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Початок на стор. 1.
Все здійснюємо поетапно та згідно з чин-

ним законодавством», — зазначає Іван Ми-
хайлович.

Водночас районна медицина недофінан-
сована. На сьогодні існує борг у сумі один 
мільйон гривень. На щастя, це не відобража-
ється на зарплатах працівників сфери меди-
цини — заборгованості з оплати праці в Тер-
нопільському районі немає. 

у цифрах та фактах 
У районі діють 5 бригад екстреної медичної •	
допомоги: у Великих Бірках, Баворові, Ве-
ликому Глибочку, Мишковичах та Великій 
Березовиці. Цього цілком достатньо для 
забезпечення повноцінного та кваліфіко-
ваного надання меддопомоги населенню. 

Також функціонують 23 аптечні пункти, що •	
працюють за програмою «Доступні ліки». 
Торік було освоєно 35-40% коштів, цього-
річ — 95%. 

Воїнам АТО надають безкоштовну допомо-•	
гу, здійснюють обстеження, лікування та 
протезування. 

На сьогодні вже укладено 12347 договорів •	
з сімейними лікарями.

«Реформування галузі дає позитивні ре-
зультати, які мають змогу оцінити пацієнти, 
— каже очільник ТРТМО. — Вірю, що незаба-
ром Тернопільський район стане флагманом 
сучасної медицини нашого краю, адже ми 
маємо новітнє обладнання, у нас працюють 
найкращі лікарі, віддані своїй справі, чий 
професійний досвід та глибокі знання по-
єднуються зі щирим співчуттям до людей, 
милосердям і високою відповідальністю за 
здоров’я пацієнтів, чий невтомний труд за-
слуговує на найвищу шану та подяку. І не 
лише з нагоди свята, а щодня, бо це — благо-
родна місія і не просто професія, а справжнє 
покликання!»

Для присутніх підготували сюрприз — 
художня група працівників ТРТМО презен-
тувала на сцені театральну мініатюру під 
назвою «Медична реформа», яка виклика-
ла бурхливі оплески глядачів. Також  перед 
медиками та запрошеними виступили ар-
тисти обласної філармонії, які подарували 
чудовий настрій та незабутні емоції публіці 
в святковій залі....

Та навіть у День медичного працівника 
не всі фахівці мали змогу брати участь в 
урочистостях, бо несуть вахту на своєму ро-
бочому місці. І поки триває концерт, хтось 
мчить на виклик у «швидкій», хтось приймає 
пологи чи стоїть біля операційного столу…

14 червня в Тернопільській 
обласній філармонії відбулися 
урочистості з нагоди Дня 
медичного працівника. 

Зі сцени лунали слова привітань пред-
ставникам медичного фаху від представни-
ків районної влади, ОТГ, волонтерів, гостей 
тощо. 

За бездоганне виконання службових 
обов’язків, професійну майстерність, високі 
досягнення в організації та наданні медичної 
допомоги населенню багатьох медпраців-
ників лікувально-профілактичних закладів 
було нагороджено грамотами та грошовими 
преміями.

Зокрема, грамоту Тернопільської ОДА 
вручили лікарю-гастроентерологу ТРТМО 
Мирославі Вересюк. Відзнаки обласної 

ради удостоїлася завідувач відділення реа-
білітації та фізіотерапії Тетяна Гах. Грамоту 
управління охорони здоров’я отримали та-
кож лікар загальної практики — сімейної 
медицини Галина Соколовська та старший 
зубний технік Богдан Воробець.

Крім того, грамотами РДА та районної 
ради нагородили т. в. о. головного лікаря 
Тернопільського районного територіального 
медичного об’єднання Івана Трача та 15 ра-
йонних медиків. Серед них: Галина Боднар, 
Олег Мороз, Ольга Рева, Володимир Вере-
щагін, Віталій Лісович, Ольга Стець, Ірина 
Смільська, Галина Осінчук, Володимир 
Шпитковський, Галина Ординас, Віталій 
Сахан, Марія Лотоцька, Іванна Олійник, 
Марія Оленин, Оксана Лотоцька.

Заслужені грамоти від керівництва ТРТМО 
під час святкового заходу отримали 19 пра-
цівників медицини району: Ніна Качан, 
Оксана Зварич, Олег Олексієвець, Марія 
Мац, Володимир Білоус, Галина Гид, На-
талія Стецій, Лариса Штогун, Ольга Кадук, 
Вікторія Козак, Андрій Зафігурний, Гали-
на Древінська, Любов Козловська, Ганна 
Царегородцева, Надія Бронецька, Оль-
га Крупська, Наталія Кос, Любов Копко, 
Ярослав Матушевський.

Шкільний меридіан

Тема тижня  |  День медичного працівника

Хранителі людського життя

Незабутня зустріч
Через сорок років випускники Байковецької школи зно-

ву сіли за шкільні парти, щоб згадати щасливі і неповторні 
миттєвості дитинства. Настоятель місцевої церкви отець 
Василь Дзьоба відправив молебень за здоров’я присутніх і 
відслужив панахиду за тими, хто перейшов земну межу. 

На шкільному подвір’ї випускників радісно зустріла 
директор школи Ольга Зіновіївна Пулька і вчителька по-
чаткових класів Світлана Тадеївна Алексенко. Керівник 
освітнього закладу показала відремонтовані і чисті класи, 
оформлені руками педагогів та батьків, поділилася здобут-
ками та планами на майбутнє.  

А згодом за філіжанкою запашної кави випускники 
1978 року згадували шкільні роки, педагогів і одноклас-
ників. 

Незабутня зустріч — це згадка про нашу Байковецьку школу, яка дала нам 
крила для життєвого злету.

Галина РОСІЦЬКА, педагог-пенсіонер

Районна організація 
Товариства Черво-
ного Хреста України 
вітає усіх медиків 
району з професій-
ним святом — 

Днем медичного працівника.
Бажаємо усім міцного здоров’я, мир-
ного голубого неба, сердечної ніжнос-
ті й доброти, бути чуйними до чужо-
го горя і надалі залишатися вірними 
клятві Гіппократа.

Від імені Президії Правління  
районної організації Товариства —  

голова Ольга НИЖНИК

Протягом усього життя людину 
супроводжує лікар: від першого гуч-
ного дитячого крику до останнього 
подиху.

Тож усім, хто вірний клятві Гіп-
пократа, ми щиро зичимо міцного 
здоров’я, творчих здобутків, не-
вичерпної енергії у надзвичайно 
потрібній праці. Нехай радість життя, 
яку ви даруєте людям, повертається 
сімейним теплом, щастям і благопо-
луччям у ваших домівках. Зі святом 
вас, люди у білих халатах!

Лілія КУЛЕНИЧ.


