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Запросіть «районку»
у свій дім!

Вартість передплати:
на 6 місяців — 122,15 грн;
на 3 місяці — 63,70 грн;
на 1 місяць — 21,90 грн.
Передплатний індекс 61357

12 сторінок

Тема тижня | День медичного працівника
Без сумніву, однією із найблагородніших і найважливіших є
професія медика. Безсонні ночі, ненормований графік, надзвичайне фізичне та емоційне навантаження — це робота
лише для сильних духом. Люди в білих халатах — особливі,
і сміливо можна стверджувати — вони виконують особливу
місію на Землі. Місію, на яку здатні лише янголи-охоронці.
Відрадно, що серед мешканців нашого краю є когорта
людей, які присвятили своє життя медицині. Саме їм,
людям у білих халатах, було адресовано чимало теплих
слів та щирих зичень під час урочистих зборів з нагоди Дня
медичного працівника, які відбулися в четвер у приміщенні
Тернопільської обласної філармонії.

Уклін вам, люди в білих халатах!
Святкування за традицією проходить урочисто, з участю великої кількості гостей, представників влади, духовенства. Добрі друзі та
партнери наших медиків — артисти обласної
філармонії, які впродовж багатьох років напередодні свята дарують їм хвилини відпочинку
з високим мистецтвом. І цього року День медичного працівника відзначили, як завжди,
на високому рівні.

У залі філармонії, на кілька годин знявши
звичні білі халати, сиділи по-святковому одягнені працівники медичної галузі.

«Ми живемо у час реформ у медичній та інших галузях, — зауважив в. о. головного лікаря
КНП Тернопільської районної ради «Тернопільська районна лікарня» Іван Михайлович
Трач. — Тому спеціалісти, поряд із безпосередніми професійними обов’язками, мають багато
організаторської роботи, пов’язаної з численними правовими, фінансовими, матеріальними,
кадровими, морально-психологічними аспектами. Ми працюємо так, щоб пацієнти не відчували дискомфорту на цьому перехідному етапі.
Здоров’я та спокій людей для медиків — пріоритет…»

З професійним святом працівників медичної галузі Тернопільського району привітав голова районної ради Андрій Галайко:
«Медики — рятівники нашого здоров’я та життя. З великою вдячністю та повагою ставлюся
до кожного з них, дякую за їх жертовну працю.
За останній час на сесії районної ради прийнято низку важливих рішень, пов’язаних із поліпшенням роботи медичної галузі. Нині первинна галузь медицини діє окремо та напряму
отримує cуттєве фінансування з Національної
служби здоров’я. На часі — реформування вторинної ланки. Пацієнти відчують усі переваги,
адже збільшиться фінансування і на цьому рівні.
Держава спрямовуватиме на медицину більше
коштів, але гроші будуть іти за пацієнтом. Це —
досвід роботи багатьох європейських держав,
який, вірю, добре спрацює й у нас. Адже українці вартують хорошого медичного обслуговування…»
«Медичні працівники Тернопільського району витримують гідну конкуренцію з обласними
та міськими медиками, — зауважив голова
Тернопільської РДА Олександр Похилий.
— Дякую їм за професіоналізм, гідне виконання своїх обов’язків, за врятовані життя, віру,
які вони вселяють своїм пацієнтам. Споконвіку здоров’я цінувалось понад усі скарби. Тому
професія медика завжди буде актуальною. Нині
важливо, щоб реформа у медицині, яка стрімко
набирає обертів, пройшла успішно та ефективно. Здоров’я нації — могутність держави, її найбільше багатство, здатність протистояти усім
викликам часу. Тому здоров’я всім медикам та
їхнім пацієнтам! Щастя, миру та процвітання нашій Україні!»
З професійним святом своїх колег привітала
в. о. директора КНП ТРР «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Галина Соколовська, голова обласної федерації профспілок України Андрій
Присяжний, голова районної організації профспілки працівників охорони здоров’я Марія
Левицька, заступник голови Байковецької ОТГ
Віктор Пулька.

Продовження на стор. 6

«Сватання на
Гончарівці» —
на сцені клубу
Великих Гаїв
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Тріумф
«синьо-жовтих»
у фартовому
Львові
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Життя та здоров'я людини є найбільшою
цінністю держави. Турбота про цей скарб
— щоденна праця тих, хто обрав фах медика. Праця — нелегка, відповідальна, бо,
крім знань, потребує великих душевних і
фізичних сил. Професія медика — найгуманніша і найпотрібніша.

Дорогі медичні
працівники!

Висловлюємо вам безмежну вдячність
за врятовані життя, за повернуте
здоров'я і радість, адже коли здорові
рідні і близькі — це щастя для кожної
родини.
Низький уклін вам за вірність благородному покликанню й обов'язку.
Нехай добро, зроблене вами, повертається сімейним затишком, щастям
та благополуччям до ваших домівок.
Здоров’я вам, вашим рідним і пацієнтам!
Нехай ваша праця завжди приносить
радість і задоволення.
Зі святом! Щастя вам і добра!

Олександр
ПОХИЛИЙ,

голова
Тернопільської
райдержадміністрації

Андрій
ГАЛАЙКО,

голова
Тернопільської
районної ради

14 продуктів
для здоров’я
серця і судин
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Дім, сад, город
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Уклін вам,

люди в білих халатах!
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За бездоганне виконання службових
обов’язків, професійну майстерність, високі досягнення в організації, наданні медичної допомоги населенню та з нагоди
професійного свята нагороди і грошові
премії отримали такі медпрацівники
КНП ТРР «Тернопільська центральна районна лікарня»: лікар-ендокринолог Ірина Смільська (грамота обласної державної
адміністрації),
лікар-дерматовенеролог
Ірина Росовська (грамота обласної ради),
лікар приймального відділення Олег Сусла (грамота управління охорони здоров’я
ОДА); лікар-анестезіолог відділення анестезіології інтенсивної терапії Олег Голоюха,
лікар акушер-гінеколог хірургічного відділення Наталія Рудик, старша медсестра
об’єднаного відділення терапевтичного профілю Іванна Банах, лікар-рентгенолог Марія Левицька, заступник головного лікаря
з питань експертизи Роман Балабан, завідуюча відділенням реабілітації і фізіотерапії
Тетяна Гах, лікар-стоматолог Роман Дукас,
завідуюча терапевтичним відділенням Наталія Гуменюк, лікар ортопед-травматолог
Тарас Вересюк, лікар-офтальмолог Марія
Симець, медсестра кабінету ультразвукової
діагностики Надія Бронецька, медсестра
геріатричного відділення Ольга Машталяр,
завідуючий поліклінічним відділенням Петро Качан, завідуюча об’єднаного відділення терапевтичного профілю Галина Осінчук,
в. о. директора КНП ТРР «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Галина Соколовська, в. о. головного лікаря КНП Тернопільської районної
ради «Тернопільська районна лікарня» Іван
Трач (грамота райдержадміністрації і районної ради), оператор комп’ютерного набору
Зоряна Голота, старша медсестра відділення реабілітації і фізіотерапії Ілона Петрович, медреєстратори Галина Островська та
Марія Олексюк, лікар-пульмонолог Галина
Медведик, завідуюча об’єднаного відділення терапевтичного профілю Галина Осінчук,
молодша сестра терапевтичного відділення
Любомира Головецька, лікар-лаборант Надія Литвин, лікар-стоматолог Володимир
Бойко, лаборант клініко-діагностичної лабораторії Марія Боднар, кухар стаціонару (смт
Великі Бірки) Ірина Подолянчук, медсестра
терапевтичного відділення Ольга Кубів,
молодша медсестра хірургічного відділення Любов Новак, робітник Ігор Хічій, лікар
акушер-гінеколог Ірина Розум, медсестра
відділу профілактики Юлія Лотоцька, старша медсестра поліклінічного відділення Дарина Смоляк (грамота Тернопільської ЦРЛ).

Подяки та грошові премії отримали всі
медичні працівники КНП Тернопільської
районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня».

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в охорону
здоров'я нагороджені медичні працівники
КНП Тернопільської районної ради «Тернопільський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги». Грамоту обласної державної адміністрації вручено завідуючій АЗПСМ (місто Тернопіль) Галині
Боднар, грамоту обласної ради — лікарю загальної практики сімейної медицини АЗПСМ
(смт Велика Березовиця) Оксані Бобецькій, грамоту управління охорони здоров'я
ОДА — головній медичній сестрі КНПТРР
«ТРЦПМСД» Галині Куцинді. Грамотами Тернопільської районної ради та районної державної адміністрації нагороджено лікаря загальної практики сімейної медицини АЗПСМ
смт Великі Бірки Олега Олексієвця, лікаря загальної практики сімейної медицини
АЗПСМ м. Тернопіль Богдану Корчинську,
завідувача АЗПСМ с. Ігровиця Володимира
Шпитковського, лікаря загальної практики
сімейної медицини АЗПСМ с. Великий Глибочок Оксану Юркевич, акушерку ФАП с. Біла
Ганну Коробій.

Здоров'я нації — могутність
держави, її сила, здатність долати
перешкоди та еволюціонувати
Стан здоров'я населення потребує покращення в системі охорони здоров'я. Галузь
медицини, як і весь державний організм, сьогодні функціонує в складній соціальноекономічній ситуації та в умовах війни на сході країни.
В основі реорганізації галузі охорони здоров'я — принципи і завдання, передбачені
програмою розвитку медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
В нашому районі реформування медицини розпочали на основі виваженого аналізу потреб. Особливістю перетворень є пріоритетність первинної ланки
та надання меддопомоги на вторинному рівні, що стало невід'ємною складовою створення Тернопільського районного територіального медичного
об'єднання, а згодом — утворення комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня» і комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради
«Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Реформування мережі сільських закладів району проводили без збільшення загальної штатної чисельності працівників та в межах наявних ресурсів. Централізація основних завдань діяльності медицини, об'єднання на етапах реформування
дало змогу без створення додаткових структур забезпечити планово-регульоване
утримання та зміцнити матеріально-технічну базу медичних закладів району.
Проведено структуровану оптимізацію ліжкового фонду стаціонарних відділень
хірургічного, терапевтичного профілів. Сьогодні в первинній ланці сімейної медицини здійснюються подальші кроки щодо поступу страхової медицини. Стаціонарнополіклінічний комплекс готовий до діяльності в умовах госпітального округу.
В районі приділяється велика увага діяльності мережі медзакладів і підвищенню
рівня надання медичної допомоги, медичних послуг. Функціонування первинної та
вторинної ланок спрямовано на забезпечення доступності та належної якості медичної допомоги, на збільшення питомої ваги сільського населення, яке обслуговують лікарі загальної практики — сімейної медицини, до 80%, зменшення показника
смертності серед населення працездатного віку, зниження первинного виходу на
інвалідність, скорочення питомої ваги деструктивних форм туберкульозу й онкологічних захворювань, виявлених на пізніх стадіях.
Налагоджено спільні робочі відносини з Великогаївською, Байковецькою, Білецькою
та Настасівсткою об'єднаними громадами. Триває активна співпраця з науковцями
кафедр Тернопільського державного медичного університету.
Кожен медичний працівник розуміє, що здоров'я суспільства залежить від професійності, порядності та душевної доброти, тож керується обов’язком-молитвою:
«Рано, ввечері, вдень, вночі будь мені до помочі!»

Тож, шановні колеги, напередодні професійного свята від усього серця вітаємо вас, бажаємо здоров'я, успіхів, наснаги, достатку, чудового
настрою. Хай доброта, віддана людям з душею та натхненням, повертається до вас сторицею. Нехай кожна мить життя радує своєю
неповторністю!
Грамоту Тернопільського районного центру первинної медико-санітарної допомоги
отримали: лікар загальної практики сімейної медицини АЗПСМ м. Тернопіль Наталія
Яворська, завідуюча ФАП с. Романівка Уляна
Цідило, завідувача ФАП с. Лучка Любомира
Козловська, акушерка ФАП с. Острів Оксана Заводовська, завідуюча ФАП с. Підгородне Галина Лічнер, медична сестра ЗПСМ
АЗПСМ м. Тернопіль Галина Костів, медична
сестра ЗПСМ АЗПСМ с. Мишковичі Тетяна
Журавна, акушерка ФАП с. Смиківці Тетяна
Кметик, завідуваюча ФАП с. Йосипівка Наталія Стецій, медична сестра ЗПСМ АЗПСМ смт
Великі Бірки Олена Антонів, завідуюча ФП с.
Івачів Горішний Марія Лотоцька, фельдшер
АЗПСМ с. Великий Глибочок Ольга Дубчак,
медична сестра ЗПСМ АЗПСМ села Настасів
Марія Дорожовська, фельдшер АЗПСМ с.
Ігровиця Оксана Дейнека, медична сестра

Любіть життя! Зі святом вас!

Галина Соколовська, в. о. директора КНП ТРР «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» .
Іван Трач, в. о. головного лікаря КНП Тернопільської районної ради «Тернопільська
районна лікарня» .

з імунопрофілактики АЗПСМ м. Тернопіль
Ганна Танас, медична сестра ЗПСМ АЗПСМ
смт Велика Березовиця Ганна Сковронська,
медична сестра ЗПСМ АЗПСМ с. Мишковичі
Наталія Гречка.

Медиків Тернопільського району з їхнім професійним святом поетичним словом, іскрометним танцем, задушевною
українською піснею вітали артисти Тернопільської обласної філармонії.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
Більше фото
facebook.com/PodilskeSlovo

