
молоком є природним продовженням того
харчування, яке отримує дитя в утробі. Різниця лише в тому, що плід харчується через
пуповину з кров'ю матері, а новонароджена
дитина після перерізання пуповини отримує
їжу з грудей матері — її молоко. Грудне вигодовування — це важливий завершальний етап
тісного біологічного зв'язку організму дитини з
організмом матері, завдяки якому формуються
і зміцнюються всі основні механізми здоров'я
дитини.
Молоко матері має унікальні поживні й біологічні властивості. З ним дитина отримує все,
що необхідно їй для нормального розвитку:
білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини,
вітаміни і мікроелементи. Всі ці харчові речовини містяться в достатній кількості, оптимальному співвідношенні і добре засвоюваній формі. Материнське молоко – єдиний продукт для
забезпечення гармонійного розвитку дитини
перші 6 місяців. Біологічно активні речовини
грудного молока: гормони, ферменти, численні імунні та інші регуляторні фактори — допо-

магають немовлятам швидше подолати родовий стрес і краще адаптуватися до умов життя
в новому для них навколишньому середовищі.
Також сприяють гарному травленню, правильному перебігу обміну речовин і формуванню у
дитини власної повноцінної системи імунітету.
Діти, які вигодовуються грудьми матері, рідко
хворіють, а якщо хворіють, то швидше одужують. Ризик шлунково-кишкових і алергічних
захворювань у них у багато разів нижчий, ніж
у разі штучного вигодовування.
Сучасними науковими дослідженнями доведено, що вигодовування молоком матері
визначає властивості розвитку і здоров'я не
тільки на період дитинства, а й на наступні
роки життя людини. Частий і близький контакт
матері і дитини під час годування грудьми викликає у немовляти почуття постійного захисту і тепла, сприяє розвитку позитивних емоцій,
які згодом можуть стати рисою його характеру.
Ці діти більш спокійні і врівноважені, привітні
й доброзичливі, більше прив'язані до матері.
Їх психомоторний, емоційний і фізичний розвиток кращий, вони більш комунікабельні, ніж
діти-«штучники».
Серед вигодуваних грудьми значно рідше
трапляються випадки раптової смерті, а у дорослому віці — менший ризик розвитку таких
важких хвороб, як цукровий діабет, ожиріння,
атеросклероз, хронічні захворювання органів
травлення, а також щелепних і стоматологічних порушень.
Грудне вигодовування є невід'ємною частиною повного продуктивного циклу жінки:
вагітність-пологи-лактація і вигодовування
дитини. Лактація — це утворення і виділення
грудного молока у матері після народження
дитини. Успішний розвиток лактації і вигодовування грудьми позитивно впливає не тільки на розвиток дитини, а й на здоров'я матері:
сприяє скороченню матки після пологів, що
зменшує ризик кровотечі і недокрів'я; регулярне і досить тривале годування грудьми є
природним фактором, що перешкоджає виникненню незапланованої вагітності в період

відсутності місячних; сприяє профілактиці
мастопатії, пухлин молочних залоз, матки і
яєчників.
На лактацію погано впливає все, що шкодить
здоров'ю вагітної жінки і матері-годувальниці.
Тому до неї готуйтеся ще під час вагітності! Для
цього треба пройти профілактичний огляд у
лікарів жіночої консультації та поліклініки. Не
забудьте відвідати стоматолога і ЛОР-лікаря,
оскільки хворі зуби, хронічні вогнища запалення носоглотки або інші захворювання можуть
бути джерелом інфікування вашої дитини. Дуже
важливо те, як протікає вагітність. У разі появи
ознак таких ускладнень, як загроза переривання вагітності, токсикоз, анемія, треба
негайно звернутися в жіночу консультацію для проведення своєчасного
кваліфікованого лікування.
Але є й інші питання, вирішення яких залежить тільки від вас!
Зокрема, позбудьтеся шкідливих
звичок: не паліть, не вживайте
спиртних напоїв, наркотиків, не
пийте каву. Якщо занедужали,
приймайте тільки ті ліки, які вам рекомендував лікар. Роботу, пов'язану
зі шкідливими умовами, ви маєте право замінити на іншу, легшу, нешкідливу на
тому ж підприємстві. Вибирайте маршрути

для прогулянок, де немає руху транспорту і
забруднення повітря. Вам і вашій майбутній
дитині потрібне тільки чисте повітря. А ще
робіть ранкову гімнастику та не забувайте,
що повноцінне харчування має надзвичайно
важливе значення для майбутньої дитини.
У разі задовільного та повноцінного харчування здорової матері, гарного фізичного
та нервово-психічного розвитку немовляти
прикорм вводять в їжу дитини після 5,5 – 6
місяців. Проте навіть у віці після 6 місяців
грудне молоко залишається основним продуктом харчуванням.
Свого часу колишній генеральний директор Всесвітньої організації охорони
здоров’я доктор Х. Малер писав, що діти –
безцінний дар, і народ,
який ігнорує їх інтереси, приречений на
вимирання. Саме тому
турбота про здоров’я
і благополуччя сьогоднішніх дітей – основа
для здоров’я майбутнього
покоління.
Ганна ПИНДУС,
завідувач педіатричного відділення ТРТМО.

Схема природного вигодовування дітей першого року життя:
Назва продукту

0-3
Фруктовий сік, мл
Фруктове пюре, г
Сир, г
Жовток, шт.
Овочеве пюре, г
Молочна каша, г
М’ясне пюре, г
Кефір, кисло-мол. продукти, мл
Хліб пшеничний, г
Печиво, сухарі, г
Олія, г
Вершкове масло, г
-

4
5-30
5-30
-

5
40-50
40-50
10-100
1-3
-

Вік (місяці)
6
7
50-60
60
50-60
60
10-30
40
0,25
150
150
50-100 150
3-5
3
3
1-4
4

8
70
70
40
0,50
170
150
5-30
200
5
5
5
4

Примітка
9
9-12
80
90-100
з 3 міс.
80
90-100
з 3,5 міс.
40
50
з 5 міс.
0,50
0,50
з 6 міс.
180
200
з 4,5-5,5 міс.
180
200
з 5,5-6,5 міс.
50
60-70
з 7 міс.
200 400-600 з 7,5-8 міс.
5
10
з 7 міс.
5
10-15
з 6 міс.
5
6
з 4,5-5 міс.
5
6
з 5 міс.

