ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА
ЛІКАРНЯ (ТЦРЛ)
ТЦРЛ є багатопрофільним закладом, що надає медичну допомогу
населенню Тернопільського району, а також всім бажаючим, незалежно від
місця проживання.

Клініко-діагностична та лікувально-профілактична допомога
Амбулаторний прийом у поліклініці здійснюють:
гастроентеролог, гінеколог, ендокринолог, інфекціоніст, кардіолог, нарколог,
невролог, онколог, ортопед-травматолог, отоларинголог, офтальмолог,
педіатр, психіатр, пульмонолог, ревматолог, рефлексотерапевт,терапевт,
терапевт підліткового кабінету, уролог, фізіотерапевт, фтизіатр, хірург.

_____________________________________________________________
Відділення профілактики ТЦРЛ
Проводяться попередні та періодичні медичні огляди при поступленні
на роботу; медичні огляди для отримання довідки на керування
автотранспортом , на право володіння вогнепальною та дозвільною зброєю.

Не зволікайте своїм здоров'ям, проходьте профілактичні огляди.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Діагностичні відділення
Клініко-діагностична лабораторія ТЦРЛ

проводить різноманітний спектр

лабораторних досліджень на сучасному лабораторному обладнанні й складається з трьох
підрозділів:
- клініко-біохімічний
- серологічний
- бактеріологічний

В клініко-біохімічному підрозділі проводять:
- загальний аналіз крові
- загальний аналіз сечі
- біохімічний аналіз крові
В серологічному підрозділі проводять:
- діагностику захворювань, що передаються статевим шляхом;
- ІФА вірусних гепатитів В, С;
- ІФА ТОРЧ-інфекцій;
- ІФА гормонів щитовидної залози;
- ІФА онкомаркерів;
- пренатальна діагностика;

- ІФА лямблій, хелікобактеру пілорі;
- дослідження мазків на флору, мікоз, коростяного кліща, демодекоз.
В бактеріологічному підрозділі проводять:
- визначення мікроорганізмів тифо-дизентерійної групи;
- визначення на носійство патогенного стафілокока;
- бактеріологічні посіви на гонорею, менінгокок, дифтерію;
- дослідження крові на стерильність, при виділенні мікроорганізмів визначається
чутливість до антибіотиків;
- визначення чутливості до антибіотиків, виділених мікроорганізмів із патологічного
матеріалу;
- серологічні дослідження на черевний тиф - VI-гемаглютинація, на висипний тиф;
- посів крові на гемокультуру;
- паразитологічні дослідження на яйця гельмінтів, ентеробіоз, найпростіших;
- змиви на патогенну мікрофлору, на стерильність, мікробіологічні дослідження повітря.

---------------------------------------------------------------------------------------------Променева діагностика
Рентгенографія
з
використанням
сучасної
методики
цифрової
рентгенографії,сучасний мамограф для обстеження молочних залоз.

Мамографія – обстеження, направлене на виявлення і розпізнання
патологічних процесів, серед яких найбільш питому вагу має онкологічна патологія.

Саме в нас на найновітнішому обладнанні в Тернопільській області в
діагностичних та профілактичних цілях ви можете пройти такі дослідження:

Рентгеноскопія органів грудної порожнини
Рентенографія органів грудної порожнини
Флюрографія
Рентгеноскопія і рентенографія шлунково-кишкового тракту
Холецистографія
Оглядова рентгенографія
Екскреторна урографія
Рентгенографія кістково-суглобного апарату
Мамографія
Метросальпінгографія

__________________________________________________________________
УЗД діагностика
Діагностика і профілактика патології внутрішніх органів і систем,
внутрішніх вад розвитку на ранніх термінах вагітності,
верифікації діагнозів при хірургічній і онкопатології.
Проводяться дослідження:
- органів черевної порожнини
- сечостатевої системи у жінок і чоловіків
- щитовидної залози
- молочної залози
- поверхневих тканин
- вагітності
- суглобів і хребта
- слинних залоз і лімфатичних вузлів
- інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем
ехоскопів
- черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур так м’ягких
тканин
- лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та м’ягких
тканин
- інтракавітальні обстеження

Ультразвукове обстеження серцево-судинної системи

Ехокардіографія та дуплексне сканування судин
-ехокардіографія;
-дуплексне сканування периферичних судин ;
-дуплексне сканування судин голови та шиї
Завдяки цьому методу можна оцінити:
-анатомічне розташування та будову серця;
-розміри камер серця та стінок серця;
-гемодинамічні показники в камерах серця та на клапанах;
-наявність або відсутність вроджених вад серця;
-наявність або відсутність набутих вад серця;
-наявність або відсутність інфекційних чи ревматичних ускладнень серця.
__________________________________________________________________
Функціональна діагностика
Виконуються наступні види досліджень:
- електрокардіографія – метод реєстрації електричних потенціалів
серця
- комп'ютерна спірографія – дослідження при захворюваннях
дихальних шляхів, легенів
- велоергометрія – електрокардіографічне дослідження під час
фізичного навантаження на велоергометрі. Дана діагностика дозволяє
виявити початкові стадії і приховані форми ішемічної хвороби серця,
а також визначити можливості фізичного навантаження людини.
- холтерівське (амбулаторне, добове) моніторування ЕКГ, тривала
реєстрація ЕКГ в умовах повсякденної активності пацієнта з
подальшим аналізом отриманих даних.

__________________________________________________________________________

Ендоскопія
Проводяться:
- обстеження стравоходу шлунку, дванадцятипалої кишки, товстого
кишківника, огляд бронхів, ендоскопічні оперативні втручання,
експрес-діагностика Helicobacter Pylori, забір матеріалу для
цитологічного та діагностичного дослідження
- визначення (інтраендоскопічно) рівня кислотності шлункового соку.

---------------------------------------------------------------------------------

Стаціонарні відділення

- Хірургічне
- Анестезіології та інтенсивної терапії
- Лікувально-діагностичне
Хірургічне відділення
Надається цілодобова планова та невідкладна хірургічна допомога.
Відділ оснащений сучасною операційною апаратурою, яка дає змогу
виконувати як рутинні оперативні втручання так і операції із
застосуванням малоінвазивних, лапароскопічних технологій.
За рік у відділенні виконується більше тисячі операцій різної ступені
важкості, а саме:



Хірургічне лікування жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень (холедохолітіаз, гнійний холангіт,
механічна жовтяниця) з пріоритетним використанням малотравматичних (лапароскопічних та
ендоскопічних) методик



Хірургія виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки



Хірургічне лікування ускладнень цукрового діабету (ступня діабетика)



Хірургічне лікування гриж передньої черевної стінки, в тому числі з використанням сучасних
аллопластичних і нових шовних матеріалів



Хірургічне лікування виразкової хвороби нижніх кінцівок та її ускладнень (тромбофлебіту,
трофічних виразок)



Невідкладні оперативні втручання при гострому апендициті, защемлених грижах різної локалізації,
кишковій непрохідності, гострому запаленні жовчевого міхура та підшлункової залози



Проктологічні операції при гострому та хронічному геморою, анальній тріщині, епітеліальних
куприкових ходах, різних формах парапроктиту



Малоінвазивні технології та операції в лікуванні травматологічних та ортопедичних хворих
(артроскопії, відкритий та закритий металоостеосинтез)



Лапароскопічні та відкриті гінекологічні операції ( кістектомії, перев’язка маткових труб)

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Висококваліфікована допомога хворим з гострими невідкладними станами
будь-якої етіології, операційні втручання хворим як під загальною
анестезією, так і з використанням методик регіональної анестезії;
інтенсивна післяопераційна терапія з застосуванням сучасних методів
лікування та моніторингу.

_____________________________________________________________________________

Лікувально-діагностичне відділення
Діагностичний напрямок роботи відділення реалізується на базі рентгенкабінету, кабінетів з ультразвукової діагностики (УЗД), кабінету
електрокардіографії,лабораторії,лікувально-профілактичний
напрямок
реалізується у відділені фізіотерапії та реабілітації.
Затишні просторі палати, комфортні та зручні умови перебування
оптимістично впливають на хворого «без лікарняного пригнічення».

,

Стоматологічне відділення
Надається хірургічна, терапевтична, ортодонтична, ортопедична, лікувальнодіагностична стоматологічна допомога на сучасному обладнанні за новими
технологіями з використанням найкращих вітчизняних та імпортних
матеріалів і медикаментів. Помірні ціни.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Відділення фізіотерапії та реабілітації
Проводяться лікувальні, реабілітаційні та оздоровчі заходи для
підтримки та відновлення здоров'я на найновішому обладнанні
європейських стандартів.
Прийом проводить лікар фізіотерапевт.
Надаються послуги косметолога,психолога.
Понад 70 процедур, серед яких:
-електротерапія
-фототерапія
-гідротерапія
-спелеотерапія
-термотерапія
-лікувальне використання газів з різним парціальним тиском
-інгаляційна терапія
-гірудотерапія
-голкорефлексотерапія
-лікувальна фізкультура
-масаж

Працює фітобар.
ТЦРЛ є клінічною базою кафедр медичного університету

ім.І.Я. Горбачевського терапевтичного та хірургічного профілю,працівники
яких також забезпечують високоспеціалізовану стаціонарну, планову
консультативну та екстрену допомогу хворим.
Убезпечте себе та своїх рідних від хвороб. Живіть довго і щасливо! А
колектив медпрацівників ТЦРЛ готовий Вам в цьому постійно допомагати.
Завітайте до нас!
Ми будемо раді Вас бачити!
м. Тернопіль, вул.. Кн. Острозького, 9
www.trtmo.te.ua
e-mail:trtmo@ukr.net
телефон реєстратури (0352) 25-19-37

