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Ігор ВОЙТОВИЧ:

«Сутність сприйняття життя —
не зупинятися, наполегливо йти вперед!»
Біографічна довідка

Ігор Романович Войтович народився у місті Тернопіль 30 січня 1952 року. Закінчив міську загальноосвітню
школу №1 та музичну школу по класу «Акордеон», Чортківське медичне училище. Проходив військову службу
в Західному військовому окрузі в артилерійській бригаді, де здобув спеціальність водія. Під час служби грав у
духовому оркестрі та виконував обов’язки фельдшера санітарної служби полку.
Після успішного закінчення підготовчого стаціонарного курсу вступив на перший курс Тернопільського медичного інституту, який закінчив у 1980 році. Опісля 8 років працював у Березнівській центральній районній
лікарні Рівненської області спочатку лікарем-візіопульмонологом, потім — заступником головного лікаря з
лікувальної роботи. З 1988 року і донині — заступник головного лікаря Тернопільського району, а після реорганізації Тернопільського районного територіального об’єднання — заступник головного лікаря комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня».
— Ігоре Романовичу, у Тернопільському районі та за його межами вас шанують
як хорошого лікаря, авторитетного організатора роботи медичної галузі краю. А
нещодавно вашу працю високо оцінила
держава, нагородивши Грамотою Верховної Ради України за багаторічну сумлінну працю та впровадження медичної
реформи у Тернопільському районі. Знаю
думку численних присутніх у залі під час
нагородження, яка була з повагою до вас
виражена такими словами: «Ця людина
справді гідна найвищих нагород!» Дозволю собі від імені всіх читачів газети «Подільське слово», жителів Тернопільського
району ще раз привітати вас із заслуженою нагородою та побажати щастя і подальших успіхів.

— Глибоко зворушений і щиро дякую,
проте це не моя особиста заслуга, а всього
колективу медиків Тернопільського району, з якими поєднує тридцятирічна спільна
праця. З багатьма з них разом у 1991 році
закладали перший камінь під районну лікарню на вулиці Острозького у місті Тернопіль, поступово придбали новітнє медичне
обладнання. Добрим та вдячним словом
згадую нині усіх медиків, які свого часу починали цю благородну справу, хто сьогодні
на пенсії або вже, на жаль, відійшли у засвіти. Усі вони заклали добрий початок та
гідне продовження. Завдяки чому ми не на
порожньому місці маємо можливість впроваджувати у життя медичну реформу.
— У чому, на вашу думку, основна суть
цієї реформи?
— Повірте, не у просторих, оснащених
новітнім обладнанням амбулаторіях, компетентних медичних працівниках. Усе це у
нас є та поступово буде ще більше і краще.
Основна суть — ставлення держави, лікаря до пацієнта. У центрі реформ — людина, яка звернулась у медичний заклад
по допомогу. Поки цього не усвідомлять
лікарі та пацієнти, зокрема, доти реформа не буде приносити бажаного ефекту.
Коли чув вислів, що медицина — це служба сервісу, то на початках ставився до цього з певним скепсисом: який же це сервіс,
це — допомога. Але в умовах ринкових
відносин, медичної реформи усвідомив,
що це дійсно сервіс. Важливо, як зустрі-

ли пацієнта у медичному закладі, чи є тут
елементарна лавочка, щоб перечекати,
відпочити, чи по-європейськи відремонтований кабінет лікаря, чи є тут той самий
туалет, WFI, чи усміхається до пацієнта лікар. Це все коштує набагато дешевше, ніж
сучасне обладнання, якого, дякуючи державі та місцевій владі в особі голови РДА
Олександра Похилого, голови районної
ради Андрія Галайка, депутатів районної
ради, маємо достатньо, але ціниться набагато вище.
Вважаю реформу медичної галузі, яку
проводить держава, невідворотною. Процесу вже не зупинити. А якщо, не приведи,
Господи, таке станеться, то це буде крах.
Якщо і доведеться щось знову змінювати,
то треба вже буде починати з нуля…

— Щодо держави, влади — зрозуміло, а
як має змінитися сам пацієнт?
— Він має бути обізнаний з суттю медичної реформи, багато читати, знати про
реформу, але насамперед — усвідомити,
що саме він дає лікарям роботу та зарплату. Пацієнт має твердо знати, що сьогодні
на первинній ланці медико-санітарної допомоги для нього всі послуги безкоштовні.
Нині проходить реформування вторинна
ланка. З часом і оплату за перебування пацієнта у лікарні, придбання ліків та інше візьме на себе держава. І найголовніше — пацієнт мусить розуміти, що не лікар, а саме
він має дбати про своє здоров’я: займатися фізкультурою, правильно харчуватися,
працювати та відпочивати, бути оптимістом, незважаючи на реалії. Здоров’я людини – це не лише спокій та добробут її родини, це — могутність нації.
— А ви займаєтеся фізкультурою?
— Моє життєве кредо — Dinamico est
vita, що з латинської перекладається «Рух —
це життя». Я пройшов через спорт, починав
з ігрових видів — легка атлетика, волейбол,
баскетбол, бокс, важка атлетика, навіть те,
що нині називають бодібілдинг. Свого часу
(1966-1967 рр.) грав у дублі за тернопільську футбольну команду «Авангард», яка
вийшла до класу «Б» у колишньому СРСР.
Серйозно мріяв пов’язати з цим своє життя. Хоч усвідомлював, що спорт — професія не з сьомим потом, а з дванадцятим.
Це дуже важкий хліб, за що схиляю голову

перед усіма нашими спортсменами. Нині
я не уявляю свого життя без фізкультури.
Займаюся і всім раджу. Це збереже вас у
тонусі на довгі роки, додасть сил, здоров’я,
впевненості, оптимізму!
— А що для вас козацтво? Знаю, що берете активну участь у цьому русі, їздите
на ради, посідаєте високу сходинку в козацькій ієрархії.

— Вважаю, що кожен новонароджений
український хлопчик — козак, дівчинка
— берегиня. Козак — це той, хто оберігає
землю і небо над собою. Моє основне завдання — розбудити це в тих, у кого дрімає чи спить козацький дух. Козацтво для
мене — це не просто рух, ради, ієрархія,
як ви казали, це — славна історія як першопочаток та сьогодення, як гідне продовження того, що було у минулому. Це
усвідомлення того, що ми — велика нація
з тисячолітньою історією. Козак ніколи не
був та не буде рабом на своїй землі. Герої
УПА — гідні продовжувачі славної справи
козаків, тому на Великій Раді Українського Козацтва, яка відбулася в Києві в 1997
році, тернопільські козаки були одягнуті в
однострої вояків УПА…

— Ви гарно назвали жінок берегинями…
— Так, це ті, заради кого живуть, досягають успіхів, йдуть на подвиги, сміливі вчинки. Кожна справжня жінка, на
мою думку, — це не офіцер у спідниці, а
створіння ніжне, слабке. Таких люблять, з
такими одружуються, народжують та виховують дітей. Але даремно думають дея-

кі, навіть дуже сильні та успішні чоловіки,
що саме вони — це щось вагоме, основне.
Без тихого, мирного оберегу, який вибудовує та підтримує мудра жінка, чоловіки
ніколи не реалізуються, їхнє життя не матиме мети та сенсу.
— Знаю, що вам неодноразово пропонували набагато вищі посади у медицині
та владі. Чому ви відмовлялися? Боїтесь
більшої відповідальності?
— Зовсім ні. Не боюся відповідальності
чи більшого багажу обов’язків та роботи.
Але вважаю, що реформа — молода, і її повинні втілювати молоді. У них свідомість
прогресивніша, з ними реформи відбуватимуться набагато швидше. Я ж готовий
чи на посаді, чи без неї ділитися своїм сорокарічним досвідом, допомагати.
— Ви у свій час були депутатом Тернопільської районної ради.
— Так, минулого скликання. Це дало
мені змогу брати активну участь не лише
в розробці медичних програм, але й разом
із депутатами вирішувати інші доленосні
проблеми краю. У районі було прийнято
комплексну програми «Здоров’я населення Тернопілля» на 2017-2021 роки, у розробці якої я так само брав участь як медик.
Вона містить 14 розділів, які стосуються, зокрема, репродуктивного здоров’я,
здоров’я матері та дитини, ендокринології,
протидії онкології, туберкульозу, СНІДу,
тощо. На реалізацію програми з бюджету
Тернопільського району було спрямовано
майже 9 мільйонів гривень, що дало змогу
багато зробити для поліпшення здоров’я
пацієнтів.
— Ігоре Романовичу, мрія — дуже
благородна річ. Мріють діти, молоді,
юні. А чи мріють такі поважні люди,
як ви?
— Мріють ще більше! Мрію і роблю
все для того, щоб моя родина жила у
мирі та добрі, щоб діти не схибили зі
стезі правди.

Мрію, щоб мій онук Ігор, який нині
навчається на п’ятому курсі Тернопільського медичного університету, гідно
продовжив справу мого життя. Мрію,
щоб кожна українська людина була задоволена медициною так, як у Євросоюзі.
Спілкувалася Галина ЮРСА.
Фото з особистого архіву Ігоря Войтовича.

