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Надія ЛИТВИН: «Наша робота і відповідальна, і цікава»

Марія ЛЕВИЦЬКА: «Професіоналізм медика в тому,  
щоб стати фахівцем, вартим довіри»

Любомир БРІЛЬ: «Медицина — це важкий шматок хліба»

Справжні професіонали своєї 
справи працюють в лабораторно-
му відділенні ТРТМО. Це — лікарі 
з багаторічним досвідом роботи та 
неоціненним багажем знань. Серед 
них — Надія Литвин, Наталія Ва-
силюк і Наталія Шкільна, які зізна-
ються, що не уявляють свого життя 
без медицини.

Як розповідає лікар-лаборант 
вищої категорії Надія Литвин, вони 
щоденно роблять загальний аналіз 
крові близько 60 особам. Приблиз-
но стільки ж проводять і біохіміч-
них обстежень. 

«Наша робота і відповідальна, і 
цікава. Мені подобається працювати 
для людей і заради людей. Таке покли-
кання медика. Нашу справу потрібно 
або любити, або взагалі не займатись 
нею. Лікарем-лаборантом в ТРТМО 
працюю уже 27 років і жодного дня 
не пошкодувала, що обрала цю про-
фесію», — каже Надія Дмитрівна.

Лабораторне відділення ТРТМО 
складається з чотирьох підрозділів: 
серологічна лабораторія, баклабора-
торія, лабораторія відділу профілак-
тики та клініко-біохімічна лаборато-
рія, яка в своєму складі має ургентну 
лабораторію, що обстежує пацієнтів 
стаціонарного відділення медичного 
закладу. Крім того, тут здійснюють 
обстеження і пацієнтів поліклініч-
ного відділення, які звертаються за 
направленнями лікарів.

«Для проведення досліджень ми 
повністю забезпечені сучасним об-
ладнанням та необхідними реак-
тивами. Працюємо на біохімічних 
і гематологічних аналізаторах 
крові. Виконуємо широкий спектр 
біохімічних досліджень, освоюємо 
та впроваджуємо нові методики, 
зокрема визначення  глікозильова-
ного гемоглобіну, що є важливим 
показником для діагностики та 
лікування цукрового діабету. Та-

кож розширили дослідження ліпідного 
обміну, визначаємо  ЛПВЩ і ЛПНЩ  
тригліцериди та робимо підрахунок  
коефіцієнта гетерогенності. До-
слідження загального аналізу крові 
проводимо здебільшого на гемато-
логічному аналізаторі, що дає змогу 
протягом п’яти хвилин отримати 
22 показники загального аналізу кро-
ві», — розповідає медик.

Варто зазначити, що в лаборато-
рії щоденно проводять контроль 
якості досліджень, її фахівці отри-
мали сертифікати від Українського 
референс-центру клінічної лабора-
торної діагностики та метрології.

«У нас дружній та працьовитий 
колектив, про який можна тільки 
мріяти. Така атмосфера завжди 
сприяє продуктивності праці. Тому 
на роботу ми ходимо, як на свято, і 
працюємо із задоволенням», — додає 
пані Надія.

У ТРТМО для жителів району 
й області функціонує рентгенів-
ська служба, яка здійснює широкий 
спектр рентген-діагностичних дослі-
джень. Рентгенологічне обстеження 
пацієнтів здійснюють у рентгено-
діагностичному кабінеті, в якому 
встановлена рентгенівська апара-
тура з цифровим обробленням зо-
браження та камерою лазерного 
друку. Також флюорографічний 
кабінет забезпечений цифровим 
рентгенівським апаратом, функці-
онує і мамографічний кабінет, де 
діє плівкова мамографічна система 
американського виробництва. Тут 
можна пройти наступні обстеження: 
рентгеноскопія і рентенографія ор-
ганів грудної порожнини, шлунково-
кишкового тракту, флюорографія 
холецистографія, оглядова рентге-
нографія, екскреторна орографія, 
рентгенографія кістково-суглобного 
апарату, мамографія та метросаль-
пінгографія.

У медзакладі працює сучасний 
мамограф, на якому за рік проходять 
огляд до тисячі чоловік не лише з ра-
йону, а й з міста та області. Як роз-
повідає рентген-лаборант Наталія 
Козловська, котра вже 10 років пра-
цює на цьому апараті, обстеження 
молочних залоз на Тернопільщині 
проводять наразі лише в двох лікар-
нях — в ТРТМО та в онкодиспансері, 
тому людей тут приймають постійно. 

Рентгенологічні обстеження в 
медзакладі проводять у повному 
обсязі, передбаченому для цен-
тральних районних лікарень. Є й 
ургентна служба, яка працює ціло-
добово. Пільгові категорії населен-
ня тут обслуговують безкоштовно, 
нерідко привозять безхатченків, 
яким ніколи не відмовляють в огля-
ді з гуманних почуттів. 

Завідувач рентгенівської служ-
би ТРТМО Марія Левицька пиша-
ється колегами, з якими працює, і 
стверджує: кожен із них — Профе-
сіонал з великої літери.

«Кадрами ми укомплектовані: 
працюють два лікарі-рентгенологи 
(обоє мають вищу кваліфікацій-
ну категорію) і шість рентген-
лаборантів, кожен із яких для 
вдосконалення навичок регулярно 
проходить курси підвищення квалі-
фікації. Неабиякий досвід роботи за 
плечима мають лікар-ординатор 
Богдана Пастернак, яка у цій сфе-
рі вже 39 років, та Ярослав Копач 
— рентген-лаборант з більш, як 
40-річним стажем. Ми радо запро-
шуємо до нас на роботу і молодих 
фахівців, їх у нашому колективі 
більшість, — розповідає Марія Сте-
панівна. — Працювати на сучасно-
му обладнанні — одне задоволення, 
оскільки обстеження цифрове, друк 
лазерний, то і якість діагности-
ки значно вища. Для того, щоб за-

стосовувати новітні методики й 
технології в роботі, ми постійно 
підвищуємо професійний рівень, від-
відуємо тематичні та передатес-
таційні курси. Звичайно, хочеться, 
щоб була у нас ще й комп’ютерна 
томографія, але розуміємо, що це 
— дороговартісне обладнання Од-
нак сподіваємось, що буде». 

Марія Левицька у лікарню при-
йшла працювати мамологом після 
закінчення інтернатури медичного 
інституту Тернополя, тут і залиши-
лася. Пригадує, що колись хотіла 
займатися лікувальною справою, 
бути педіатром, але доля розпо-
рядилася інакше — потрапила на 
рентгенологію, якій і присвятила 
все життя.

«Все що робиться — на краще. 
У цьому я переконалася, працюючи 
тут. Хотіла бути дитячим ліка-
рем, а працюю зі всіма віковими ка-
тегоріями населення — від наймо-
лодших до пенсіонерів. Ця професія 
припала мені до душі, на іншу я її не 
проміняю нізащо, — додає завідувач 
рентгенівської служби ТРТМО. — 
Хоча робота з людьми, діяльність 
медика — це нелегкий труд, який 
потребує терпіння, вміння бути 
не лише лікарем, а й психологом і 
навіть другом. У цьому й полягає 
професіоналізм — стати фахівцем, 
вартим довіри».

Ось вже другу каденцію на по-
саді завідувача відділення профі-
лактики ТРТМО працює Любомир 
Бріль. До того він був заступником 
головного лікаря з експертизи тим-
часової непрацездатності. Про ро-
боту очолюваного ним підрозділу 
може розповідати довго, адже за 31 
рік стажу в медицині чимало чого 
цікавого траплялося у його про-
фесійному житті. Але незмінно 
актуальною залишається саме про-
філактична робота, адже, набагато 
ефективніше, простіше та дешевше 
запобігти захворюванню, ніж потім 
його лікувати.

«Окремих структур, які за-
ймаються суто медоглядами в об-
ласті тільки дві: відділення про-
філактики в ТРТМО та в третій 
міській лікарні Тернополя. В інших 
медзакладах нашого краю при ра-
йонних лікарнях раніше були такі 
відділення, але нині їх ліквідували, і 
на це є певні причини. Не останню 
роль зіграло погане фінансування. 
Невідомо, як би склалася доля на-

шого відділення, якби не позабю-
джетні кошти. Здебільшого вони 
надходять від підприємств міста 
Тернопіль, працівники яких звер-
таються до нас, бо третій міській 
лікарні важко впоратися з таким 
навантаженням. Отож, чим ми 
займаємось? Проводимо профі-
лактичні медогляди працівників 
бюджетних установ, декретова-
них контингентів (основні з них 
— працівники с/г та промислових 
підприємств), а також медогляди 
на право керування автотран-
спортними засобами, користу-
вання об’єктом дозвільної систе-
ми (зокрема зброєю) та медогляди 
осіб, пов'язаних з певними видами 
їх діяльності. Загалом медогляд 
передбачає обстеження вузько-
профільними спеціалістами, лабо-
раторні аналізи, флюорографічні 
обстеження», — пояснює Любо-
мир Володимирович. 

Сьогодні у відділенні профілак-
тики трудяться 20 штатних праців-
ників. Усі фахівці — висококвалі-

фіковані спеціалісти. В середньому 
щодня вони проводять обстеження 
30-50 (залежно від періоду, на який 
припадає профогляд) мешканців 
району та працівників тернопіль-
ських підприємств.

«Медицина — це важкий шма-
ток хліба. Лікар має бути сміли-
вою і впевненою у собі людиною. Але 
найголовніше — це знання, тоді 
буде й результат, — переконаний 
Любомир Бріль. — Тому, присвячу-
ючи своє життя служінню людям, 
потрібно вчитися і вдосконалюва-
тися, аби бути спроможним витри-
мати всі труднощі, швидко прийма-
ти правильні рішення. Недарма ж 
образ медика в багатьох асоціюється 
з надією та захистом. Кажуть, що 
лікар – посередник між людиною і Бо-
гом, бо справді, у багатьох ситуаціях 
медпрацівник є останньою рятівною 
інстанцією для хворого, лікуючи не 
лише тіло, а й душу, вселяючи в серце 
віру та надію».

Розмовляла Лілія КУЛЕНИЧ.


