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І справді, медичні сестри — це 
найбільший загін фахівців охоро-
ни здоров’я будь-якої країни. В 
Україні працює близько 330 тис. 
медсестер. Етичною основою їх 
професійної діяльності є гуман-
ність і милосердя. Крім того, вони 
є партнерами і лікаря, і пацієнта. 

Після урочистої частини лікар-
акушер-гінеколог кабінету пла-
нування сім’ї Тернопільської 

міської комунальної лікарні №2 
Іванна Наконечна прочитала 
інформативно-пізнавальну лек-
цію «Здоров’я жінки». А головна 
медсестра ТРТМО Тетяна Мороз 
розповіла про перебування на 
святкуванні Всесвітнього дня 
медичних сестер в Одесі, де від-
булися вибори президента асо-
ціації медичних сестер України. 
Ним стала Тетяна Іванівна Черни-
шенко. 

Далі члени делегації, серед яких 
були голова обласної асоціації ме-
дичних сестер Надія Фарійон, го-
ловна медсестра Тернопільської 
університетської лікарні Наталія 
Гасай і головна медсестра облас-
ної дитячої лікарні Анна Беркій, у 
столиці зустрілися із в. о. міністра 
охорони здоров’я України Уляною 
Супрун. Вкотре переконалися, що 
очільниця МОЗ справді хоче під-

няти рейтинг та престиж інсти-
туту медсестринства, найбільшою 
проблемою якого є брак кадрів. 
Прикро, що спеціалісти, які ма-
ють певну практику, у пошуках 
достойних заробітків покидають 
рідну землю та виїжджають за 
кордон. Ще одне невирішене пи-
тання — низька зарплата. 

На думку Уляни Супрун, ситуа-
цію можна вирішити на рівні дер-
жави. Для цього потрібно відмі-
нити «тарифну сітку» і формувати 
заробітну плату за рівнем освіти 
та професійної підготовки. Вона 
переконана, що в інституті мед-
сестринства закладено великий 
потенціал для позитивних змін 
у медицині, тож потрібно заохо-
тити більше людей опановувати 
цю професію. Трансформація ме-
дичної системи допоможе надати 
медсестрам більше можливостей 
для самореалізації та розвитку.

Головна медсестра ТРТМО 
Тетяна Мороз вважає, що, окрім 
поліпшення умов роботи, важ-

ливо перейти на більш якісний 
та сучасний рівень освіти медич-
них сестер. 

Ця тендітна та бадьора жінка 
працює в ТРТМО ось вже 29 ро-
ків. Сьогодні вона, як кажуть її 
підопічні, — головне джерело їх-
ньої енергії, адже вміє підтримати, 
зрозуміти та дати мудру пораду.

На роботу в Тернопільське 
районне територіальне медичне 
об’єднання Тетяна Мороз при-
йшла одразу після закінчення Кре-
менецького медичного училища. 
Спочатку працювала медсестрою 
відділення профілактики, згодом 
— медсестрою ЕКГ-кабінету, по-
тім — фізіотерапевтичного кабі-
нету. З часом стала помічником 
районного педіатра, з 2009 року 
працювала старшою медсестрою 
районної поліклініки. І от уже 
майже сім років щоденно тру-
диться на посаді головної медсе-
стри ТРТМО. 

«Медсестра — це не просто 
професія, а покликання. В сис-
темі охорони здоров'я медичні 
сестри є опорою як лікарів, так і 
пацієнтів», — підсумувала Тетяна 
Юріївна.

Лілія КУЛЕНИЧ.
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Медсестра — це не лише професія, а й покликання 
Кожна професія передбачає певні вимоги до людини, але, мабуть, тільки праця медика накладає найбільші обов’язки на фахівця, адже йому люди 
довіряють найдорожче – здоров’я і життя. 12 травня у світі відзначали День медичної сестри. А 17 травня в стінах Тернопільського районного територі-
ального медичного об’єднання (ТРТМО) три сотні медсестер, які тут працюють, привітали зі святом в. о. головного лікаря ТРТМО Іван Трач і головна 
медсестра медичного закладу Тетяна Мороз, які зауважили, що усі, хто присвятив себе медсестринству, вибрали шлях істинного служіння людям. 

Перш за все, варто нагадати, що пер-
винну медико-санітарну допомогу надають 
лікарі загальної практики та/або сімейні 
лікарі. Наразі реформування ланки пере-
буває на другому етапі, а їх буде чотири. 
Поки що її фінансування, як і раніше, здій-
снюється за рахунок субвенцій із держав-
ного бюджету через місцеві бюджети (як і 
всієї системи охорони здоров’я). Але від-
лік річного періоду, за який на 4-му етапі 
за кожного пацієнта будуть перераховані 
гроші, вже пішов.

На цій сходинці відповідальність ле-
жить як на сімейних лікарях, так і на міс-
цевому керівництву та головних лікарях. 
Так, останні мають завершити реорганіза-
цію закладів первинної медичної допомоги 
з бюджетних установ на комунальні неко-
мерційні підприємства; провести економіч-
ні розрахунки; звернутися до місцевих рад 
із проханням про часткове фінансування з 
місцевих бюджетів утримання та модерніза-
ції їх закладів; скласти штатний розпис за-
кладів; визначитися з розмірами заробітної 
плати лікарів первинної ланки (відповідно 
до кількості пацієнтів, які уклали деклара-
ції з кожним із них) — у відсотках від ко-
штів, які будуть виплачені за цих пацієнтів 
Національною службою здоров’я України; 
визначитися з розмірами заробітної плати 
медичних сестер та іншого персоналу; роз-
робити документацію для офіційного на-
дання (за бажанням пацієнтів) додаткових 
платних медичних послуг, оплата яких не 
буде покриватися виплатами Національної 
служби здоров’я України тощо. Водночас 
місцеве керівництво має внести зміни до 
місцевих бюджетів щодо надання коштів 
для часткового фінансування утримання 
та модернізації закладів первинної меди-
цини (попередньо вивчивши їхні потреби). 
Лікарі сімейної медицини офіційно уклада-
ють з пацієнтами декларації про надання 
медичних послуг і підписують трудові до-
говори з керівництвом комунального неко-
мерційного підприємства. Своєю чергою, 
пацієнти укладають з обраними лікарями 
декларацію про надання медичних послуг 

та (за бажанням) договір про надання до-
даткових платних медичних послуг.

Як розповідає завідуюча амбулаторії 
в с. Мишковичі Галина Соколовська, яка 
також призначена відповідальною за ре-
формування первинної ланки медицини 
в Тернопільському районі, вже з червня 
фінансування цієї ланки хоч і здійснюва-
тиметься за старим принципом, але вже 
почне функціонувати Національна служба 
здоров’я України, тоді як з першого липня 
у більшості міст, районів і ОТГ фінансу-
вання первинної ланки через субвенцію з 
державного бюджету припиняється наза-
вжди. Сільські заклади охорони здоров’я 
(насамперед, фельдшерсько-акушерські 
пункти) отримуватимуть також додаткове 
фінансування за програмою, яка передба-
чена  законом про підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сіль-
ській місцевості. 

— Хочу додати, що в районі планують 
будувати три нові амбулаторії: в Мишко-
вичах, Ангелівці та Почапинцях. Ще три 
підлягають генеральній реконструкції — у 
Великому Глибочку, Ступках та Настасо-
ві, — каже Галина Василівна. — В районі 
маємо десять ФАПів, два з них в ОТГ – у 

Шляхтинцях (Байковецька громада) та Ба-
ворові (Великогаївська громада). Радує, пе-
редусім, те, що до потреб медиків завдяки 
реформуванню почнуть ставитися серйоз-
но та відповідально: ми подавали вимоги 
на дооснащення, відповідно всі сільські 
амбулаторії мають мати лабораторії, лікарі 
та медсестри мають бути забезпечені необ-
хідними засобами для надання допомоги 
пацієнтам. Крім того, в кожній амбулато-
рії має бути комп’ютерне обладнання для 
дистанційної телемедицини (веб-камери, 
мікрофони, акустична система, програмне 
забезпечення тощо). Кожен такий заклад у 
районі має бути оснащений машиною для 
сімейного лікаря, а також мотоциклом, мо-
торолером або велосипедом для помічника 
сімейного лікаря. 

За словами Галини Соколовської, зага-
лом у Тернопільському районі люди обізна-
ні з темою необхідності вибору сімейного 
лікаря, в кожній амбулаторії є повідомлен-
ня із нагадуванням про це, інформація про 
кожного лікаря, тож пацієнт має можли-
вість обрати собі фахівця, якому довіряє. 
Так, станом на 11 травня декларації із 
сімейними лікарями вже підписали 4014 
людей. На укладення ж одного договору, 
каже фахівець, в середньому потрібно 
близько 10 хвилин за наявності у пацієн-
та паспорта та ідентифікаційного номера. 
Звісно, якщо не зависає система. На дітей 
потрібно дещо більше часу, але теж усе від-
бувається доволі швидко та не становить 
жодних проблем.

У гарантований пакет первинної ме-
дичної допомоги увійде допомога сімей-
ного лікаря, в рамках якого він:

спостерігає за станом здоров’я пацієнтів •	
за допомогою різних досліджень, діагнос-
тує та лікує найбільш поширені хвороби, 
травми, отруєння, патологічні, фізіоло-
гічні (під час вагітності) стани;
супроводжує пацієнтів із хронічними за-•	
хворюваннями;
надає невідкладну допомогу;•	
направляє пацієнта для надання йому вто-•	
ринної (спеціалізованої) або третинної 

(високоспеціалізованої) меддопомоги;
проводить профілактику: вакцинацію, •	
огляди та дослідження пацієнтів із груп 
ризику;
надає консультації.•	
— Також пацієнти мають право на ге-

матологічні дослідження (загальний аналіз 
крові з лейкоцитарною формулою), біохі-
мічні й імунохімічні дослідження сироват-
ки крові (глюкоза крові, загальний холесте-
рин, аналізи сечі), інструментальні методи 
дослідження (електрокардіограма) у стані 
спокою, швидкі тести (на ВІЛ, вірусний 
гепатит, сифіліс). Ліміту на ці послуги не 
буде, тож за потреби можна буде звертати-
ся до лікаря, — каже пані Галина.

Вона розповідає, що, окрім прийому 
своїх пацієнтів в амбулаторії с. Мишковичі, 
тепер отримала нові обов’язки, які здебіль-
шого пов’язані з роботою із документами 
— подає звіти у відділ охорони здоров’я ра-
йону, в РДА, веде облік з підписання декла-
рацій з сімейними лікарями, звітує щодо 
питань будівництва й оснащення амбула-
торій тощо.

— Робота важка, але я її люблю, не уяв-
ляю свого життя без медицини. Здається, 
лише недавно закінчила інтернатуру з педі-
атрії медичної академії в Тернополі, хоч це 
було ще в 2003-му році. Після цього мене 
направили у Підгаєцький район педіатром. 
Згодом, у 2005-му, закінчила курси сімейної 
медицини і з того часу працювала в діль-
ничній лікарні сімейним лікарем (нині ме-
дзаклад належить до структури ТРТМО), 
— пригадує Галина Василівна. — Сьогодні 
мені 39, виховую трьох дітей і щаслива, що 
маю таке життя. Вірю, що медична ре-
форма покращить якість надання послуг 
пацієнтам та змінить на краще ситуацію 
із матеріальним забезпеченням лікарів, 
адже у нас працюють хороші фахівці, з 
великим потенціалом, з любов’ю до своєї 
справи… але які потребують розуміння 
з боку держави та міцного фундаменту, 
аби з впевненістю дивитися у завтрашній 
день.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Реформування «первинки» відкриває нові перспективи
Реформування первинної медико-санітарної допомоги з початку 2018 року вступило у найактивнішу фазу. І з липня цього року буде діяти за новими 
правилами. Що передбачає цей процес і що зміниться для лікарів та пацієнтів у Тернопільському районі — у нашому матеріалі. 


