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Університетська лікарня  активно 
співпрацює з університетом і є тим 
закладом, що може продуктивно ре
формуватись за умов переходу до 
страхової медицини.

Завданням університетської лікарні 
є, зокрема, внормування організації 
надання високоспеціалізованої та 
спеціалізованої медичної допомоги 
населенню Тернопільської області, 
підготовки, перепідготовки та підви
щення кваліфікації медичних пра
цівників університетом.

Результатом повної реалізації По
ложення про університетську лікарню 
буде запровадження чіткого механізму 
організації та здійснення медичної 
практики згідно з міжнародними та 
європейськими вимогами, що встано
вить єдині та прозорі правила між 
державними контролюючими органа
ми і суб’єктом практичної діяльності.

 Світова практика показує, що такі 
лікувальнопрофілактичні заклади 
мають суттєві переваги перед звичай
ними лікарнями за рахунок кращої 
матеріальнотехнічної бази та високо
професійного кадрового складу, що 
дозволяє надавати ефективну медич
ну допомогу населенню  за всіма ме
дичними спеціальностями. 
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Комунальний заклад Тернопільської обласної ради
«Тернопільська університетська лікарня»

 
Державна система охорони здоров’я України в 

складних економічних умовах вибудовує новий 
фундамент, який базується на засадах сімейної 
медицини (лікаря загальної практики). Якщо 
критерієм оцінки діяльності первинної ланки 
(сімейного лікаря) є стан здоров’я громадян нашої 
держави, то критерієм оцінки третинного рівня — 
якість надання високо технологічної спеціалізованої 
медичної допомоги.

Спеціалізовану медичну допомогу надають, як 
правило, в обласних та республіканських медич
них закладах, які в більшості випадків мають ста
тус клі нічних, тобто є навчальною базою медичних 
універ ситетів.

Практика свідчить про те, що впровадження 
нових ме дичних технологій найефективніше при 
спів праці медичної науки і медичних закладів 
третинного рівня надання медичної допомоги.

Власне тому програма реформування охорони 
здоров’я України і передбачає створення університ
етських лікарень.

Спільно з Тернопільським державним медичним університетом імені І. Я. Гор
бачевського, правлінням комунального закладу Тернопільської обласної ради 
«Тернопільська універ ситетська лікарня» проведено кропітку роботу з вивчення 
світової практики (в тому числі законодавчої) щодо функціонування університетських 
лікарень, що дозволило запропонувати МОЗ України, Тернопільській обласній раді, 
обласній державній адміністрації, Департаменту охорони здоров’я, громадськості 
концепцію створення університетської лікарні.

За підтримки державних інституцій, рішенням сесії Тернопільської обласної ради 
від 17 травня 2013 року № 69 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 грудня 2009 року № 1571р при Тернопільському державному медичному уні
верситеті імені І. Я. Горбачевського було створено комунальний заклад Тер но
пільської обласної ради «Тернопільська універ ситетська лікарня».

Досвід нашої дворічної діяльності показав, що створення університетської лікарні 
на етапі реформування галузі має великі перспективи, а одночасно і свою специфіку 
при вирішенні лікувальнопрофілактичних та фінансовоекономічних аспектів 
діяльності.

Безумовно, розвиток університетських лікарень буде сприяти впровадженню 
нових медичних технологій і наданню ефективної високо спе ціалізованої допомоги 
населенню України.

Головний лікар КЗ ТОР 
«Тернопільська університетська 

лікарня» В. Є. Бліхар
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Загальні відомості про заклад

Тернопільська обласна лікарня функціонує з 1958 року. З 1 січня 2010 року, відповідно 
до рішення сесії Тернопільської обласної ради № 777, її було реорганізовано в комунальний 
заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» (Тернопільська 
університетська лікарня, або університетська лікарня). 

У колективі налічується 1100 працівників, серед них 221 лікар, 402 — середнього ме дич
ного персоналу. В лікарні розгорнуто 665 ліжок. Функціонують 19 стаціонарних спеціа
лізованих  та 13 лікувальнодіагностичних відділень, у тому числі обласна консультативна 
поліклініка на 200 відвідувань у зміну, де ведеться прийом за 24 спеціальностями.

З метою надання високоспеціалізованої стаціонарної та консультативнодіагностичної 
медичної допомоги дорослому населенню області на базі стаціонарних відділень створено 
7 спеціалізованих центрів: мікрохірургії ока, малоінвазивної хірургії, кардіології, нефродіалізу, 
ендопротезування, гастроентерології з гепатологією, клінічної імунології та алергології.

Щорічно високоспеціалізовану стаціонарну допомогу отримують понад 20 тисяч 
пацієнтів,  консультативнодіагностичну — 75 тисяч. Протягом року в хірургічних відділеннях 
проводять 7808 операційних втручань.

За роки діяльності лікарні побудовано хірургічний комплекс на 240 ліжок, введено в дію 
лікувальний корпус № 4 та виконано реконструкцію консультативної поліклініки, офталь мо
логічного відділення, першого терапевтичного корпусу, відкрито навчальномузейний ком
плекс. 

Напрацьовано заходи, спрямовані на підвищення якості медичного обслуговування та 
охорони здоров’я населення області, зниження захворюваності, лікарняної летальності, 
інвалідності та смертності за напрямками діяльності.

Форма власності
Комунальний заклад Тернопільської обласної ради.

Основні напрямки діяльності
Надання високоспеціалізованої стаціонарної та консультативнодіагностичної медичної 

допомоги населенню, надання організаційнометодичної допомоги лікувально
профілактичним закладам області. 

Основні структурні підрозділи
Структура університетської лікарні представлена 6 центрами, до складу яких входять 

19 стаціонарних спеціалізованих і 13 параклінічних відділень, 4 допоміжних підрозділи, та 
одним сектором:

— центром внутрішньої медицини потужністю 300 ліжок терапевтичного профілю;
— центром хірургії потужністю 365 ліжок хірургічного профілю;
— консультативнодіагностичним центром на 200 відвідувань у день з прийомом за 24 

спе ціальностями;
— центром роботи з молодшими медичними спеціалістами та молодшим медичним 

персоналом;
— центром експертизи тимчасової непрацездатності та якості лікувальнодіагностичного 

процесу;
— центром кадрової служби та юридичного забезпечення;
— фінансовогосподарським сектором.
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Коопераційна модель  
Тернопільської університетської лікарні

Управління університетською лікарнею
Управління університетською лікарнею здійснюють, згідно із Статутом правління універ

ситетської лікарні, на основі поєднання централізованого керівництва головою правління 
(головним лікарем) і самоврядування трудового колективу.

Правління університетської лікарні вирішує основні поточні питання діяльності універ
ситетської лікарні. До складу правління входять за посадами 9 осіб: головний лікар 
університетської лікарні (голова правління), проректор з науковопедагогічної та лікувальної 
роботи Терно піль ського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
(ТДМУ) (з правом вето на пи тан ня, що стосуються проведення навчального процесу, наукової 
та лікувальної роботи працівників ТДМУ в університетській лікарні), заступники головного 
лікаря з різних питань (керівники центрів і сектору), головний бухгалтер. 

Членів правління (керівників центрів і сектору) призначає головний лікар (голова 
правління) університетської лікарні за погодженням з головою Тернопільської обласної 
ради, Департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації 
(ДОЗ Терно пільської ОДА) та наглядовою радою університетської лікарні.

Управління здійснюють, відповідно до даного Статуту, головний лікар університетської 
лікарні, його заступники з відповідних напрямків роботи (керівники центрів і сектору), ке
рів ники структурних підрозділів (завідувачі клінік та завідувачі відділень).
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С. Й. Запорожан — проректор  
з науковопедагогічної  
та  лікувальної роботи 

Тернопільського державного 
медичного університету  
імені І. Я. Горбачевського

І. М. Герасимець — заступник 
головного лікаря  

з лікувальної роботи

В. Є. Бліхар —  
головний лікар КЗ ТОР 

«Тернопільська 
університетська лікарня»

Члени правління Голова правління

В. В. Запорожець — заступник 
головного лікаря  

з хірургічної роботи

І. Г. Синиця —  
заступник головного лікаря  

з поліклінічної роботи

Л. В. Задорожна — заступник 
головного лікаря  

з питань  експертизи 
тимчасової непрацездатності

О. М. Маркевич —  
головний бухгалтер

Т. Я. Скарлош —  
заступник головного лікаря  

з медсестринства

С. А. Устимчук —  
заступник головного лікаря  

з економічних питань

Секретар правління

правління університетської лікарні
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Згідно із Статутом комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська 
університетська лікарня» та Положенням про на глядову раду, основними завданнями 
наглядової ради є: вирішення питань щодо стратегічних напрямків діяльності університетської 
лікарні, допомога в плануванні роботи, розгляд питань стосовно пер спективного розвитку 
університетської лікарні, а також оптимізації її структури і функції.

Крім того, наглядова рада розглядає кандидатури на посаду головного лікаря універ
ситетської лікарні з числа заяв, поданих на конкурс, оголошений Департаментом охо рони 
здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, а також погоджує кандидатури 
на посаду заступ ників головного лікаря за поданням головного лікаря.

Наглядова рада виконує свою роботу на засадах неупередженості, об’єктивності, профе
сіоналізму, колегіальності, керуючись законодавством і Статутом комунального закладу 
Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» та Положенням про 
наглядову раду.

До складу наглядової ради входять 11 осіб: голова наглядової ради (який обирається за 
конкурсом із членів вченої ради медичного університету), представники МОЗ України, 
Тернопільської ОДА, Тернопільської обласної ради, Департаменту охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА, Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горба
чевського, трудового колективу університетської лікарні, обласної організації «Українське 
лікарське товариство на Тернопільщині», а також 4 виборні представники від жителів 
Тернопільської області.

Наглядова рада  
Тернопільської університетської лікарні

Голова наглядової ради

Беденюк Анатолій Дмитрович – голова  
наглядової ради (професор,  

член вченої ради ТДМУ)

Секретар наглядової ради

Брикса Наталія Ярославівна –  
секретар наглядової ради  

(голова профкому,  
представник трудового колективу)
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Демкура Тарас Володимиро-
вич – керівник регіонального 
представництва ICC Ukraine, 

представник громади 
Тернопільщини

Курило Володимир Михай-
лович – заступник директора 

Департаменту охорони здоров’я 
Тернопільської обласної  
державної адміністрації,  
представник ДОЗ ТОДА

Турецька Наталія Іванівна – 
голова ТОМГО «Гуманітарний 
фонд «Берегиня», представник 

громади Тернопільщини

Говда Олександр Васильович – 
представник обласної організації 

«Українське лікарське  
товариство Тернопільщини»

Дулеба Ігор Богданович –  
керуючий справами виконав
чого апарату Тернопільської 
обласної ради, представник 

Тернопільської обласної ради

Кулик Руслан Васильович –  
начальник управ ління ін вести ційної, 

зовнішньоекономічної діяльності 
та міжнародного співробітництва 
Департаменту економічного роз

витку, інвестиційної діяльності 
та міжнародного співробітництва 

Тернопільської ОДА

Крицька Галина Анатоліївна – 
заступник декана медичного 

факультету ТДМУ

Члени наглядової ради

Бобрівець Віталій Володими-
рович – голова наглядової ради 

ПАТ «Тернопільміськгаз»,  
представник громади 

Тернопільщини

Грод Михайло Степанович –  
директор фабрики «Нова»,  

представник громади 
Тернопільщини
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ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ  
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ

Університетська лікарня — головний лікувальнопрофілактичний заклад, який забез печує 
високоспеціалізованою стаціонарною та поліклінічною (консультативною) медичною до
помогою населення області, здійснює організаційнометодичне керівництво лікувально
профі лак тичними закла дами області, є клінічною базою для кафедр Тернопільського дер
жавного ме дич ного універси тету імені І. Я. Горбачевського, базою підви щення кваліфікації 
лікарів та середнього медичного пер  соналу, підготовки лікарівінтернів, проходження 
практики сту дентами медичних універси тетів і медичних коледжів. 

Основними завданнями, які вирішує університетська лікарня, є:
— забезпечення в повному обсязі високоспеціалізованою стаціонарною та поліклінічною 

(консультативною) медичною допомогою населення області;
— надання сільським, селищним, міським, районним лікувальнопрофілактичним за

кладам організаційнометодичної допомоги з метою підвищення якості лікувально
профілактичного обслуговування населення області;

— підвищення якості підготовки медичних кадрів;
— сприяння створенню умов для проведення навчальнопедагогічного процесу з викори

с танням сучасних досягнень медичної науки і техніки;
— забезпечення умов для виконання науковопрактичних досліджень за тема тикою 

клінік;
— підвищення кваліфікації лікарів, медсестер на робочих місцях, забезпечення прохо джен

ня прак тики студентами Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Гор
ба чевського, медичних коледжів, спеціалізація медсестринського персоналу сільських, 
селищних, міських, районних лікувальнопрофілактичних закладів області;

— напрацювання за завданням органів охорони здоров’я заходів, спрямованих на 
підвищення якості медичного обслуговування та охорони здоров’я населення області, зни
ження захворю ваності, лікарняної летальності, інвалідності та смертності за напрямками 
діяльності;

— придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
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У структуру центрів Тернопільської університетської лікарні входять 10 клінік, 19 стаціо нарних 
спеціалізованих і 13 параклінічних відділень, 4 допоміжних підрозділи й один сектор.

Центр внутрішньої медицини 
Потужність — 300 ліжок.

Клініка внутрішньої медицини № 1:
1. Кардіологічне відділення для інфарктних хворих з палатою інтенсивної терапії — 75
2. Ендокринологічне відділення  — 50
3. Гастроентерологічне відділення  — 40
Клініка внутрішньої медицини № 2:
1. Ревматологічне відділення — 45
2. Нефрологічне відділення  — 30
3. Відділення гемодіалізу, в тому числі сателітні відділення (діа ліз них місць у зміну) — 16 
Клініка внутрішньої медицини № 3:
1. Нефрологічне відділення — 30
2. Пульмонологічне відділення — 30
Клініка невідкладної та екстреної медичної допомоги:
1. Кардіологічне відділення.
Клініка клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими:
1. Обласний центр гастроентерології з гепатологією у складі 
 гастроентерологічного відділення  — 40
2. Обласний центр клінічної імунології та алергології у складі  

гастроентерологічного (5 ліжок) і пульмонологічного (5 ліжок) відділень — 10
3. Гематологічне відділення — 30
Клініка клініко-лабораторної діагностики:
1. Клініко-діагностична лабораторія.
2. Міжкафедральна науковоклінічна лабораторія.

Клініка функціональної діагностики та клінічної патофізіології
Параклінічні відділення:
1. Відділення функціональної діагностики.
2. Рентгенорадіологічне відділення.
3. Фізіотерапевтичне відділення.
4. Відділення лікувальної фізкультури.

Центр хірургії  
Потужність — 365 ліжок.

Клініка хірургії № 1 з урологією імені Л. Я. Ковальчука:
1. Хірургічне відділення,  — 45
 в тому числі проктологічні ліжка — 15
2. Торакальне відділення
3. Урологічне відділення  — 25
Клініка анестезіології та реаніматології: 
1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії — 9
2. Відділення судинної хірургії — 30
Клініка загальної та малоінвазивної хірургії:
1. Відділення малоінвазивної хірургії — 15
2. Ортопедотравматологічне відділення — 50
3. Ендоскопічне відділення

Структура центрів Тернопільської університетської лікарні
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Клініка оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії:
1. Оториноларингологічне відділення  — 40
2. Офтальмологічне відділення  — 50
3. Нейрохірургічне відділення  — 30
Клініка хірургічної стоматології:
1. Стоматологічне відділення  — 30
Параклінічні відділення:
1. Приймальне відділення.
2. Операційне відділення.
3. Рентгенохірургічний блок.
4. Рентгенологічне відділення.
5. Відділення гіпербаричної оксигенації.
6. Лабораторія контактної корекції зору.
7. Відділення ультразвукової діагностики.
8. Стоматологічний кабінет.
9. Ендоскопічне відділення.
Консультативно-діагностичний центр (керівник центру — заступник головного 
лікаря з поліклінічної роботи):
1. Обласна консультативна поліклініка.
2. Обласне кардіологічне диспансерне відділення.
3. Обласне ендокринологічне диспансерне відділення.
4. Обласне диспансерне відділення спеціалізованого центру радіаційного захисту населення.
5. Пересувний лабораторно-діагностичний комплекс.
Центр роботи з молодшими медичними спеціалістами та молодшим ме дичним 
персоналом (керівник центру — заступник головного лікаря з мед сестринства):
1. Сестринська рада КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня».
2. Навчально-науковий інститут медсестринства Тернопільського державного медичного 
     університету імені І. Я.  Горбачевського (ННІ медсестринства).
3. Обласні курси підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу при КЗ ТОР 
    «Тернопільська універ ситетська лікарня».
4. Навчально-методичний комплекс.
Центр експертизи тимчасової непрацездатності та якості лікувально-діагнос-
тичного процесу (керівник центру — заступник головного лікаря з експертизи тимчасової 
непраце здатності):

1. Лікарсько-консультативна комісія.
2. Відділ медичної статистики та методичної роботи.
3. Завідувачі стаціонарних відділень.
Центр кадрової служби та юридичного забезпечення (керівник центру — начальник 
відділу кадрів):
1. Відділ кадрів.
2. Юрисконсульт.
Фінансово-господарський сектор (допоміжні підрозділи) (керівник сектору — за
ступник головного лікаря з економічних питань):
1. Централізована бухгалтерія.
2. Господарська служба.
3. Харчоблок.
4. Складські приміщення для зберігання лікарських засобів і медикаментів.
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Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська 
лікарня» є клінічним лікувальнопрофілактичним закладом охорони здоров’я Тернопільської 
області.

Університетська лікарня займається своєю діяльністю відповідно до Конституції України, 
основ законодавства України про охорону здоров’я, чинних законодавчих і нормативно
правових актів, рішень Тернопільської обласної ради та розпоряджень голови Тернопільської 
обласної ради, Положення про клінічний лікувальнопрофілактичний заклад охорони 
здоров’я (за твердженого наказом міністра охорони здоров’я від 1997 року № 174, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 7 липня 1997 року за № 245/2049) та Договору про 
спільну діяльність в галузі практичної, науководослідної медицини та медичної освіти між 
державним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горба чевського» і комунальним закладом Тернопільської обласної ради 
«Тернопільська обласна  клінічна лікарня».

Усі відносини між університетською лікарнею і Тернопільським державним медичним 
університетом імені  І. Я. Горбачевського регулюються Договором і Статутом. 

За два роки функціонування, виходячи із завдань, університетська лікарня: 
— забезпечила в повному обсязі високоспеціалізованою стаціонарною та поліклінічною 

(консультативною) медичною допомогою населення області;
— надала сільським, селищним, міським, районним лікувальнопрофілактичним закла

дам організаційнометодичну допомогу з метою підвищення якості лікувально
профілактичного обслуговування населення області;

— підвищувала якість підготовки медичних кадрів;
— сприяла створенню умов для проведення навчальнопедагогічного процесу з викори

с тан ням сучасних досягнень медичної науки і техніки, забезпечила умови для виконання 
нау ковопрактичних досліджень за тематикою клінік;

— на робочих місцях підвищує кваліфікацію лікарів, медсестер, забез печує проходження 
практики студентами Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Гор
бачевського, медичних коле джів, спеціалізацію медсестринського персоналу сільських, 
селищних, міських, районних ліку вальнопрофілактичних закладів області.

Установчі документи про створення  
КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»

1. Рішення Тернопільської обласної ради від 2 жовтня 2009 року № 777 «Про створення 
Терно пільської університетської лікарні». 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1571р.
3. Договір про спільну діяльність в галузі практичної, науководослідної медицини та 

медичної освіти між держав ним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» і комунальним закладом Тернопільської 
обласної ради «Тернопільська обласна клінічна лікарня» від 19 жовтня 2009 року.

4. Статут комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська універ си
тетська лікарня».

5. Розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 16 грудня 2009 року № 254 
«Про за твердження статуту комунального закладу Тернопільської обласної ради 
«Тернопільська університетська лікарня».

6. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 24.12.2009 року.
7. Наказ комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська універси

тетська лікарня» від 04.01.2010 року № 1 «Про реорганізацію комунального закладу Терно
пільсь кої обласної ради «Тернопільська обласна клінічна лікарня» в комунальний заклад 
Терно пільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня». 

Статутна діяльність  
КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»
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ЦЕНТР ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Колектив відділень терапев тичного про
фі лю очолює керівник центру внутрішньої 
ме дицини, головний позаштатний спеціаліст 
з пи тань стаціонарної допомоги ДОЗ Терно
пільської ОДА, лікар вищої кваліфікаційної 
ка тегорії за спеціальностями «Організація 
охо   рони здоров’я» та «Кардіологія» канд. 
мед. наук І. М. Гераси мець, про фесійний 
шлях якої розпо ча вся на Київ щині в ра йонній 
лікарні, в по дальшо му — на вчання в клі нічній 
орди нату рі, захист ди 
сер тації за спеці альніс тю 
«Кар  діо ло гія», ро  бота 
орди на тором кар діо ло
гіч но го від ді лення Тер
но піль сь кої об лас ної клі
  ніч ної лі карні, ви вчен ня 
за сад орга ні   за ції охо ро ни 
здо ров’я. 

Значна увага в ро  бо ті 
центру внут ріш ньої ме
дицини на ці лена на вирі
шен ня пи тань що до роз
ши рен ня діа па зону діаг
но с тич них дослі джень — 
функ   ціо  наль них, ульт  ра 
зву кових, ла бо ра  тор них.

На даний час ла бо 
раторія універси тетсь кої 
лікарні одна з пер ших у 
захід но му регі оні Украї ни 
ос нащена найсучас ні
шими напів ав то ма тич ними та автоматични
ми аналі за тора ми, зокрема біохімічними, 
гематологіч ним, іму но логічним, що дає 
можливість досяг нути євро пейського рівня 
лабораторної діаг но стики. 

Центр внутрішньої медицини Тернопіль
сь кої університетської лікарні забезпечує 
дорос ле населення області високо спеціа
лізо ваною стаціонарною допомогою тера
певтич ного профілю відповідно до протоколів 
і стан дартів, затверджених Міністерством 
охорони здо ров’я України, надає методично
консуль та тивну допомогу лікувальнопро_
філактич ним закладам області, є сучас ною 
клінічною ба зою медичного університету і 
базою підви щення кваліфікації лікарів та 
медсестер. 

До складу центру входять клініки внут
ріш ньої медицини № 1, 2, 3, невідкладної та 

екстреної медичної допомоги, клiнiчної 
iмуно логiї, алергологiї та загального догляду 
за хво рими, клініколабораторної діагностики. 
Функ ціонують 7 стаціонарних терапев тич  них 
від ділень загальною потужністю 300 ліжок, 
4 параклінічних підрозділи. 

У стаціонарних від ді леннях центру внут
рішньої медицини що річ но отримують висо
ко спе ціалізовану допо могу близько 9 тисяч 
па цієнтів, упрова джу єть ся 55–60 нових мето

дик сучасної ді аг ности ки 
та лі ку вання. Серед них 
важливо відмітити та кі, 
як:  через стра во хід на 
електрокардіо сти  му ля 
ція, добове моніто ру
вання ЕКГ та арте рі аль  
ного тиску, двови мір на і 
че резстра вохід на ЕХО
кардіоскопія, ви зна чен 
ня варіа бель но сті серце
во го рит му, ви зна чення 
Dдимеру з ме тою ран
ньої діаг нос тики тром бо
емболій, ме дикамен тоз
ної та електроім пульсної 
кар діоверсії, ім планта ція 
одно та двокаме р них 
постійних водіїв рит му, 
щогодин ний мо ні то ринг 
рівня глі кемії за допомо
гою апарата CGMS, мето

дика вико ри  стання ін сулінових помп у хво
рих з ла більним пере бігом цукрового діабету, 
пульстерапії і плазмаферезу, гемо та пе
ритоне альний діа ліз, комп’ютерна томографія, 
УЗД плев раль них порожнин, комп’ютерна 
інтра гастральна рНметрія, багатомоментне 
дуоде нальне зон дування. Крім того, спільно 
з фахів цями Тер но пільського державного 
медичного універ ситету імені І. Я. Горба
чевського визна ча ють зміни мінеральної 
щіль ності кісткової тканини за допомогою 
рентгенівського ден си то метра «LUNAR 
DPXA». 

Лікувальнодіагностичний процес у 
центрі внутрішньої медицини забезпечують 
високо кваліфіковані фахівці КЗ ТОР «Терно
пільська університетська лікарня» та про
фесорськови кладацький склад Тер нопіль
ського держав ного медичного університету 
імені І. Я. Горба чевського.

Керівник центру внутрішньої медицини  
КЗ ТОР «Тернопільська університетська 

лікарня» канд. мед. наук І. М. Герасимець
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Клініку внутрішньої ме
дицини № 1 створено 1 липня 
2011 року. Пра  ців ники кліні ки 
надають спеціалізовану те ра
певтичну допомо гу кар    
діологічного, ендо кри    но ло гіч
ного, гастро ен те  ро логічного, 
пуль моно ло гіч ного та гема то
логічного профілів. Клініку 
розгорнуто на 39 ліжках кар
діологічного від ділення, 50 
ліжках ендо кринологічного 
відділення. На базі клініки 
пра цюють 2 професори, 5 до
центів, 2 асистенти. Усі лі карі 
про йшли спеціалізацію і ма
ють вищу кваліфікаційну ка
тегорію. 

На базі ендо кринологіч
ного відділення, куратором якого є завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 1 д. мед. 
наук, професор Н. В. Пасєчко, здійснюються 
квалі фіковані обходи, надається планова 
консультативна та екстрена медична допо
мога. 

Ендокринологічне відділення очолює 
лікарендокринолог вищої кваліфікаційної 
категорії І. В. Голик.

У відділенні щорічно надається висо ко
спеціалізована стаціонарна допомога 1500–
1600 хворим ендокринологічного профілю.
Захворювання пацієнтів вимагає надання 
до помоги третинного рівня складності. Ліку

вальний процес забезпечу
ють три лікарі вищої ква лі
фікаційної категорії. Ліку
вальнодіагностичний про
цес проводять відповідно до 
сучасних протоколів і стан
дартів надання медич ної до
помоги хворим з па тологією 
ендокринної системи. 

Зокрема, у 2015 році впро
ваджено визначення рівня 
Спептиду, антитіл до ре
цепторів ТТГ, інсуліну, тесто
стерону в крові з метою 
вирішення питання щодо 
тактики ведення пацієнтів з 
ендокринною патологією. У 
хворих з лабільним перебігом 
цукрового діабету та вагітних 

є можливість проведення щогодинного 
моніторингу рівня глікемії за допомогою 
апарата CGMS.

Кардіологічне відділення з палатою 
інтен сивної терапії 
для інфаркт них хво
рих очолює голов
ний позаштатний 
кар діолог ДОЗ Тер
но пільської ОДА, лі
каркардіолог ви щої 
кваліфікаційної кате
горії канд. мед. наук 
Н. М. Вівчар. 

Лікувальнодіаг
но с тичний процес у 
па латі інтенсивної 
те ра пії забезпечують 
6 лікарів вищої та 
першої кваліфі ка
ційних ка тегорій. 
Ос новни ми завдан
нями відді лен ня є 
надання висо коспе
ціалізованої ста
ціонарної допо мо  ги хворим кар діо логічного 
про фі лю, забезпечення цілодобовою невід
кладною допомогою пацієнтів з гострою 
коронарною недостатністю, інфарктом 
міокарда, небезпечними для життя порушен
нями ритму та провідності серця.

Завідувач відділення Н. М. Вівчар спільно 
із старшим ординатором Л. В. Садлієм забез

Завідувач кардіологічного 
відділення для інфарктних 

хворих, головний  
позаштатний кар діолог  

ДОЗ Терно пільської ОДА, 
лікар-кардіолог вищої  

ква ліфікаційної категорії  
канд. мед. наук Н. М. Вівчар

Завідувач клініки внутрішньої 
медицини № 1  

д. мед. наук, проф. Н. В. Пасєчко

КЛІНІКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1

Завідувач ендокринологічного відділення,  
лікар-ендокринолог вищої кваліфікаційної категорії  

І. В. Голик  проводить обстеження хворого
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печують створення оптимальних умов для 
проведення реанімації та інтенсивної те
рапії. 

Стандарти надання спеціалізованої допо
моги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда 
включають своєчасне проведення тромбо
літичної терапії. Про фесорськовикла даць
кий склад клініки внут рішньої медицини № 1 

спільно з ординаторами 
палати інтенсивної те
рапії не лише успішно 
впровадили дану мето
дику в КЗ ТОР «Тер но
пільська універ ситетська 
лікарня», але і є коорди
наторами впровадження 
тромболітичної терапії в 
ліку вальних закладах 
області.

На базі клініки внут
рішньої медици
ни № 1 активно 
проводиться на
уководослідна 
робота. Викладачі 

клініки разом з лікарями, ординато
рами відділень протягом останнього 
року опублікували 28 наукових ста
тей, видали 5 інфор маційних листи 
та 2 навчальнометодичні реко
мендації. Захищено одну кандидат
ську дисертацію, виконуються ма
гістерські роботи і фрагмент планової 
міжкафедральної наукової роботи 
університету. 

В клініці проведено комплексний си
стемний аналіз характеру змін мінеральної 
щільності кісткової тканини, обміну 
кальцію і ліпідного обміну та встановле
но особливості прогресування у жінок з 
есенціальною артеріальною гіпертензією 
атеросклерозу і постменопаузального 
остеопорозу. Виявлено предиктори про
гресування остеопорозу в хворих на 
есенціальну артеріальну гіпертензію та 
встановлено їх особливості в гендерному 
аспекті. На кафедрі впроваджено засто
сування альфаліпоєвої кислоти при 
лікуванні хворих на тяжкий токсичний 
дифузний зоб в умовах йододефіцитного 
регіону. В клініці при лікуванні хворих на 
цукровий діабет 2 типу з артеріальною 

гіпертензією використано прямий інгібітор 
реніну «Расілез». 

На базі клініки навчаються студенти 4 та 
6 кур сів медичного факультету Терно

Завідувач рентгенохірургічного блоку П. Й. Вівчар і лікар-хірург  
І. А. Ненашко проводять імплантацію електрокардіостимулятора

Завідувач гастроентерологічного відділення  
В. В. Куліш проводить аналіз комп’ютерної рН-грами 

Визначення рівня глікемії
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пільського державного 
медичного універ ситету 
імені І. Я. Горбачевського, 
які біля ліжка хворого на
бувають практичних на
вичок з діагнос тики та 
лікування ендо крино
логічної, карді о ло гічної, 
гематологічної та гастро
ентерологічної, пуль
монологічної пато логій. 
Основним напрямком по
дальшого вдосконалення 
надання висококвалі
фікованої спеціалізованої 
діагностичнолікувальної 
допомоги хворим є впровадження в практи
ку таких інтервенційних методик діагностики 
та лікування: 

— при серцевосудинних захворюваннях: 
коро на ро гра фії, первинної ан гіо пластики, 
планового та ургентного стентування коро
нарних судин, сучасних неін вазивних та 

інва зив них методик ді
агностики і лікування 
склад них порушень рит
му та провід ності серця; 

— при ендокри ноло
гічних захворюваннях: 
використання інсу ліно
вих помп у хворих з ла
більним перебігом цукро
вого діабету та вагітних, 
впровадження КТдіаг
ностики патології гіпо
таламогіпофізарної ді
лянки; 

— при гастроен теро
логічних захворю ваннях: 

визначення пан креа тич ної еластази1 в калі 
для оцінки екзокринної дисфункції під
шлункової залози; 

— при пульмонологічних захворюваннях: 
викорис тання небулайзерної терапії у хворих 
з бронхооб структивним синдромом та 
концентраторів кисню у пацієнтів з дихальною 
недос татністю.

Клінічний обхід проводять доценти клініки 
 І. В. Смачило та М. Є. Гаврилюк
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Кафедра внутрішньої медицини № 2 функціонує 
на базi відділень ревматології КЗ ТОР «Тернопільська 
університетська лікарня» і терапії невідкладних станів 
Тернопiльської міської лікарні швидкої допомоги. 
Лікувальну та діагностичноконсультативну роботу 
здійснюють 1 професор, 5 доцентів і 4 асистенти у 
базових відділеннях клініки, а також у гастро енте
рологічному, ендокринологічному та кар діологічному 
відділеннях КЗ ТОР «ТУЛ». Викладачі кафедри мають 
категорії з «Терапії» (3 – вищу, 3 – першу), а також 
спеціалізацію та категорії за спе ціальностями: «Рев
матологія», «Кардіологія», «Ендокринологія», «Гастро
ентерологія», «Пульмонологія».

Керівником клініки ревматології є завідувач кафед
ри внутрішньої медицини № 2, заслужений дiяч науки 
i технiки України, голова обласного товариства те
рапевтів, доктор медичних наук, проф. С. І. Сміян. 
Працівниками клініки здійснюються кваліфіковані 
обходи, надається планова консультативна та екстрена 
медична допомога, виконується науководослідницька 
робота за такими основними напрямками: вивчення 
патогенезу, діагностики та лікування остеопорозу, 
первинного остеоартрозу, подагри, системних захво

рювань сполучної тканини, системних васкулітів. Про фесором С. І. Сміян уперше в Україні 
започатковано вивчення системного остеопорозу методом двофотонної рентгенівської 
денситометрії.

Ревматологічне відділення очолює 
лікарревматолог вищої кваліфікаційної 
категорії О. С. Маховська. У відділенні 
щорічно надається високоспеціалізована 
стаціонарна допомога 1400–1500 хворим 
ревматологічного профілю. Лікувально
діагностичний процес забезпечується трьома 

лікарями вищої кваліфікаційної категорії та 
доцентом кафедри У. С. Слабою, аспірантами 
та клінічними ординаторами відповідно до 
сучасних про токолів і стандартів надання 
медич ної допомоги. 

Протягом останніх 5 ро ків викладачами 
кафедри проведено 15 науковопрак тичних, 
55 клінічних та 12 клінікоанатомічних кон
ференцій, прорецензовано 96 історій хвороб 

Завідувач ревматологічного відділення,  
обласний по за штатний ревматолог ДОЗ 

Тернопільської ОДА, лікар вищої  
ква ліфікаційної категорії О. С. Маховська  

проводить щоденний огляд хворих

КЛІНІКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 2

Завідувач клініки внутрішньої медицини  
№ 2 заслужений діяч науки і техніки України,  

д. мед. наук, проф. С. І. Сміян

Проф. С. І. Сміян, О. С. Маховська і Л. В. Задорожна  
на огляді пацієнта
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та презентовано 42 випадки клі нічного обго
ворення хворих. Регулярно працівники ка
федри здійснюють пла нові та ургентні 
консультації, в тому числі плановокон
сультативні виїзди у райони міста, ургентні 
виїзди в лікувальні заклади міста та області 
по центру екстреної медичної допомоги.

На базі клініки ревматології під керів
ництвом проф. С. І. Сміян командою співдос
лідників вперше було проведено обстеження 
пацієнтів та створено референтну базу 
показників міне раль ної щільності кісткової 
тканини здорових лю дей Тернопільської 
області, проведено сис   темні аналізи па то  ге
нетичних зв’яз   ків порушень кісткової тканини 
в клініці рев матичних захво рю вань, при 
гема тологіч ній, нефро логічній пато логіях, 
при брон хі альній астмі і ХОЗЛ. Крім того, 
встановлено роль і поширеність кардіо

васкулярного ризику, мета болічних 
змін, уражень нирок, пе чінки за умов 
подагри, остеоартрозу і розроблено 
підходи до корекції коморбідних станів 
в ревмато ло гічній практиці. За високі 
наукові здобутки в галузі вивчення 
остео порозу і ревматологічних захво
рювань присвоєно 4 наукових ступеня 
доктора, 14 – кандидата ме дичних наук 
пошукувачам ка фед ри, в тому числі й 
лікарям КЗ ТОР «ТУЛ», під керівництвом 
проф. С. І. Сміян.

У лікувальнодіагностичний процес 
протягом останніх років впроваджено 
новітні методики, які стосуються, зокре
ма, вивчення кар діопульмональних 

проявів при анкі лозивному спондилоартриті, 
страти фікації факторів ризику розвитку 

подагричної нефропатії, неалкоголь
ного стеатогепатиту та кардіовас
кулярного ризику в пацієнтів на по
дагру. Розпочато активне впроваджен
ня методики FRAX для визначення 
ймовірності переломів, внаслідок 
остеопорозу протягом 10річного 
періоду.

У перспективах лікувальної роботи 
клініки внутрішньої медицини № 2 – 
подальше вивчення маркерів кардіо
васкулярного ризику, встановлення їх 
ролі у розвитку сер цевосудинних 
подій в ревматології та розробка про
грам ліку вання; створення ре єстру 
пацієнтів, які отримують або потребу
ють лікування біоло гічними агентами 
та дослі дження ефек тивності імуно

Сеанс імунобіологічної терапії проводить маніпуляційна 
медсестра 

Клінічний обхід у ревматологічному відділенні проводить  
проф. С. І. Сміян

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 2
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біо ло гічної терапії виз
начення клініколабо
раторних порушень 
функції печінки у па
цієнтів при тривалому 
використанні мето
трексату та формуван
ня групи ризику щодо 
виявлених змін; вив
чення кардіовас ку
лярного ризику в хво
рих на остеоартроз та 
подагру. 

Результати науко
вих розробок в клінічну практику реалізо
вуються у вигляді статей, тез, патентів та 
посіб ників, в тому числі за останні 5 років 

було опубліковано 
10 статей у фахових 
виданнях, 3 статті у 
закордонних видан
нях таких, як Euro
pean Journal of Rheu
matology, Annals of 
the Rheu matic Dise
ases,  Echocar dio gra
phy, видано англо
мовний посібник з 
основ внутрішньої 
медицини для сту
дентів 4го та 5го 

курсів під редакцією проф. С. І. Сміян.

 Доцент клініки внутрішньої медицини № 2  
Р. Р. Коморовський проводить практичне заняття

Доцент Г. В. Лихацька демонструє методику ЕФГДС

Асистент І. І. Свистун демонструє методику  
визначення глюкози крові 

Практичне заняття з ендокринології  
веде ас. І. І. Свистун

Доцент Р. Р. Коморовський з іноземними  
студентами в кардіологічному відділенні
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Клініку внутрішньої медицини № 3 очо
лює д. мед. наук, проф. Л. П. Мартинюк. Її 
базою є нефрологічне відділення на 30 ліжок 
та пульмонологічне відділення на 30 ліжок 
Тернопільської університетської лікарні. 
Лікувальну та діагностичноконсультативну 
роботу в клініці здійснюють 1 професор, 5 
доцентів, 4 асистенти, 6 лікарів вищої квалі
фікаційної категорії. 

Клініка надає високо спе ціалізовану 
нефроло гічну і пульмонологічну до помогу 
хворим міста й області. За відувач клініки 
проф. Л. П. Мартинюк спільно із завідувачами 
профільних відділень контролюють та забез
печують дотримання стандартів надання 
високоспеціалізованої стаціонарної медичної 
до помоги пацієнтам не фро логічного та пуль
монологічного профілів, використання су
часних методик діагностики, надання орга
нізаційнометодичної та консультативної 
допомоги в лікувальнопрофілактичних за
кладах області. 

Нефрологічне відділення очолює лікар
нефролог вищої кваліфікаційної категорії 
Г. Б. Симко. Щорічно у нефрологічному від
діленні проходять обстеження та лікування 
понад тисяча пацієнтів. 

Лікарі нефрологічного відділення регу
лярно підвищують свій фаховий рівень на 
курсах тематичного вдосконалення, беруть 
участь у проведенні переривчастих курсів 
для терапевтів області, всеукраїнських та 
регіональних наукових нефрологічних 
конференціях, активно займаються науковою 
роботою. 

Лікування пацієнтів у нефрологічному 
відділенні здійснюють згідно із затвердже
ними стандартами, що базуються на сучасних 
рекомендаціях Української асоціації 
нефрологів. У лікувальний процес постійно 
впроваджують нові методики відповідно до 
затвердженого плану впроваджень, забез
печують умови для виконання науково
практичних досліджень за тематикою клінік, 
реєстру нововведень Міністерства охорони 
здоров’я України, розробок працівників 
нефрологічного відділення. 

Професорськовикладацький склад 
клініки внутрішньої медицини № 3 та орди
натори нефрологічного відділення прово
дять активну роботу з пропаганди здорового 
способу життя шляхом виступів на місцевому 
телебаченні та радіо, публікацій у пресі, ви
дання інформаційних листів. 

Для забезпечення сучасних методів діаг
ностики нефрологічних захворювань на базі 
відділення впроваджено такі методики, як: 
використання активного метаболіту вітаміну 
Д3 у хворих з вторинним гіперти реозом, за
стосування еритропоетинів альфа у хворих 
із хронічною нирковою недостат ністю, ви
значення МЩКТ за допомогою денситометра 

КЛІНІКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 3

Завідувач клініки внутрішньої медицини № 3
д. мед. наук, проф. Л. П. Мартинюк

Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3  
Л. П. Мартинюк і завідувач нефрологічного відділення 

Г. Б. Симко на огляді пацієнтки
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у хворих з IIIV ста діями 
хронічної хвороби нирок, 
використання некаль ціє
вмісних фосфатозв’язу
вальних препаратів у хво
рих на хронічну хво робу 
нирок, які перебу вають на 
про грамному гемодіалізі, 
ви користання альфа каль
цидолу для ко рекції вто
ринного гіпер пара тиреозу 
в хворих на хронічну хво
робу нирок.

На кафедрі завершено 
багаторічне дослідження 
на тему: «Ефективність 
комплексного лікування порушень міне
рального обміну та кісткового ремоделюван

ня у хворих на 
хронічну хворобу 
нирок».

Здійснено тео
ретичне узагаль
нення і нове ви
рішення ключових 
завдань в галузі 
медицини, а саме 
нефрології, які по
лягають у ви зна
ченні клінікопа
тогенетичних осо
бливостей пере
бігу порушень мі
не рального обміну 
та кісткового ре
моделювання за
лежно від функціо

наль ного стану ни  рок, покра щенні 
діагностики та розробці способів 
ефективної корек ції порушень каль
цієфосфорного обміну та кістко
вого ремоделювання на тлі хро ніч
ної хвороби нирок з використанням 
фосфатозв’язувальних пре паратів 
різних груп, альфакальцидолу та 
строн цію ранелату, які спрямовані 
на зменшення ризику переломів, 
покращання якості життя і виживан
ня таких хворих.

Клініка внутрішньої медицини 
№ 3 і нефрологічне відділення є 

організаційно
методичним цен
тром з надання 
високо квалі фі
кованої спеціалі
зованої допомоги 
пацієнтам нефро
логічного про фі
лю в області, а 
також центром 
стажування лі
карівнефрологів 
на робочих міс
цях, підго товки 
середнього ме
дичного персо

налу. Працівники клініки розробили та впро
вадили нові сучасні протоколи реабілітації 
пацієнтів з хронічною хворобою нирок.

Завідувач відділення, ординатори, пра
цівники Тернопільського державного медич
ного університету забезпечують високо

Клінічний обхід проводить куратор нефрологічного відділення  
д. мед. наук, проф. Л. П. Мартинюк

Доц. Т. О. Паламар проводить прийом ЕКГ по мережі 
«ТЕЛЕКАРД» і телеметричне консультування 

Асистент кафедри 
внутрішньої медицини № 3 
І. Г. Якубишина проводить 

огляд пацієнта Проведення велоергометрії (парний тест)
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кваліфікованою плановою та екстреною 
лікувальноконсультативною допомогою 
пацієнтів із супутньою нефрологічною 
патологією у стаціонарних підрозділах КЗ 
ТОР «Тернопільська університетська лікарня» 
та чергують у центрі екстреної медичної до
помоги з метою надання високоспе
ціалізованої допомоги хворим, які перебува
ють у лікувальних закладах області. Для на
ближення спеціалізованої медичної допо
моги до населення області працівники 
клініки внутрішньої медицини № 3 та орди
натори нефрологічного відділення 1–2 раза 

на місяць здійс
нюють консуль
тативні виїзди у 
лікувальнопрофі
лактичні заклади 
області. 

Базою клініки 
внутрішньої меди
цини № 3 є пульмо
нологічне відді 
лення, яке очолює 
лікарпуль монолог 
ви щої кваліфі ка
цій ної категорії 
Л. Ф. Шведова. Що
річно в пуль моно
логічному від ді
лен ні проходить 
об стеження та лі
ку  вання б ільше 
тисячі пацієнтів. 

Завідувач відділення Л. Ф. Шведова разом із 
завідувачем кафедри проф. Л. П. Мартинюк 
та куратором відділення доц. Л. П. Боднар 

забезпечують сучасний рівень діаг ностично
лікувального процесу в пульмо нологічному 
відділенні. 

Крім того, відділення є не лише висо
коспеціалізованим лікувальнодіагнос
тичним підрозділом, але й методично
консультативним центром для хворих 
області з бронхолегеневою та алергологічною 
патологіями. Тому до основних завдань 
відділення належать: надання високо спе
ціалізованої пульмоно ло гічної, алерго
логічної допомоги населенню області; 
організаційнометодична робота в ліку

вальнопрофі лактичних закладах об ласті з 
впровадження прото колів і стандартів 
лікування хворих з пульмонологічною пато
логією; впровадження в практику роботи 
терапевтичних відділень області сучасних 
лікувальнодіагностичних, пульмоно ло
гічних технологій, 
рекомендованих 
про відними тера
певтичними клі
ніками України та 
зарубіжжя. 

Найбільшу пи
тому вагу серед 
пролікованих па
цієнтів у пуль мо
но логічному від
діленні складають 
хво рі на брон  хі
альну астму, хро нічне обструктивне захво
рювання ле гень (ХОЗЛ), пневмонії (80 %), які 
пе ре  важно належать до тре тин ного рівня 
курації. Ліку вання і діаг ностику пульмо но
логічних та алерго логічних хвороб здійснюють 

Лікар вищої кваліфікаційної категорії І. Б. Левицький 
проводить двовимірну ЕхО-кардіоскопію

Клінічний обхід проводить асистент І. Г. Якубишина

Завідувач пульмонологічного 
відділення Л. Ф. Шведо-

ва оцінює рентгенограми 
пацієнта в динаміці

Сеанс небулайзерної терапії
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згідно з протоколами і стандартами лікування, 
затвердженими МОЗ України, та реко мен
даціями Європейської асоціації пульмонологів 
і торакальних хірургів. 

У процесі верифікації діагнозу використо
вують сучасні інструментальнолабораторні 
технології: комп’ютерну томографію легень, 
магнітноядерний резонанс (МРТ), УЗД плев
ральних порожнин, цифрову флюорографію 
легень, фібробронхоскопію з дослідженням 
біопсійного ма теріалу, спірометрію; імуно
ло гічне дослідження, визначення кріо гло
булінів, титру холодових антитіл, визначен
ня рівнів специфічних IgE до різ них алергенів, 
реакції агло мерації, визначення маркерів 
автоімунної патології. 

У практику лікування хворих на брон
хіальну астму, ХОЗЛ впроваджено небулай
зерну терапію, оксигенотерапію через кон
центратор кисню, який знаходиться безпо
середньо в палаті біля пацієнта. Крім того, 
оснащення відділення екосистемою «HYLA» 
дає мож ливість створювати в палатах опти
мальний мікроклімат, значно зменшити 
концентрацію побутових алергенів, що вкрай 
необхідно хворим на атопічну бронхіальну 
астму та алергічний бронхіт. 

Для постійного моніторування оксигенації 
крові у хворих з патологією легень викори
стовують пульсоксиметр.
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Клінічний розбір тяжкохворого проводять керівник  
центру внутрішньої медицини І. М. Герасимець,  

проф. М. І. Швед та завідувач кардіологічного  
відділення для інфарктних хворих Н. М. Вівчар 

Завідувач невідкладної та екстреної медичної допомоги
заслужений діяч науки і техніки України , д. мед. наук,  

проф. М. І. Швед

КЛІНІКА НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОпОМОГИ

 У 2015 році кафедра отримала 
комплект навчальнотрену
вального майна, що дозволило 
створити навчальнотрену
вальний центр, в якому студенти 
відповідно до сучасних міжна
родних протоколів з медицини 
невідкладних станів відпра
цьовують елементи кваліфіко
ваної серцеволегеневої реані
мації, методику інтубації трахеї, 
діаг ностику і надання допомоги 
при порушенні серцевого ритму, 
в тому числі при фібриляції 
шлуночків. 

У навчальний процес також 
впроваджено окремі оновлені 
протоколи з медицини невід
кладних станів (18 протоколів), 

які розроблені спільно з фахівцями факуль
тету післядипломної освіти, окремі елемен
ти з надання екстреної медичної допомоги 
травмованим постраждалим за системою 
ITLS (International Trauma Life Support). Впро
ваджено нові підходи з надання невідкладної 
та екстреної медичної допомоги у масових 
випадках. У навчальний процес впроваджені 
стандарти ALS (Advanced Life Support – 
кваліфіковані заходи реанімації) Європейської 
ради реанімації. Доценти Л. П. Мартинюк та 
Р. М. Ляхович пройшли курс ALS у Кракові й 
отримали сертифікати Європейської ради 
реанімації.

Kафедра невідкладної та екстреної ме
дичної допомоги створена в травні 2012 року 
(наказ № 504) на базі Тернопільської універ
ситетської лікарні та центру екстреної 
медичної допомоги, очолив її заслужений 
діяч науки і техніки України, професор Ми
кола Іванович Швед. Основні напрямки його 
наукових інтересів – невідкладні стани, 
кардіологія, нефрологія, ендокринологія.

 В 2012 році співробітниками кафедри 
розроблено і затверджено ЦМК МОЗ України 
типову навчальну програму з дисципліни 
«Екстрена медична допомога», а також 
підготовлено 10 методичних розробок та по
над 12 тис. контрольних тестів для навчання 
студентів. В цьому ж році наказом МОЗ 
України кафедра затверджена в якості 
опорної кафедри за цими програмами. На 
кафедрі навчаються студенти 4 і 6 курсів 
медичного факультету, студенти 5 курсу 
стоматологічного факультету, інтерни, кур
санти, а також медсестрибакалаври та мед
сестри магістри дистанційної форми навчан
ня ННІ медсестринства. В 2013 році 
співробітниками кафедри підготовлено і 
видано у видавництві «Укрмедкнига» 
посібник «Основи внутрішньої медицини», в 
якому наводяться протоколи і алгоритми з 
надання невідкладної та екстреної медичної 
допомоги, а в 2015 році видано посібник та 
підручник: «Екстрена медична допомога», 
який затверджений в якості національного.



26

Клінічний обхід проводить завідувач клініки невідкладної та 
екстреної медичної допомоги проф. М. І. Швед 

 Традиційні напрямки наукових 
розробок співробітників кафедри  
кардіологія, ендокринологія, ревма
тологія та нефрологія. Зокрема, нау
ковцями кафедри досліджуються 
проблеми артеріальної гіпертензії, 
ішемічної хвороби серця, інфаркту 
міокарда, остеопорозу та цукрового 
діабету. На 20132016 рр. заплановано 
виконання комплексної міжка фед
ральної наукової роботи, при свяченої 
розробці проблеми коморбідності в 
клініці внутрішніх хвороб.

Лікувальною базою кафедри є па
лати інтенсивної терапії кардіоло
гічного відді лення (9 ліжок), 15 ліжок 
кардіологічного відділення, ендокри но
логічне відділення (50 ліжок) та відділення 
гемодіалізу (16 гемо діалізних установок) 
КЗ ТОР «Тернопільська університетська лі
карня», а також 2 підстанції ЕМД м. Терно
поля.

6 співробітників кафедри мають вищу 
кваліфікаційну лікарську категорію, 3 – пер
шу. Для забезпечення сучасного рівня 
діагностики та лікування захворювань нирок, 
серцевосудинних захворювань та патології 
органів дихання колективом кафедри впро
ваджено ряд нововведень: добове моніто
рування серцевого ритму та артеріального 
тиску, алгоритми інтенсивного лікування 
нефротичного синдрому (пульстерапія, 
плазмаферез, гемодіафільтрація), розробле

но алгоритми діагностики і лікування по
рушень ритму та провідності серця, інших 
гострих кардіологічних станів (тимчасова і 
постійна електрокардіостимуляція, велоер
гометрія, ехокардіоскопія у 2вимірному 
режимі та черезстравохідна ЕхоКС). Крім 
того, співробітниками кафедри здійснюється 
телеметричне консультування амбулаторій 
з надання первинної медикосанітарної до
помоги в селах Зарубинці, Гнилиці, В. Говилів, 
Увисла та Кокошинці. Для наближення 
спеціалізованої медичної допомоги населен
ню області, працівники кафедри здійснюють 
консультативні виїзди у лікувальнопро фі
лактичні заклади області, в лікарські амбу
латорії з надання первинної медикосані
тарної допомоги. 

Доцент О. Л. Сидоренко проводить велоергометрію 
кардіологічному хворому 

Доцент О. Б. Сусла демонструє студентам методику 
гемодіалізу у нефрологічному відділенні
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Протягом останніх 3 років працівниками 
кафедри регулярно проводилися обходи в 
гастроентеро логіч ному (проф. І. Я. Госпо
дарський) і гематоло гічному (доц. Б. Локай) 
відділеннях, а також курація хворих в гас
троенте роло гічному, гема тологічному, 
пульмо но логічному, ендокри нологічному 
від ділен нях, відділенні судинної хірургії (до
центи Н. Рега, В. Городецький, О. Зарудна, 
О. Усинська, асистенти Л. Мазур, С. Конова
ленко, асистент К. Волинець).

Серед основних на прямків роботи співро
бітників нашої кафедри – дослідження іму
но патогенезу поза печін кових проявів 
хронічних гепатитів В і С (результатом стали 
докторська дисертація І. Я. Господарського; 
протоколи надання медичної допомоги хво
рим на змішану кріоглобулінемію, затверджені 
МОЗ України; декілька методичних реко

мендацій, ін формаційних листів, 5 патентів, 
більше 50 журнальних статей), вивчення 
імунотропних ефектів внутрішньовенних 
моноклонових антитіл (інноваційна апробація 
та запровадження клінічного використання 
цих засобів в області та Україні були прове
дена на базі обласного центру клінічної 
імунології та алергології), інноваційні до
слідження у галузі нових типів специ фічної 
алер готерапії, вивчення ефективності та іму
но логічних ефектів нових типів інтерферонів, 
не специфічних та спе ци фічних внутрішньо
венних імуно глобулінів тощо. Результати 
проведених досліджень були пред ставлені 
на численних міжна родних конгресах як в 
Україні, так і за 
кордоном (Вар
шава,  Прага , 
Париж, Берлін, 
Москва, Санкт
Петер бург, Бєл
град, Будапешт 
тощо).

П р о т я г о м 
2 0 1 0  1 5  р р . 
спільно з пра
ців  никами лі
карні було орга
нізовано і про
ведено 4 між
народні імуно
логічні конфе
ренції «Іму но
пато логія при 
респіраторних 
захворюваннях», у яких взяли участь колек
тиви науковців з України, Польщі, Білорусі, 
Росії, США, Болгарії, а також 6 регіональних 
кон фе  ренцій, більше 20 клініч них і пат
анатомічних конфе ренцій. 

Імунологи університету протягом останніх 
3 років взяли участь у проведенні 6 між
народних багатоцентрових клінічних до
сліджень, присвячених вивченню актуальних 
ас пектів клінічної імуно логії та алергології, 
з них 2 – спільно з кафед рою хірур гії, 1 – 
спільно з кафедрою ЛОРхвороб. Усі дослі
дження проводилися із залученням лікарів 
універ ситетської лікарні, у біль шості випадків 
вони виступали координаторами і головни
ми дослід никами.

Завідувач гастроентерологічного 
відділення В. В. Куліш проводить  

розбір іригограми 

КЛІНІКА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ  
ТА ЗАГАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ

Завідувач клініки клінічної імунології, алергології  
та загального догляду за хворими д. мед. наук,  

проф. І. Я. Господарський
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Розвиток гематології як клінічного та 
наукового напрямку у Тернополі був запо
чаткований одночасно зі створенням 
гематологічного відділення на базі обласної 
клінічної лікарні у 60ті роки ХХ століття.

У складі клініки розгорнуто 70 ліжок, з 
яких 35 — гастроентерологічних, 30 — 
гематологічних, 5 — імунологічних, тут на
дають висо ко квалі фіко вану спеціа лізовану 
допомогу хво  рим гас троен теро ло гіч но го, 
гемато ло гіч ного та іму но логіч ного про філів. 
Гас тро енте ро логічне від  ді лення очо лює го
ловний поза
штатний гас тро
 ен те ро лог Де
партаменту охо
рони здо ров’я 
Тер но піль ської 
ОДА, лікар вищої 
ква ліфіка ційної 
ка тегорії В. В. Ку
ліш. Основним 
напрямком на
дання допомоги 
у відділенні є 
лікування хво
рих на хро нічні 
панкреатити, за
хворювання гепа тобіліарної зони, в тому 
числі пацієнтів із хронічними гепатитами 
вірусної та авто імунної етіології. Основні 
функції відділення: впровадження сучасних 
методів діагнос тики, лікування і профілактики 
захворювань органів травлення; підвищення 
кваліфі кації лікарів і середнього медичного 
персоналу лікувальнопрофі лак тичних за
кладів області з питань гастроен те рології; 
проведення аналізу поширення захворювань 
органів травлення, тимчасової не праце
здатності, інва лідності й смертності та роз
робка ефективних засобів щодо їх зниження 
і профілактики. Лікувальнодіагностичний 
процес у відділенні забезпечують д. мед. 
наук, проф. І. Я. Господарський, д. мед. наук, 
проф. В. М. Василюк, доценти М. Є. Гаврилюк, 
І. В. Смачило, О. С. Усинська, 2 лікарі
ординатори вищої кваліфікаційної категорії 
Т. О. Овечкіна, Л. М. Негода, а також клінічні 
ординатори Тернопільського державного 
медичного університету імені І. Я. Горба
чевського. На основі відділення функціонують 
2 обласних центри: 1. Обласний центр 

гастроентерології з гепатологією 
(керівник — проф. І. Я. Господарсь
кий). До складу центру входять 35 
ліжок гастроентерологічного 
відділення (надають висо ко ква
ліфіковану спеціалізовану допо
могу хворим гастро ентеро ло
гічного профілю), кабінет клі
нічного гастроентеролога полі
клініки. 2. Обласний центр клініч
ної імунології та алергології (ке
рівник — проф. І. Я. Господарський). 
До складу центру входять 5 ліжок 
гастроен терологічного відділення 
(надають високо кваліфіковану 
спеціалізовану допомогу хворим 

імунологічного профілю) і 5 ліжок пуль
монологічного відділення (надають ви
сококваліфіковану спеціалізовану допомогу 
хворим алергологічного профілю), кабінет 
клінічного імунолога/алерголога поліклініки, 
імунологічна лабораторія. Новими діаг
ностичними техно логіями, впровадженими 
у клініці, є: розроблена та апробована мето
дика дифе рен ційованого визначення типів 

Клінічне обговорення проводить  
проф. І. Я. Господарський

Проведення комп’ютерної  
інтрагастральної рН-метрії

Введення пегільованого інтерферону хворому  
на хронічний гепатит С
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кріоглобулінемії; визначення 
29 анти генів і генетичного 
матеріалу вірусів у кріо
преципітатах; визначення 
популяцій і субпопуляцій 
лімфоцитів за допомогою 
моноклонових антитіл; 
комп’ютерна інтрагастральна 
рНметрія. Новими лікуваль
ними технологіями, впро
вадженими у клініці, є: за
пропоноване та апробоване 
поєднання пегільованих 
інтер феронів та селективних 
тимоміметиків при хронічних 
вірус них гепатитах; викори
стання внут ріш ньо венних 
імуно гло бу лінів при вірусних 
пневмоніях і автоімун них синдромах та за
хворюваннях. Розроблено технологію засто

сування імунотера
певтичних засобів у 
хворих на гепатит С із 
резистентністю до 
противірусної терапії. 
Уперше в Терно піль
ській області розпоча
то використання внут
рішньовенних моно
клонових антитіл при 
автоімунних захворю
ваннях. Розроблені 
ко лективом клініки 
діагностичні й ліку
вальні технології за
хищені патентами на 
винаходи і корисні 
моделі. Гематологічне 

відділення очолює обласний позаштатний 
гематолог Департамента охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА, лікар вищої кваліфі
каційної категорії Г. Г. Кміта. Куратором 
гематологічного відділення є канд. мед. наук, 
доц. Б. А. Локай. Лікувальний процес у 
відділенні забезпечують також лікарі вищої 
та першої кваліфікаційних кате горій Л. Т. Кра
мар та Р. Й. Вибирана. Основною функцією 
відділення є надання високо кваліфікованої 
консульта тив ної, діагнос тичної та висо
коспеціалізованої лікувальної допомоги 
пацієнтам із захворюваннями системи крові. 
Протягом 2014 року у відділенні проліковано 

842 хворих, серед них пацієнтів 
з уперше встановленим діагно
зом — 231. У відділенні лікують 
хворих з такими патологіями, 
як: гостра мієлота лімфо бласт
на лейкемія; хронічна мієлоїдна 
та лімфоїдна лей кемія; мно
жинна мієлома; мієлодис плас
тичний синдром; ідіопатичний 
мієло фіброз; справжня полі
цитемія; есенціальна тромбо
цитемія; гостра та хронічна 
імунна тромбоцитопенічна 
пурпура; анемії різного генезу 
середнього ступеня тяжкості й 
тяжкі; гемофілія А та В; симп
томатичні еритроцитози, тром
боцитози, тромбоцитопенії, 

розлади гемостазу. 
Колектив клініки налагодив тісну спів

працю з провідними науководослідними та 
клінічними лабораторіями України, де про
водять цитогенетичне, молекулярногене
тичне дослідження та імунофено типування 
імуноцитів і клітин кісткового мозку з метою 
чіткої верифікації діагнозу та підвищення 
якості лікування. Накопичено великий влас
ний досвід проведення поліхіміотерапії 
онкогематологічних захворювань згідно зі 
стандартами і протоколами, затвердженими 
МОЗ України. Працівники клініки вивчають 
змі ни мінеральної щіль ності кісткової тка
нини у хворих на хронічну лейкемію на дво
фотонному ден си тометрі «LUNAR DPXA». У 
своїй роботі лікарі керуються ос танніми 
вітчиз нян и ми та світовими даними про 
особливості перебігу та методи впливу на 

Завідувач гематологічного 
відділення  

Г. Г. Кміта проводить 
діагностичний перегляд 

мієлограми

Куратор гематологічного 
відділення доц. Б. А. Локай  

проводить стернальну 
пункцію

Клінічний обхід проводять куратор та лікарі-
ординатори гематологічного відділення
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патологічний процес. 
У 2007–2011 роках 
працівники клініки 
брали участь у роботі 
Українськонідер
ландського проекту 
при підтримці про
грами MATRA «Під
тримка та поліпшення 
догляду за людьми 
похилого віку на рівні 
громад» за участю 
представників влади, 
громадськості, ні дерландських експертів, 
преси. Цей проект передбачав ряд вза



ємопов’язаних кроків, а саме: опіку над людь
ми похилого віку, які перебувають у групах 
ризику й потребують допомоги; сімейну ме
дицину з наголосом на роботі медсестер; 
співпрацю та координацію зусиль різних 
установ для забезпечення безперервного 
догляду. ННІ медсестринства Терно піль
ського державного медичного універ
ситету імені І. Я. Горбачевського був 
координатором цього проекту в Україні. 
Зусиллями співробітників клініки про
ведено 5 грантових досліджень під 
керівництвом проф. І. Я. Господарського 
та проф. Ю. І. Слив ки. На сьо годні 
продовжується виконання 4 міжнародних 
клінічних досліджень. Основ ні теми 
наукових досліджень: імунопатологія 
хронічних вірусних гепатитів та інших 
ін фекційних хвороб; імунопатологія ре
активних і ревматоїдного артритів, інших 
авто імунних захворювань; алергози та 
бронхіальна астма. 

Спільно з кафедрою пропедевтики 
внут рішньої медицини проведено 3 міжна
родних конференції «Імуно патологія при 
респіра торних захворюваннях». У роботі цих 
форумів брали участь делегації з Польщі, 
Росії, Білорусі, США (експерти Національної 
агенції аерокосмічних досліджень з питань 
гіпоксії). За результатами конференцій 
організовано Міжнародний грантовий про
ект щодо вивчення епідеміології бронхіальної 
астми (Україна–Польща–Біло русь–Канада). 

Клінічний розбір у гематологічному відділенні

Клініка є навчальною 
базою для вітчизняних 
та іноземних студентів 
медичного фа культету, 
ННІ медсес тринства та 
лікарівін тернів, які про
ходять під готовку в Тер
но піль ському державно
му медичному універ
ситеті. Усі викладачі клі
ніки відмінно воло діють 
іноземними мовами і 
сертифіковані на право 

викладання англій ською мовою (не нижче 2 
рівня). Перспективними напрямками розвит
ку клініки є розширення можливостей діаг
ностики захворювань з використанням 
імунофе нотипування клітин периферичної 
крові та кісткового мозку, цитогенетичного 
та молекулярногенетичного методів дослі
дження; створення умов для проведення 
високодозової хіміотерапії, автота ало

трансплантації кісткового мозку; визначення 
предикторів імунної відповіді на введення 
пегільованих інтерферонів, внутріш ньо
венних моноклонових антитіл. Плануються 
продовження і поглиблення співпраці з про
відними світовими імунологічними, гастро
ентерологічними і гематологічними центра
ми з проведенням стажування лікарів, за
своєнням та впровадженням нових діагнос
тичних і лікувальних технологій.

На базі клініки проходять навчання студенти та клінічні 
ординатори з різних країн світу
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Клініку клініколабораторної діагностики 
ство рено 1 травня 2011 року. Навчальний, 
нау ко вий та діагностичний процеси в ній 
забез печують завідувач клініки, один про
фесор, один доцент, 3 асистенти. Навчаль
ною базою клініки є університетська лікар ня 
і міжка федральна науковоклініч на лабора
торія універ си тету. 

Клініко-діагностична лабо-
раторія КЗ ТОР «Тернопільська 
університетська лікарня». До 
скла ду лабораторії входять клі
нічний, біохімічний, імуно фер
мент ний, іму нологічний, бакте
ріо логічний під розділи  та 
лабо ра торія ургент ної служби 
з ці ло добовим режимом робо
ти. Про ведення лабораторних 
до слі джень забезпечують 12 
ліка рів вищої кваліфікаційної 
кате го рії та досвідчені фахівці
лаборанти. 

Основними завданнями клі
нікодіагно с тич ної лабораторії 
є вико нан ня лабораторних до
сліджень високого рівня, впровадження 
новітніх технологій від повідно до світових 
стандартів, спрямованих на покращення 
ліку вальнодіагностичного про цесу третин
ного рів ня складності надання медичної до
помоги.

Щорічно лабораторія бере участь у міжла
бораторному контролі якості, за підсумками 
якого отримано 100 % результат досто
вірності.

Завідувач клініки клініко-лабораторної діагностики  
д. біол. наук, доц. І. Я. Криницька 

Клінікодіагностична лабораторія є орга
нізаційнометодичним центром, на її базі  
про  водять первинну підготовку лікарів об
ласті, здійснюють підвищення кваліфікації 
лабо ран тів, організовують науковопрактичні 
конфе ренції.

На даний час лабораторія університетської 
лікарні  єдина з державних медичних закладів 
і одна з перших у західному  регіоні оснаще
на найсучаснішими напівавтоматичними та 
авто матичними аналізаторами, зокрема 
авто ма тичним біохімічним аналізатором 
системи «Integra 400 plus» Roche (Швейцарія), 
автома тич ним імуноферментним аналіза
тором «Elec sys 2010» Roche Hitachi, автома
тичним гема тологічним аналізатором «MS4» 
(Фран ція).

Робота даних аналізаторів забезпечує 
про ведення:

— імуноферментних досліджень з визна
ченням: тиреотропного гормону, Т4вільного 
гормону, антитіл до тиреопероксидази, про
лак тину, кортизолу, тестостерону, лютеїні
зуючого гормону, фолікулостимулювального 
гормону, Спептиду, парат гор мону, ге

лікобактер пілорі, фе ри тину, 
маркерів гепатитів В, С, про
статоспецифічного антигену, 
інсуліну, імуноглобу лінів Е, 
А, М, G, СD (3, 4, 8, 22), маркерів 
кардіосклерозу;

— біохімічних досліджень 
з визначенням показників: 
лі підограми, лактату, ліпази, 
амі  лази панкреатичної, біл
ко вого, вуглеводного обмінів, 
мік  ро елементів, Dдимеру, 
ферментів;

— гематологічних дослі
джень з визначенням вісім
над  цяти показників перифе
ричної крові.

Завідувач клініко-діагностичної 
лабораторії, лікар-лаборант  

вищої кваліфікаційної
категорії Н. С. Степанчук 
проводить мікроскопічне 

дослідження ліквору

КЛІНІКА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Дослідження біохімічного матеріалу проводять  
лікарі О. М. Яременко, Л. М. Фецан, І. Б. Доленга



32

У 2011 році впроваджено новітні методи 
дослідження: Dдимер, антитіла до імуно
гло буліну Елямблій, антитіла до імуно
глобуліну G, Mхламідій, антитіла до іму
ноглобуліну Gміко плаз
ми, уреаплазми, ви зна
чення дво спі раль ної ДНК, 
анти нук леарних анти тіл, 
ан   ти тіл до цикліч ного ци
трулі нового пеп тиду.

Міжкафедральна на-
уково-клінічна ла бо  ра-
торія. До складу ла бо
раторії входять під  роз
діли: по ліме разнолан
цюгової реакції, іму но  ло 
гічний, оснащений про
точним цитофлуо ри мет
ром, іму но фер мент ний, біохіміч ний, клі ніч
ний.

На базі клі ніки на вча ють ся студенти 4 і 5 
курсів медич но го, 3 і 4 курсів фармацевтич
ного та 4 курсу стоматологічного факультетів, 
яким виклада ють такі дисци пліни, як клі ніч   на 
лабо ра торна діаг но с тика, клінічна біо хі мія, 

Аналіз крові проводять лаборанти КДЛ  
І. В. Лупій, Г. В. Кусьмій, Г. І. Бриляк, І. В. Свинчак

Лікар-лаборант Л. М. Фецан проводить  
дослідження на імуноферментному аналізаторі

Лікар-лаборант В. Т. Кирик проводить 
дослідження на біохімічному аналізаторі

функціо наль на біо хімія. 
Також про водять пер
винну спе  ціалізацію з 
клі ніч ної лабора тор ної 
діагно стики, клінічної 
біохімії та перед атес
таційні цикли і курси 
те матичного вдоско
налення для лікарів
лаборантів і лаборантів 
з вищою немедичною 
освітою.

У клініці проводять наукові до слі джен ня 
з проб лем ді а гнос тики та епі де міо логії грипу 
й інших респіраторновірусних інфекцій, ві
русних гепатитів В і С, ролі апоптозу в роз
вит ку патоло гіч них про цесів, ста ну клітинного 
і гу мо рального іму нітету при різ них за хво

За електрохемілюмінесцентним аналізатором 
Г. В. Гетьман

Визначення показників згортання крові  
на автоматичному коагулографі проводить  

лікар-лаборант Л. І. Ліщина
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рю ваннях. У дослі дженнях вико
ристовують сучасні методи — про
точної ци то метрії, поліме раз но
ланцю го вої реакції, іму  нофер мент
ного аналізу. 

У найближчій перс пективі в 
уні вер си тетсь кій лікарні заплано
вано будівництво лабо ратор нодіагнос тич
ного кор пусу, на базі якого буде функціонувати 

Студент 5 курсу ознайомлюється  
з роботою автоматичного 

імуноферментного аналізатора «Сobas»

Студенти 4 курсу працюють на біохімічному 
аналізаторі «Humalayser»

У клінічній лабораторії 
студенти виконують 

загальний аналіз крові

Канд. мед. наук М. І. Марущак  
проводить аналіз результатів проточної 

цитофлуориметрії  
на апараті «Backman coulter»

клініка клінікола
бо  раторної діаг
нос тики. Це дозво
лить ви ко ристо
вувати для по треб 
клініки і в на у ковій 
роботі ви кла да чів 

та практич них лікарів сучасні інфор мативні 
лабо раторні методи діаг ностики. 
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Центр функціональної діагностики та 
клінічної патофізіології створений 7 червня 
2012 року на базі відділення функціональної 
діагностики Тернопільської університетської 
лікарні і кафедри функ ціо нальної діагностики 
та клінічної патофізіології, яку очолила 
д. мед. наук, доц. М. І. Марущак.

Метою його створення є впровадження 
сучасних методів функціональної діагностики 
у діагностичнолікувальний процес та про
ведення глибокого, всебічного діагностичного 
пошуку. Багатопрофільний підрозділ центру 
функціональної діагностики оснащений су
часною, високоінформативною медичною 
апаратурою зарубіжного і вітчизняного ви
робництв з врахуванням рекомендацій По
ложення про службу функціональної діагнос
тики в Україні, Європейського товариства 
кардіологів, Європейського респіраторного 
товариства, Української асоціації клінічних 
нейрофізіологів.

У центрі проводиться обстеження сер
цевосудинної, нервової системи, органів 
дихання й опорно
ру хового апарату. На 
даний момент в умо
вах центру можливим 
є проведення елек
тро кардіографії, хол
терівського монітору
вання ЕКГ, добового 
моніторування арте
рі ального тиску, елек
 тро енце фалографії, 
денситометрії, дослі
дження функції зов
нішнього дихання.

Для реєстрації електричної активності 
серця, виявлення різноманітних порушень 
ритму та провідності, наявності ішемічних 
змін, добового коливання показників арте
ріального тиску використовують сучасний 
електрокардіографічний комплекс ECG Pro 
(Imesc, Україна).

Дослідження функції зовнішнього дихан
ня проводиться на комп’ютерному спіромет
ричному обладнанні Spirolab 3 (MIR, Італія), 
який дозволяє оцінити рестриктивні та об
структивні типи порушень зовнішнього ди
хання; проведення проб з бронхолітиками 
дає можливість виявити динамічну обструк
цію бронхів. 

Для реєстрації біопотенціалів мозкових 
клітин, що відображають функціональну 
активність мозку, використовують комп’ю
терний енцефалограф System Plus Evolution 
(Micromed, Італія).

Працівники Центру співпрацюють з ліка
рями функ ціо нальної діагностики Київського 

міського центру сер
ця та Асо цiацiєю кар
дiологiв України. 
Спіль но з ко лективом 
від ді лен ня функ ці
ональної діагностики 
викла дачі кафедри 
беруть участь у клі
нічних тренінгах, 
нау кових семінарах, 
майстеркласах. 

ЦЕНТР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
ТА КЛІНІЧНОЇ пАТОФІЗІОЛОГІЇ

Завідувач центру функціональної діагностики  
д. мед. наук, доц. М. І. Марущак

Реєстрація ЕКГ. Заняття проводить С. В. Дзига

Реєстрація електроенцефалограми
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Параклінічні відділення співпрацюють 
з усіма клініками Тернопільської універси
тетської лікарні з питань організації ро
боти та проведення лікувальнодіаг нос
тичних за ходів. 

Відділення функ ціо нальної діагнос-
тики. Ос новним завданням відді лення є 
проведення висо ко кваліфікованої спе ціа
лізованої функ ціональної діагнос тики з 
досліджен ням сер цевосудинної (елек
тро кар діографія, рео  гра фія, вело ер гомет
рія) та дихаль ної (пневмо тахо та спі
рографія) систем. Вказані мето дики дають 
можливість проводити ранню діаг ностику 
патології серця, зокрема пору шень його 

мет аболізму, рит му, гострої та хроніч ної 
коронарної недо стат ності. Оцінка 
дина міч них змін показ ни ків функ
ціональних проб доз воляє до стовірно 
визначити ефек тивність ме ди камен
тозного ліку вання, загаль ну пра це 
здат ність паці єнта, встановити сту
пені недо с татності кро вотоку, визна
чити тип і ступінь вентиляційних 
порушень. 

Відділення фун к ціональної діаг
нос ти ки уні вер ситетської лі  кар ні має 
на озбро єнні су час не ме дичне об  лад
  нан ня, в то му числі ді аг  нос тич ний 
ком п’ю тер ний ком плекс «Кар  діо
плюс», ком  п’ю тер ний рео гра  фічний 
ком п  лекс. Кількісні по каз  ники ро  бо
ти під роз ділу від по віда ють се  реднім 

зна чен  ням для ана ло   гічних відді лень об
ласних лі карень Ук раї ни. Упро довж 2010 року 
пра цівники відді лен ня про  ве ли майже 25 
ти сяч функ ціо наль них об стежень.

Перс пект ив ним на прям   ком роз вит ку від
ді лення є вдоскона лення рівня функціо
нальної діаг нос ти ки бронхо легене вої сис
теми.

На часі впрова дження в роботу уні верси
тетської лікарні таких ме тодик, як рео ен це
фа лографія, циф рова оп тична ка піля роскопія 
для виявлен ня ранніх порушень мік ро цир
куляції у хво рих із судинною, ендокрино
логіч ною, кардіо ло гіч ною, невроло гіч ною 
па тологіями.

У тісній спів праці з відділен нями лікарні 
та науко ви ми спів ро біт ни ками ме дич  ного 

універ си тету здійс ню
ють ся діагнос тичний 
по шук, роз гляд та об
го ворення склад них 
клі ніч них ви пад ків. 
Ма те ріали викори сто
вують для про ве дення 
пе ріодичних за нять, 
консуль та цій та кон
фе ренцій. Від ді лення 
функ ціо нальної діаг 
нос тики є нав чальною 
ба зою для під го тов ки і 
про фе сій  ного вдо ско
на лен ня лі  карів та мед
сес тер рай онних і місь
ких лі  карень об ласті.Медсестра М. Г. Новосад прово-

дить велоергометрію

Старша медсестра З. Р. Зомбра здійснює запис 
електрокардіограми

Проведення пневмотахографії

пАРАКЛІНІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ
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Рентгенорадіологічне 
відділення. Основ ним за
вданням відділення є опти
мізація про меневого наван
таження на пацієнтів та 
ме  дичний персонал рент
ге норадіологічних під роз
ділів лікувальнопрофі
лактичних закладів області 
шляхом відомчого контро
лю за до триманням норм 
радіаційної безпеки, конт
ролю за потужністю експо
зиційних доз ро бо чих місць, 
колектив них ефек тив них 
доз, за собів проти ра діацій
ного захисту. 

Лікарірадіологи та ін
же нернотехнічний пер  со
нал відділення здій  с нюють 
контроль за вико нанням 
Про   грами захисту насе лен ня Тер нопільської 
об лас ті від впливу іонізу ючого ви про
мінювання на 2007–2017 рр. 

Фізіотерапевтичне відділення КЗ ТОР 
«Тернопільська універси тетсь ка лікарня» 
надає фізіотера пев тич ну допо мо гу хворим 
ста ціо на ру та є ор га ніза цій номе тодич ним і 
кон   суль та тив   ним цен тром фі зіо те ра пев  тич
ної до  по мо  ги об лас ті. Фі зіо те ра пев тич  на 
до  по мо га — не   від’єм на час  ти на ком  п  лекс
ного лі ку  вання і про  фі лак тики різ но ма ніт них 
за хво  рю вань.

Лікуваль ний про   цес забез пе чу ють лі карі 
ви щої та першої ква  лі фіка ційних ка тегорій, 

які на дають ви со ко спе ціа
лізовану фі  зіотера пев  тичну 
 до  помо гу хворим те  ра
певтич ного та хі рур гіч но го 
про філів, а  та кож про во дять 
про цеду ри ла зе ро та маг
ніто ла зер ної те ра пії. Фі зіо
тера певти бе руть ак  тив ну 
участь у нау ко  вопрак тич
них кон фе  рен ціях, се мі на
рах та з’їз дах. Їх статті неод
но  ра зово друку вали в ма те
ріалах нау ковопрак тичних 
конференцій Украї ни та 
періо дичних виданнях для 
насе лення області.

У складі відділення пра
цюють 15 медсес тер та 11 
пра цівників молодшого 
пер  со налу, які за рік прово
дять близько 33–34 тисячі 

проце дур, таких, як:
— лазеротерапія (магні то лазерна те рапія 

та інфра чер во ний лазер);
— низькочастотна елек т ро терапія (гальва

нізація, діа ди на мотерапія, елект рости му
ляція);

— високочастотна елект ро  терапія (індук
то терапія, дар сонвалізація, УВЧте ра пія, 
СМХ та ДМХтерапія, ульт ра звукова те
рапія);

— інга ля  торій, в яко му про во дять ульт ра
зву кові та па рові ін га ля ції, син г лет нокис не
 ву тера пію, вал  кі о н те рапію;

— каме ра штуч   ного мік  ро клі ма ту (га ло те
ра пія);

—  м а  с а ж  н і 
про  це ду ри пе
редба чають про 
ве дення кла сич
ного руч ного та 
апа рат ного маса
жу на масаж ному 
кріс лі та ре лак са
цій них ку шет  ках з 
елект ро пі ді грі
вом.

 У гря зе лі кар ні 
про водять озо ке 
ри то та па ра фі
но те ра пію.

Дозиметричне вимірювання іонізуючого 
випромінювання 

Завідувач рентгенорадіологічного 
відділення О. Ю. Розумний

Завідувач 
фізіотерапевтичного  

відділення Н. Я. Брикса
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Впрова джу ють нові ме
тоди лі  ку ван ня, такі, як: 

— син г лет нокис нева 
те ра пія при іше міч ній хво
робі сер ця, цук ро вому діа
беті;

— електрофо рез із пол
тавським бішофітом при 
ліку ванні пато логії хреб
та;

— інгаляції з розчином 
глу таргіну при лікуванні 
хворих на артеріальну гі
пертензію.

Відділення співпрацює 
з ка федрою фізіо терапії і 
ме дичної реа білітації та 
спор тивної ме дицини Тер
но пільського дер жав  но го 
ме  дич ного універ сите ту 
іме ні І.  Я. Гор  ба чевсь кого (за ві ду  вач ка фед ри 
проф. І. Р. Ми  су ла, канд. мед. наук, доц. 
Л. В. Ле  виць ка). На  ла годжена ак  тив на спів
праця з фі зіоте ра пев тич ним від ділен ням Жи
  то  мирсь  кої об ласної клі  нічної лі карні іме ні 
О. Ф. Гер ба чевсь кого з при воду що квар таль
ного обмі ну ро  бо чою ін фор ма цією та мо ні
то рингу по казників.

Перспективним напрямком роз вит ку від
ділення є екс плу а тація на повну по тужність 
водо лікарні, в якій на яв ні ванні зали, ка бінети 
гід ро ма са жу, циркуляр ного ду шу, підвод ного 
ске лет ного витяг нення, душу Шарко. 

Відділення ліку валь ної 
фіз культури. Ос нов ним зав
данням відділення є забез
печення ран ньої фізичної 
реабілітації хво рих тера
певтич ного та хірургіч но го 
про фі лів з метою запобіган
ня по яві ус кла д нень основ
них за хво рювань, від нов
лення функціо наль ної здат
нос ті організму та пра це здат
нос ті. Щорічно у від діленні 
ме тодом лі ку вальної фіз
культури лі ку ється 9500–
10 400 хво рих.

Медичний персонал від 
ділення володіє су час ни ми 
мето ди ками ліку валь ної фіз
куль тури, надає допомогу 
хворим. З червня 2003 року 

є членом осередку асо ціацій фахівців зі спор
тивної меди цини та лікуваль ної фіз куль
тури. 

У процесі реабілітації хворих ви кори с
товують лікувальну, кори гу валь ну, дихальну 
(звукову, дре нажну, форсовану) гім настику, 
до зо вану ходь бу, теренкур. У роботі з па ці
єн тами, які мають патоло гію опорно
рухового апа ра ту, застосо ву ють новітні ме
тодики пасивної, пасив ноак тивної, активної 
роз роб ки їх органів, про водять заняття на 
від повід них тре нажерах.

Проведення класичного ручного 
масажу

Завідувач відділення лікувальної фізкультури,  
лікар вищої кваліфікаційної категорії з лікувальної  
фізкультури Н. П. Бобеляк за аналітичною роботою

Процедура ультрафіолетового опромінення
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Проведення ультразвукових інгаляцій

З метою приско рення клінічного та функ
ціо нального оду жання хво рих впро ва джено 
мето дику фор  му  вання еле мен тів ізо мет рич
 ного нап ру ження при гіперто ніч ній хворобі, 
збіль шення фі зичного на вантаження цик
лічного типу при цукровому діабеті, пост і зо
мет рич ну релаксацію на профі лак торі Єв
менова.

На основі мето дичних рекомен дацій Тер
но пільсь  кого дер жав ного медич ного універ
ситету імені І. Я. Горба чевського, Департа

менту охо ро ни здоров’я Тер  нопільської ОДА, 
КЗ ТОР «Тер   нопільська уні верситетсь ка 
лікарня» «Реа  бі літація хворих на інфаркт міо
кар да» від 31.01.2011 року на базі кардіоло
гічного від ділен ня для інфаркт них хворих, у 
від ді лен нях реа
білітації місце
вих кардіо ло гіч
них сана то ріїв 
та полі клініці за 
міс цем про жи
ван ня впро ва
дже но систе му 
реа бі лі та ції хво
рих на ін фаркт 
міо карда. 

Перспек тив
ним на прям   ком 
роз витку від ді
лення є впро
в а д ж е н н я  в 
прак тику мето
ди ки ран ньої фі
зичної реабі лі
та ції хворих з 
че реп номозко
ви ми травмами.

Медсестра О. П. Нагаєнко прово-
дить комплекс вправ для розробки   

кульшових суглобів 
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З 2001 року колектив хірургічного під
розділу очолює заступник головного лікаря 
з хірургічної роботи В. В. Запорожець. Віктор 
Ва сильович — досвідчений хірург, який про
йшов шлях від ургентного хірурга, клінічного 
ординатора, завідувача хірур гічного відді
лен ня в районі, ви вчив органі за торський 
досвід, зробив ваго мий внесок у розви ток 
нових тех  нологій лі ку
валь нодіагнос тич ного 
процесу. До сягнуто ус
піхів у малоінва зив них 
техно логіях черевної і 
то ракальної хірургії, 
ото  ри но ларингології та 
уро логії, но вих техно
логіях лі ку вання патоло
гії очей та орто педії, 
впрова дженні прото ко
лів і стан дартів діаг нос
тики та лі  кування хво
рих хі рур гічного про
філю.

Центр хірургії Терно
пільсь кої уні вер си тет
ської лі карні забезпечує 
на селення області висо
коспеціалізованою та ви  соко квалі фікованою 
стаціонар ною і хірур гічною допомогою, 
надає методичну допомогу лі ку вальнопро
філактичним закладам області, є клі нічною 
базою медичного уні верситету і базою під
вищення кваліфікації лі карів та середнього 
медичного персоналу.

 На базі закладу функціонують клініка 
хірургії № 1, клініка хірургії з анестезіологією 
№ 2, клініка ендоскопії з малоінвазивною 
хі рургією, урологією, ортопедією та травмато
логією факультету післядипломної освіти, 
клініка оториноларингології, офтальмології 
та нейрохірургії, клініка хірургічної стомато

логії, розгорнуто 11 стаціонарних хірургічних 
підрозділів загальною потужністю 365 ліжок, 
9 параклінічних відділень, які оснащені 
відпо відною апаратурою та обладнанням.

Утворено високоспеціалізовані центри 
мік ро хірургії ока, ендопротезування, ма ло
ін ва зив них техно логій.

Щорічно в центрі хірургії стаціонарну до
помогу надають понад 
11 тисячам хворих, 
про водять близько 
6–6,5 тисяч операцій
них втручань, впро
ваджують до 45–50 
но  вих методів діагнос
тики та лікування.

 Широко викори
стовують такі най су
час ніші медичні тех
нології, як: плазмафе
рез, пе ритонеальний 
діа ліз, лапароскопічна 
діагнос тика, артро
скопія, ендопротезу
вання кульшо вих су
глобів, мікрохірургія 
ока, підбір та по ста

новка штучних оптичних лінз при ката ракті, 
мікрохірургічні втручання при захво рю
ваннях хребта, діапазон щелепнолицевих 
операцій, ендоопераційні втручання при аде
номі передміхурової залози, видалення кон
крементів із сечовивідних шляхів, ре кон
структивні операції на ЛОРорганах, судинах 
та ін.

Надання спеціалізованої медичної допо
мо ги забезпечує потужний кадровий потен
ціал працівників КЗ ТОР «Тернопільська 
уні вер ситетська лікарня» і Тернопільського 
дер жав ного медичного університету імені 
І. Я. Гор  бачевського.

ЦЕНТР ХІРУРГІЇ

Керівник центру хірургії, заступник головно-
го лікаря з хірургічної роботи, лікар вищої 
кваліфікаційної категорії В. В. Запорожець
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Клініка хірургії № 1 з урологією надає 
спеціалізовану планову та ургентну, хірур
гічну, прокто ло гіч ну і торакальну допомогу 
населенню області.

Науковий потенціал, теоретичні та прак
тичні розробки працівників клініки широко 
використовуються хірургами не лише Тер
нопілля, але й усієї України. У клініці сформу
вав ся колектив висококваліфікованих хірур
гів. Одним із фунда то рів клініки був д. мед. 
на ук, проф. Ю. Т. Комо ровсь кий, який очолю
вав її з 1965 до 1987 року.

З 1987 до 2010 року 
клініку хірургії № 1 очо 
лював ректор ДВНЗ 
«Тер   но пільсь кий дер
жавний медичний уні
верситет імені І. Я. Гор
ба чевського» за слу же
ний діяч на у ки і тех ніки 
України, чл.кор. НАМН 
України, д. мед. наук, 
проф. Л. Я. Ко вальчук.

Проф. Л. Я. Ко валь чук 
уперше в Ук раїні запо
чат ку вав вивчення об’єм
 ного кровообігу страво
ходу, шлун ка, два над
цятипалої кишки і розро
бив нові ме тодики орга
но щад них та ор гано збе рігаючих опера цій них 
втру чань на шлунку, операції на страво ході, 
під шлунковій залозі, жовч них шляхах, які 
широ ко ви ко  рис то ву ють ся хі рур  гами України, 
зо кре ма Тер но піл ля. Ле о нід Яки мович 
підготу вав ці лу хі рур гічну шко лу на у ков ців 
та прак   тич них хі рур гів, з них 8 док торів та 27 
кан  дидатів  ме дичних наук.

З 2011 року клі ніку хірургії № 1 очолив 
учень проф. Л. Я. Ко валь чука д. мед. наук 
А. Д. Бе денюк.

Лікувальнодіагностичний процес у 
клініці забезпечують 3 професори, 4 доценти, 
3 кан ди дати медичних наук, 7 лікарівхірургів 
ви щої кваліфікаційної категорії і 2 — першої, 
завдяки яким впроваджуються нові сучасні 
методики операційних втручань на органах 
грудної, черевної порожнин, судинах, ендо
кринній системі. 

Клініку хірургії № 1 роз гор нуто на 70 ліж
ках (45 хірургічних з проктологією та гнійною 
хі рур гією і 25 торакальних). Пра ців ники клі

КЛІНІКА ХІРУРГІЇ № 1 З УРОЛОГІєю ІМЕНІ пРОФ. Л. Я. КОВАЛЬЧУКА

ніки щорічно вико ну ють понад 1400 складних 
опе ра цій них втручань на шлунку, жовч них 
шляхах, печінці, підшлун ковій залозі, кишеч
нику, щито подібній залозі, органах грудної 
порож ни ни. Хірургічна актив ність у 2010 році 
склала 75,5 %, що значно ви ще, ніж у попе
редні роки, з після операційною ле таль ністю 
0,2 %.

На базі клініки проходять під готовку ас
пі ранти, магістри, клі ніч ні ординатори, 
інтерни. 

У торакальному відділенні на  копичено 
ве ликий досвід у лі ку ванні хворих 
з нагнійними захво рю  ваннями ле
гень, плеври, но во утво рен нями та 
кіс тами ле гень і се ре до стін ня, за
хво рюв а н ня ми діа фраг ми (грижі, 
ре  л ак сація), патологією стра во
ходу, трав мами грудної клітки.

Мож ли в ості уні в ер си тетської 
лі карні до зво ляють виконувати 
операції при наяв ності серйозних 
супутніх за хво рю вань. Се ред пла
нових опе ра цій них втручань знач
  ну кількість станов лять пуль
монек то мії, плев рек томії та лобек
то мії, резекції ребер тощо. За 2010 
рік у 2,5 раза зросла кількість опе
рацій на стра во ході, діа фраг мі та 
сере достінні. Тіс на спів пра ця з від

ді лен ням ма ло ін  ва зивної хі рур   гії доз воли ла 
сьо годні ши роко ви  ко ри с то  вува ти ма ло
інвазивні ме   то  дики ді аг нос  ти ки та лі ку вання 
бу льоз ної хво ро би легень та спон тан ного 
пнев мо торак су, а також при лік ві дації діаф

Завідувач клініки хірургії № 1 
д. мед. наук, проф. А. Д. Беденюк 

Проведення операційного втручання
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раг маль  них гриж. Фахів ці тора каль ного від
ді лення ці ло добово надають невід кладну 
допомогу па цієнтам об лас ті. Більшість ур
гент них хірур гічних втру чань виконують з 
при  воду проник них по ранень та закритої 
травми грудної клітки. 

Структурні під роз  діли хірур гіч ного про
філю тісно спів пра цюють з опе ра ційним 
від ді ленням. Кожного ро ку вико нують близь
ко 6000 опе ра ційних втру чань на 12 операцій
них столах. Функ ціо ну вання відділення та 
вико нан ня опе ра цій них втручань за без пе
чують 15 мед сестер та 14 мо лод ших мед
сестер. 

У клініці здобу вають знання з абдо мі
нальної, тора каль ної, судинної, ендо кринної 
хірургії сту денти 4–6 курсів, тут проходять 
заняття хірургічного гуртка. З усіх тем, що 
ви кла даються, працівники підготували ро
бочі програми, лекційні курси, навчально

мето дичні посібники та розр обки. Постійно 
про во диться робота щодо зміцнення нав
чальнометодичної бази, вико ристання но
вих інфор маційних технологій у навчально
му процесі. 

У клініці є всі умови для проведення прак
тич них занять біля хво рого в палаті, опера
цій ній, перев’язочній та на вчальних кімнатах. 
Ви кла дачі мають необхід ний наочний мате

ріал (на бори тематичних про  зірок з малюн
ками, схе мами операцій, рентге но грам тощо). 
Для ви зна чення рівня теоре тич них знань 
студентів у клініці широко вико ристовують 
тестовий контроль, роз роб лений праців
никами клініки.

Співробітники клі ніки підвищують свою 
кваліфікацію не тільки на теренах України, 
але й за кордоном — у шпиталі Університету 
Південної Ка роліни Ап стейт (США), Карло
вому універ си теті (Че хія), Вроц лавсь кому 
уні верситеті (Польща), ши роко вико рис
товуючи отриманий до свід у по всякденній 
ро боті, впро  вадженні нових висо котех
нологічних методик.

Клінічний обхід проводять працівники клініки хірургії № 1

Клінічний розбір післяопераційної хворої  
у перев’язочній

Завідувач торакального відділення  
доц. В. В. Мальований оглядає хворого 

Трансуретральна резекція доброякісної гіперплазії 
простати. Оперує доц. В. В. Твердохліб 
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За ми нулий рік опублі
ко вано 45 наукових ста
тей, отри мано 7 патентів 
на ви находи, здійснено 12 
ви ступів на конференціях, 
сим по зіу мах. За участю 
ко лективу клі ніки було 
на писано та ви дано у 
2010 році під руч ник «Хі
рургія» за редак цією 
проф. Л. Я. Коваль чука. 
Щорічно на базі клі ніки 
від буваються засі дан ня 
заві ду вачів кафедр хі рургії з усіх ме дич них 
ву зів Ук раї ни.

У клініці розроблено нові ме
тодики, на правлені на оп ти мі
зацію перед опе раційної під го
товки, інтра операційної корекції 
та після опера цій ного ліку ван ня 
хворих на ви разкову хворобу. 
Досліджено бак те ріальний спектр 
вмісту черев ної порожнини та 
піс ля опе раційних ран у хворих із 
за пальними усклад нен ня ми після 
опе рацій на шлунку і дванад
цятипалій кишці та роз роб лено 
методи їх про філактики і ліку
вання. Вста новлено основні чин
ники роз витку й етап ність проявів 
іше мічнорепер фузій ного по
шкодження печінки після деком

пресії жовч них проток у 
хво рих на обтураційну 
жов тя ни цю. Визначено 
зале ж ність між ви ра
жен ням репер фу зій
ного пошко дження у 
хво рих з різ ним рів нем 
білірубінемії і три  ва
лістю обту ра ційної жов
тяниці. Ви вчено вплив 
апліка цій них пов’язок 
при тро фіч  них виразках 
на ос нові ва рикозної 

хво роби та пост  тромбо фле бі тич ного син д
рому нижніх кінцівок.

З відкриттям уні верситетської ла бораторії 
роз шири лись можливості для наукової ро

боти пра цівників універ сите ту 
та лікарні. Пра цівники клініки 
хі рургії № 1 постійно впро
ваджують нові технології об
стеження та лікування хворих. 
У найближчій пер спек тиві 
пла  нується по кра щити мате
ріальнотех нічну базу клініки, 
опе ра ційного блоку, що до
зволить розширити об’єм опе
раційних втру чань та поліп
шити їх якість. Тісна співпраця 
співробітників університету та 
працівників університетської 
лі карні є запорукою надання 
високо квалі фікованої хірур
гічної допомоги населенню 
Тернопілля. 

Лікар-ординатор П. А. Сас проводить  
плевральну пункцію

Завідувач хірургічного відділення канд. мед. наук,  
доц. О. М. Гусак виконує передню резекцію  

прямої кишки 

Професор клініки хірургії № 1 В. І. Максимлюк виконує 
субтотальну резекцію шлунка

Проведення операційного 
втручання у торакальному 

відділенні
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КЛІНІКА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ

Клініка анестезіології та 
реаніматології надає спеціа
лі зо вану хірургічну допомогу 
хво   рим із судинною патоло гі
єю, про водить інтенсивну те
ра пію відповідних пацієнтів 
хі рургіч ного профілю та анес
те зіо логіч не забезпечення 
опе  ра ційних втручань у Тер
но пільській уні вер ситетській 
лікарні. Клініку створено 29 
травня 2009 року. Її ліку
вальною базою є відділення 
судинної хірургії, відділення 
ане  с те зіології та інтенсивної 
те рапії. Лікувальнодіагнос
тич ний про  цес у клініці забез
печують 3 професори (докто
ри медичних наук), 2 до центи, 3 асистенти, 
24 лікаріор динатори, більшість з яких має 
вищу кваліфі каційну категорію. 

Відділення судинної хірургії розгорнуто 
на 30 ліжках, щорічно тут проходять курс 
лікування близько 900 пацієнтів.

За 2009 рік вико нано 434, в 2010 — 519, а 
за 9 місяців 2011 — 417 опера ційних втручань 
при різній судинній па тології. Вико ну ють 
операційні втру   чан ня на аортостег но во му, 
стег новопід ко лі н ному та підко лін ного міл
ко вому ар  те  рі аль них сег мен тах, рекон струк
тивні опе рації на екстра кра ні альних арте ріях, 
при анев ризмі аорти та ма гіс траль них ар те
рій. Ши роко впро ва джено опе рації при 
венозній па тології, що спря мо вані на корек
цію горизон тального та вер  тикального ве

ноз  них рефлюксів, рекон
струк цію клапанного апара
ту гли боких вен. 

Працівники клініки ак
тив но розробляють і впрова
джують сучасні методи лі
кування. Зокрема, в клінічну 
практику впроваджено ме
то дики попередження ре
пер фузійного синдрому при 
реконструктивних операціях 
на аортостегновому сег
мен ті за умов хронічної кри
тичної ішемії нижніх кінці
вок, ди ференційований під
хід до про філактики тром
боем бо лічних ускладнень не 
тільки в пацієнтів із судин

ною пато логією, але й у хворих за галь но
хірургіч них стаціонарів.

Згідно із сучас
ними стандартами, 
виконують мало ін ва
зив ні  операційні 
втру чання, зокрема 
ендо скопічну суб
фасці аль ну ди сек цію 
кому нікантних вен у 
па ці єнтів із пост
тромбо фле бі тич ним 
син дро мом. 

Завдяки широко
му впровадженню в 
клінічну практику 
відділення ульт ра
звукового дуплекс
ного сканування судин сут тє во покращились 
діагнос тика та диференційна діагнос тика 
па тології артерій і вен. Серед ур гент них 
втручань чіль не місце за ймають опе рації при 
травмах су дин, ем  бо ліях та тром бо зах ма гі
страль них ар те рій, гост рих ве ноз  них тром
бо зах. При прове ден ні опера цій них втручань 
широко застосовують ре гіонарні методи зне
бо лю вання, епіду ральну, спі наль ну, плек сус
ну, стовбурову та термі нальну ане стезію.

У відділенні анестезіології та інтенсивної 
терапії, яке має 12 лі жок, щороку отримують 
лікування близько 1500 хворих, із них 75 % — 
післяопераційні хворі, 4,5 % — па ці єнти з 
мозковою патологією, 2,5 % — з дихальною 

Завідувач клініки анестезіології 
та реаніматології  

д. мед. наук, проф. О. В. Олійник 

Проведення реконструктивної операції  
на аорто-стегновому сегменті

Завідувач відділення 
судинної хірургії, судинний 

хірург В. М. Сергеєв
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недостат ні с тю, 2,3 % — з гострими отруєн
ня ми, 2,2 % — з нирковою недо стат ністю, 
1,5 % — із шлунковокиш ковими кровотечами, 
1,3 % — з ге матологічною пато
логією, 0,9 % — з го стрими 
пан креатитами та ін. 

У відділенні анестезіології 
та інтенсивної терапії широко 
використовують інгаляційний 
ендотрахеальний низькопо
точний наркоз се вораном із 
застосуванням наркозних апа
ратів «Leon», проводять мем
бранний плазмаферез, го
стрий гемодіаліз у відповідних 
категорій хворих, медикамен
тозний фіб риноліз при тром
боемболічних ускладненнях, 
вико ри сто вують різні методики неін вазивної 
вентиляції легень за допомогою апаратів 
«Drager», кон т рольованих за об’ємом і ти
ском.

У палатах інтенсивної терапії здій
снюють постійне інтенсивне спостере
ження за хво рими, яке включає кардіо
моніторинг, моніто рування газів крові та 
дихальної суміші, дослі дження кислотно
лужного стану.

У клініці проводять інтенсивну ін
фузійнотрансфузійну тера пію, корек цію 
водноелек тролітного, кис лотнолуж
ного стану, па рен те ральне та енте  ральне 
харчу ван ня, антибак те рі альну те ра пію, 
викорис то вують різні ме то дики детокси
ка ційної те рапії. 

Працівники  кл і ніки регу ля р но здій
снюють лі карські виїзди в райони 
області, де надають паці єн там якісну кон

сультативну до помогу. Поряд із цим, ведеть
ся ці ло добове чер гу вання з наданням 
екстреної ме дич ної допомоги хворим 
області. 

Усі викладачі клініки стажувалися за кор
доном — у шпиталі Університету Південної 
Кароліни Апстейт (США), госпіталі Ві денсь
кого медичного університету (Ав с трія), 
Празь кому госпіталі (Че хія), провідних клі
ніках Росії та України. Клініка співпрацює з 
кліні ками ане стезіології та інтен сивної 
терапії Вроц лавського уні верситету та лі
карні West Middlesex London Uni versity (Лон
дон, Велика Бри танія). 

Відділення судинної хірургії Тер но
пільської університетської лікарні є базовим 
у виконанні нау ководо слідної роботи 

«Ускладнені форми хро
нічної венозної недо стат
ності — діагнос тика та 
лі ку вання». У межах даної 
теми видано посібник 
«Хі рургія поєднаних і 
множинних атероскле
ротичних оклю зій екс
тра кра ніальних арте рій 
та аортостег но вого сег
мента».

Співробітники клі  ніки 
виступали з до по відями 
на XXII з’їз ді хірургів Ук
раї ни (м. Він ни ця, 2010 

рік), ІІІ з’їз ді судинних хі рургів України (м. До
нецьк, 2010 рік), ІІІ та IV конференціях з між
народною участю «Ан гіо логія і судинна 
хірургія «Сухарєвські чи тання» у 2010 і 2011 

Протезування відділу черевної аорти  
після видалення аневризми

Під час обходу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії

Завідувач відділення анестезіології  
та інтенсивної терапії  О. М. Ємяшев
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роках, всеукраїнських 
та регіональних хірур
гічних конференціях.

Науковці є автора
ми та співавторами 10 
монографій, 5 підруч
ників та посібників; 
вони опублікували 
понад 450 наукових 
статей, 16 патентів на 
винаходи. У клініці 
виконуються од на 
доктор ська та 4 кан
дидатських дисер тації, завершуються напи
сання та підготовка до друку англомовного 
підруч ника з анестезіо логії та інтен сивної 
те рапії.

На базі клі  ніки іно зем ним сту дентам ви 
кла  да ють ос нови хі рур  гії, ане сте зіо логії та 
інтен сивної терапії, тут 
про хо дять на   вчан ня ін
тер ниане   стезіо ло ги, 
кур сантиане  с те зіо логи, 
ін тер ни та кур санти з 
таких дис циплін: сімейні 
ліка рі, лікарі швид кої до
помоги, хі рур  ги, трав
матологи,  аку шери
гінекологи, нев рологи 
то що. Таким чином, клі
ніка бере участь у на
вчальному про цесі трьох 
факуль тетів — фа культету 
іноземних сту ден тів, ме

дичного фа куль
тету та фа культету 
після дипломної 
освіти. 

Перспективни
ми напрямками 
роботи клі ні ки є: 
освоєння мало ін
вазивних методик 
лі ку вання анев
ризм черевної аор
ти та пери фе  рич 
них артерій і нових 

методів опера ційного лі кування екстра
краніальних артерій; впро ва дження стан

дартів лікування невід кладних ста нів в 
анестезіології, інтенсивній терапії; нау кові 
розробки щодо діагностики та під ви щен ня 
ефективності лікування гіпоксичних ста  нів 
у клініці та експерименті. Працівники клі  ніки 

планують продов жу
вати розвивати ін га
ля ційні малопоточні 
ме тоди зне бо лювання, 
впро  ва  дити ви корис
тання BISмоніто ру
вання під час ане   сте
зії, тотальне па рен  те
 раль не харчу ван ня 
«три в од но му», вдо
ско  на лю вати про  дов
жену не ін  вазивну вен
ти ля цію ле гень із за
сто су ван ням різ них 
видів ла рин геальних 
масок.

 Догляд медичного персоналу за трахеостомічною 
трубкою у ВАІТ

Курація хворого студентом іноземного факультету

Проведення операції  
на стегново-підколінному сегменті

 Інтенсивне спостереження за хворими у ВАІТ
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Клініку загальної та 
малоінвазивної хірургії 
створено 27 грудня 2010 
року на базі від ді лення 
малоінва зивної хірургії, 
уро логічного, орто пе до
травмато логічного та ен
доско пічного від ді лень 
Тер нопільської універси
тетської лі карні. 

Висококвалі фіко вані 
спів ро бітники клі ніки 
про водять ендо скопічну 
діаг нос тику в місті й об
ласті, надають спеціалі
зовану хі рур гічну, гіне
кологічну, уроло гічну, 
орто педотрав ма толо гічну 
допомогу хворим з вико
ристанням но вітніх тех нологій.

Лікувальноді аг ностичний процес у клі
ніці забезпечують один доктор медичних 
наук, 5 доцентів, 2 асистенти, 15 лі ка рів
ординаторів (з них 2 кандидати медич них 
наук), біль шість з яких має вищу квалі фі
каційну ка те горію. 

У клініці розгорнуто 110 ліжок, з яких 15 — 
центру малоінвазивної хі рургії, 45 — уро
логічного відділення, 50 — ортопедо трав
матологічного відділення. Протягом року в 
клініці отримують лікування понад 3000 хво
рих, виконують більше 2000 операційних 
втру чань, проводять близько 10 000 ендо
скопічних досліджень, з них 3000 маніпуляцій, 
1500 цито морфологічних дослі джень. 

Центр малоінвазивної 
хірургії, який функ ціонує на 
базі відділення малоінва зивної 
хі рур гії, впродовж року надає 
консультативнодіаг нос
тичну і лікувальну допомогу 
більш як 500 хворим. У центрі 
проводять близько 450 опе
раційних втручань, хірургічна 
актив ність ста новить 85 %. 
Широко використовують ма
ло ін вазивні технології при 
таких патологіях, як:

— лапароскопічна абдо мі
нальна хірургія: жовч но
кам’яна хвороба, поліпоз 
жовч но го міхура, механічна 
жовтяниця доб ро якіс ного 
генезу; гострий та хронічний 

пан кре атит; грижі 
стравохідного от
вору ді  а фраг ми; 
черевні грижі; злу
кова хво роба оче 
ревини; гострий та 
хронічний апен
дицит;

— лапаро ско піч
на гінекологія та 
гісте роскопія: доб
роякісні новоутво
рення матки і при
датків; трубнопе
ритонеальне не
пліддя; лігування 
маткових труб;

— малоінвазивна 
урологія: транс урет раль на резекція доб
роякісної гіперплазії простати; петлева 

Пластика грижі стравохідного отвору діафрагми 

Лапароскопічна холецистектомія.  
Оперує д. мед. наук, проф. О. Л. Ковальчук 

КЛІНІКА ЗАГАЛЬНОЇ ТА МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ 

Завідувач відділення  
малоінвазивної хірургії  

С. І. Дуць

Завідувач кафедри загальної та  
малоінвазивної хірургії д. мед. наук,  

проф. І. К. Венгер 
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екстракція кон кре ментів з нижньої тре тини 
сечовода; транс урет ральна біопсія се чового 
міхура; транс уретральна резекція па піломи 
сечового міхура, раку простати; вида лення 
конкремента з урет ри, резекція ший ки сечо
вого міхура; вапо ризація простати; ендо
везикальна літо трипсія; 

— артроскопічна ор то педія: пошко джен ня 
меніс ків, перед ньої та задньої хрес то
подібних зв’язок, суглобного хряща колінного 
суглоба, деформуючий артроз, наявність 
віль них внут рішньо су гло бових тіл, розти
наючий остео хон дрит, звич ний вивих надко
лінника, сино вії ти нез’ясо ваної етіології; 

— ендоскопія: ретроградна пан креато хо
лангіографія (РПХГ); папі ло сфінктеро томія; 
стентування фате рового сосочка; полі пек
томія; видалення сторонніх тіл; ен доско
пічний гемостаз.

Співробітники ендоскопічного від ді лення 
ви конують ендоскопічні об сте жен ня, мані

пу ляції та операції: езо фаго гас тро дуо де
носкопії, колонофіб роскопії, ларингобронхо
фібро ско пії, взят тя ма те ріалу на цитомор
фологічне до слідження, санаційні бронхофіб
ро скопії, полі пек то мії, видалення сторонніх 
тіл, про ведення зонда для ен те рального хар
чування, ви да лення па пі лом, фібром на гор
лових склад ках, піднаркозне про ве дення 
ендо тра хеальної труб ки при утруднених 
інтубаціях та ін. 

Ендоскопісти університетської лі карні 
щоденно і цілодобово не суть ургентну служ
бу з надан ням не від кла д ної хірургічної до
помоги на се ленню області. 

У відділенні ус пішно роз ви ва  ється невід
клад на ендо ско пія. Впрова джен ня нових тех
но логій при зу пинці шлун ко вокиш ко вих 
кро  вотеч (ін філь  тра цій ний гемостаз, клі
пування, елек троко а гуля ція) дало мож  ли
вість досягти на леж  них ре зультатів у хі рур
гічному лі ку  ванні па ці єн тів із виразко вою 
хворобою шлун ка і два над цятипалої кишки. 
Впро ва  джу ється 
РПХГ з папі ло сфін
к те ро то мією.

Ортопедо тра
вмато ло гіч  не відді
лен ня функ ціонує 
на 50 ліжках. На 
його базі ство рено 
об лас ний центр 
ен до про тезу ван ня 
та новіт ніх орто пе
до трав ма то ло гіч
них техно ло гій. 
Про  тя гом року у 
відділенні викону
ють близько 800 
опера ційних втру
чань, проходять 
лікування понад 1200 хворих. На базі відділення 
пра цюють 3 доценти, 6 лікарівординаторів. 

За ос тан ні роки у від діленні впро ваджено 
по над 30 нових типів опера ційних втру чань 
при пе ре ломах кіс ток та їх на слід ках. Зо
крема:

— блокуючий інтра меду лярний остео син
тез діафізар них переломів довгих кісток;

— металоостеосинтез внут рішньо та 
навколо су гло бових переломів з ви кори стан
ням най су час ніших фік саторів і наві гаційних 
систем;

Асистент кафедри О. Г. Нецюк, лікар-ординатор  
Ю. І. Бутницький виконують канюляцію великого  

дуоденального сосочка і ретроградну 
панкреатохолангіографію

Завідувач ендоскопічного відділення В. Л. Буцкін 
проводить ендоскопічне обстеження товстої кишки

Завідувач 
ортопедотравматологічного 

відділення С. В. Гаріян 
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Артроскопічну меніскектомію виконує  
доц. Ю. С. Сморщок

— металоостеосинтез 
неускладнених пе ре ломів 
хребта і кісток таза;

— ендопротезування 
кульшового та ко лінного 
суглобів.

Урологічне відділення 
розгорнуто на 45 ліж ках 
для надання спеціалі зо ва
ної уроло гіч ної допомоги 
населенню області. Що
річ но у відді ленні отриму
ють лі ку вання не мен  ше 
1200 хво  рих, про во дять 
понад 500 опе раційних 
втру чань. Ліку вально
діаг  но с тич  ний про цес за
без пе чують 4 ліка ріордина тори і 3 співробіт
ники клі ніки.

Окрім широ ко го спек тра уро ло гічних 
опера цій них втру чань, у відді ленні ви
конують ма  ло ін ва зивні ен до  ско піч ні опе    ра
ційні втру чан ня на сечо во му мі хурі та пе ред
 мі ху ровій за ло зі — тран сурет ральні ре зекції, 
транс   уре т раль  ну біо псію се чового міхура, 
пет ле ву екс трак цію кон кре ментів з нижньої 
третини сечовода.

Впроваджено методику черезміхурової 
аденомек томії з керованим гемоста зом за 
методом Е. О. Ста ховського. 

Лікарі клініки стажу ва лись у провідних 
клініках як України, так і Європи, зокрема у 
м. Києві в Інституті клі нічної та експери
ментальної хірургії, у м. Варшаві в Центрі 
онкології імені Марії СклодовськоїКюрі, у 
Французькій лапароскопічній школі при 
центрі фірми «Тайко», у м. Москві в Російській 
академії післядипломної освіти. Вони є спів
авторами першої в Україні монографії з ендо
хірургії «Лапароскопічна хірургія жовчних 
шляхів», мультимедійного ком пактдиска 
«Лапароскопічна хірургія».

Співробітники орто пе
до трав матологічного від
ділення про йшли теоре
тичне та прак тичне навчан
ня у кращих клініках Європи 
(Мюнхен, Відень, Грац, Пра
га, Берлін, Давос, Варшава, 
Будапешт, Жори) та кращих 
п р о ф і л ь н и х  к л і н і к а х 
України.

Працівники клініки про
тягом року в нау кових фа
хових ви дан нях опуб лі
кували 32 стат ті, от ри мали 
2 авторських свідоцтва на 
ви находи. Захищено одну 

дисер тацію на здобут тя наукового ступеня 
доктора медичних наук. Зроблено 8 доповідей 
на науковопрактичних конференціях. 

Продовжується вивчення особливостей 
про ведення лапароскопічних холецистек то
мій на фоні гепатитів та цирозів печінки. 
При діляється значна увага науковим до слі
дженням, спрямованим на профі лак тику 
ускладнень після лапароскопічних операцій 
на гепатобіліарній зоні.

За допомогою РПХГ уточнюють хі рургічну 
тактику при холедохолітіазі.

Вивчають можливості профі лактики 
ускладнень при ендо скопічних втру чан нях 
на органах малого таза, функцію ко ри над
ниркових залоз при урологічних захворю
ваннях, гіперплазію пе редміху рової залози 
та вплив інтоксикації на її перебіг. 

Куратор ортопедотравматологічного відділення  
доц. Ю. О. Грубар (другий справа)  

під час клінічного обговорення 

Тотальний ендопротез кульшового та колінного 
суглобів
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Проводять наукове обґрунту
вання по казань до застосування та 
профілактики ускладнень при 
використанні сучасних систем 
остеосинтезу. Зокрема, широко 
впрова джу ють такі додаткові ме
тоди обстеження пацієнтів, як УЗД 
пош код жень великих суглобів, 
МРТдіагностика пошкоджень 
опорнору хо вого апарату, ком
плексна лабора торна діаг ностика 
остеопорозу.

Досягнуто значних успіхів у 
комплексному лікуванні дефектів 
кісток і шкіри при травмах опорно
рухового апарату.

Розпочато наукову роботу в на
прямку ви вчення ролі дистантної 
та локальної регуля торної дій си

стеми оксиду азоту в процесі репа ративної 
регенерації кісткової тканини. 

На базі клініки навчаються студенти 4 і 5 
курсів медичного факультету та лікарі
інтерни ФПО, тут проходять курси тема
тичного вдосконалення з хірургії, ендоскопії, 
гінекології, урології, ортопедії і травматології, 
передатестаційний цикл з фаху «Травма
тологія та ортопедія».

У перспективі при дбання ком п’ю тер ного 
симулятора для набуття і вдо ско налення на
вичок виконання таких ендо ско пічних про
цедур, як ЕГДС, коло но скопія, зупинка шлун

ковокиш ко вих крово
теч, РПХГ, ендоскопічна 
ульт ра сонографія. 

У клініці за пла новано 
впро  ва дження поза оче
ре вин них мало ін ва зив
них операційних втру
чань на товстій кишці, 
сечо ви дільній системі, 
лікування сечокам’яної 
хвороби ме тодом екс
тра кор по раль ної літо
трипсії, неф ро скопії, 
артро ско пічних опе
раційних втручань на 
плечовому та гомілково
стопному суглобах, ко
ригувальних рекон
структивних остеотомій 
таза. Про дов жує розши

рюватись об’єм реконструктивних операцій 
на кін цівках.

За рівнем забезпечення обладнанням, 
ква ліфікації співробітників клініка здатна 
вико нувати широкий спектр сучасних опе
раційних втручань при лікуванні хірургічних, 
гіне кологічних, урологічних, ортопедотрав
ма тологічних хворих.

Завідувач урологічного 
відділення, лікар-уролог вищої 

кваліфікаційної категорії  
В. Я. хорош 

Проведення операційного втручання 

Проведення операційного втручання у відділенні 
малоінвазивної хірургії



50

КЛІНІКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ,  
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ

Клініка надає високоспеціалізовану ото
риноларингологічну, офтальмологічну і ней
рохірургічну допомогу населенню області та 
сусідніх областей України. Лікувальнодіаг
ностичний процес у клініці забезпечують 11 
співробітників університету (2 професори, 3 
доценти, 6 асистентів) і 17 працівників КЗ ТОР 
«Тернопільська університетська лікарня», 
біль шість з яких має вищу квалі фі   ка ційну 
кате го рію. Пра ців ни ки клініки впро ва  джують 
у роботу фахових від ді лень нові, більш ефек
тив ні мето ди діаг нос ти ки та лікуван ня хво 
рих з відпо відною па  толо гією, викону ють 
най склад   ніші хі рур гіч ні втру чання на ор  га нах 
голови, шиї та хребта. 

Базою клініки ото  ринолари н го логії, оф
таль мо логії та нейро хірургії є три одной мен
них спеціа лізова них від ділення. Функ ціо нує 

клініка на 130 ліжках, з них 45 — ото рино ла
ринго логіч них, 30 — нейрохірур гічних, 55 — 
офталь мо логічних, працює обласний оф
таль моло гічний трав м центр, а також лабо
раторія контактної корек ції зору. Протягом 
року в клініці лікуються близько 4250 паці
єнтів, з них в отори но ла рингологічному 
відділенні прохо дять обсте ження і лікування 
приблизно 1200 хворих, в офтальмологічному 
від діленні — 2300, в ней ро хірургічному — 
близько 750 пацієнтів. У лабораторії контакт
ної корекції зору щорічно консультують 
понад 1000 пацієнтів з анома ліями рефракції 
та виготов ляють більше 200 жорстких кон
тактних лінз, на диспансерному обліку пере
бувають понад 14 000 пацієнтів. 

Працівники клініки проводять більше 
2600 операційних втручань на рік. З них 
близько 1000 операцій виконують на вусі, 
горлі та носі, близько 1400 операцій — на оці 
та його при датках, близько 200 операцій — на 
головному і спинному мозку та хребті. 

У клініці широко застосовують такі сучасні 
методи діагностики, як ригідна назальна 
ендоскопія, отомікроскопія, комп’ютерна 
томографія, ультразвукова діагностика за
хворювань органа зору за допомогою ультра
звукового офтальмологічного А і Вска нера, 
діагностика захворювань зорового нерва на 
апараті «Фосфен», моніторинг та вимірювання 
внутрішньочерепного тиску з використанням 
імплантованих інтракра ніальних датчиків. 
Щорічно викладачі й лікарі впроваджують 
2–3 нових методики діагно с тики та лікування. 

Завідувач клініки оториноларингології, 
офтальмології та нейрохірургії д. мед. наук,  

проф. О. І. Яшан 

Завідувач оториноларингологічного відділення  
І. А. Гавура виконує ендоскопічну діагностику  

носових пазух

Огляд пацієнта проводить д. мед. наук,   
проф. П. В. Ковалик
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Це дозволило виконувати точне визначення 
захворювань голови та хреб та, скоротити 
термін перебування па цієнтів у стаціонарі, 
за без  печило швидку їх ре а білітацію та повер
нен ня до звичай ного способу життя. 

Одним із фундаторів 
клі ніки оторинола ринго
логії був проф. І. А. Яшан. 
Він одним з перших в Ук
раїні почав виконувати мік
ро операції хворим на ото
склероз та на хроніч ний 
середній отит. Зго дом на 
базі оторинола ринго логіч
ного відділен ня І. А. Яшан 
заснував центр мікро хі рур
гії вуха західних областей 
Ук раї ни, де протягом ос
тан ніх 40 років було про
ведено понад 10 тисяч опе
рацій хворим на хронічний 
середній отит, отосклероз і па ці єнтам з пух
линами та уро дженими вадами слухового 
аналі за тора. На даний час в Україні існує 
лише сім центрів, де вико нують мікро
операції на вусі. На теми, що стосуються 
захво рювань вуха, захищено 3 докторських 
та 5 кан ди датських ди серта цій, розроблено 
і впро ваджено в практику низку нових, більш 
ефективних хірургічних втручань на вусі, носі 
та горлі. 

Клініка оснащена опе ра ційними мікро ско
пами й ендоскопічною тех нікою. Голов ним 
напрямком діяльності ЛОРклі ніки є мікро
хірургічні операції на вусі. Щорічно ви ко
нується близько 200 слухо відновних операцій 
(тимпанопластик, стапедопластик, ати коан
тро томій) хворим з Тернопільської, Львівської, 

ІваноФран ків ської, Рів ненської, Хмель
ницької, Чернівецької та інших облас тей 
України. Постійно роз ширюється спектр хі
рургічних втручань, використовуються су час
ні методики та мате ріали: всі види тим па но
пластики, стапедопластики, атикоан тро томії. 
В останні роки впроваджено косметичні 
операції на вушних раковинах, втручання на 
вушному лабіринті (закриття фістул автокіст
ковим транс план татом) і лицевому нерві 
(де компресія та ушивання). Зараз над роз
робкою питань еті о логії, патогенезу та ліку
вання гос трих і хро нічних синуситів працює 
доц. Ю. М. Андрейчин (докторська дисер
тація), хвороб гортані — асист. А. П. Ковалик. 
Розвиток сенсоневральної при глу ху ватості 
при гострих отитах дослі джує старший ла
борант І. В. Хоружий. 

Широко почали виконувати ендо скопічні 
втручання на пере го
род ці та порожнині но
са, а також придаткових 
пазухах (близько 350 на 
рік). На теми, що стосу
ються хво роб носа, за
хи щені одна докторська 
й одна кандидатська 
дисертації. В ос тан  ні 
роки прово дять ендо
скопічні дакріоцисто
рино стомії.

В офтальмоло гіч но
му від діленні впрова
джено хірургічне ліку

Проф. О. І. Яшан проводить мікрооперацію на вусі – 
декомпресію лицевого нерва 

Доцент кафедри оториноларингології, 
офтальмології та нейрохірургії,  

лікар-офтальмолог ЛККЗ  
Т. А. Табалюк проводить  

обстеження пацієнта

Куратор офтальмологічного відділення  
доц. М. В. Турчин проводить антиглаукоматозну 

операцію
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 Куратор офтальмологічного відділення  
доц. М. В. Турчин проводить обстеження хворої  

за допомогою щілинної лампи

вання катаракти ме тодом фако емуль сифі
кації за допомогою апарата «Millenium» 
фірми «Бауш&Ламб» з ім план тацією гнуч ких 
ін тра окулярних лінз усіх моди фіка цій. Про
водять опе ра ційні втручання з при воду різних 
видів глаукоми на всіх ста діях роз вит ку, в 
тому числі крі о пексію ци лі ар ного тіла при 
реф рак тер ній та вто рин ній глау комі за до
помогою апарата «Кріомар», а також кріо



терапію но во утво рень повік та кон’юнк тиви. 
Вико ну ють косме тичні опе рації на повіках та 
ліку вальну керато плас тику з використанням 
кератоксе но імплантатів рогівки.

У відділенні пацієнти проходять курси 
консер вативної терапії з приводу захво рю
вань зорового нерва, сітківки, склистого тіла, 
дистрофічних захворювань переднього та 
заднього від різків ока. При лікуванні хворих 
використовують різ ні ме
тоди вве дення лі кар ських 
речовин: суб кон’юнк
тивальні, пара бульбарні, 
субте но нові ін’єкції. 

У 2010 році вперше в 
Україні на базі оф таль мо
логічного від д ілення впро
ваджено ліку вальнотек
тонічну кератопластику 
при запальних захворю
ваннях ро гівки різної етіо
ло гії, що стало мате ріалом 
док тор ської дисертації 
доц. М. В. Турчина. 

У клініці вперше за 
період функ ціонування 
нейрохірургічного відді

лення успішно про ведено 16 якісно нових 
видів операційних втру чань, які стосу
ються травматичної, су дин ної та онко
логічної проблем нервової сис теми: 
кліпування і виключення з кровотоку гі
гантської мішкоподібної аневризми 
супракли но їдного відділу внутрішньої 
сонної артерії головного мозку, автоней
ропластику перифе ричних нервів з про
тяжним (близько 20 см) посттравматич
ним дефектом променевого нерва в 
ділянці пле ча, тотальне вида лення гі гант
ської менінгіоми екстра й інтракра ні
аль ної локалізації з то таль ною атре зією 
серед ньої та, част ково, зад ньої тре ти ни 
верх ньо го са гі  таль  ного си нуса. За почат

ко вано ви конан ня мік  рохі рур
гічних втру чань на голов ному та 
спинному мозку із за стосу ван
ням опе ра цій ного мік ро скопа; 
вдос ко налено та ви ко ну ють ся 
на якісно ви щому рів ні опе  рації 
на хреб   ті, пе ри фе рич  них нер вах 
(доц. П. С. Гудак). Сферами на
укових і прак тич них інте ресів є: 
ней ро онкологія, нейро ком пре
сійні больові синдроми хребта, 
пато логія церебральних су дин, 
ней ро травма.

Науковими напрямками, які 
розробляють працівники кліні
ки, є: дослідження імуно ло гіч
них процесів у підне бінних і 

Завідувач нейрохірургічного відділення,  
лікар-нейрохірург першої кваліфікаційної  

категорії І. В. Загрійчук 

Підготовка доц. П. С. Гудака  
до операційного втручання  

з приводу грижі спинного мозку
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глот ковому мигда ликах; визна чення фізич
ного та хі міч ного стану рідин вуха; вирішення 
про блем, що сто суються керато конуса, уро
дженої патології су дин голов ного мозку 
(аневризми і маль формації), та їх хірур гічне 
лі кування, мікро хірур гічне лі   ку ван ня нев рал
гій трійчас то го нер ва. 

На базі клініки оторино ла ри н го логії, 
офталь мо логії та ней ро хі рур гії навчаються 
сту денти 4 і 5 курсів медичного і сто мато
логіч но го факультетів, 2 курсу ННІ медсес
трин ства, а також лікаріінтерни та лікарі
кур санти тема тичних і пе ред атес таційного 
циклів факуль те ту післядипломної освіти. 

Впрова дження навчання за мето ди кою «Єди
 ного дня» дозволило знач но на близити сту
дентів до па цієнтів, роз ширити можливості 
набуття ни ми специфічних практичних нави
чок у таких складних для опа ну вання спеці
альностях, як отори но ларин гологія, офталь
мологія та нейро хірургія.

Перспективним на прям ком роз витку клі
ніки є роз ши рен ня ендо ско пічних хі рур
гічних втручань і плас тичних операцій на 
зовніш ньому носі та вуш них рако винах. Пла
ну ється вико нання опера цій них втру чань на 
ос нов ній пазусі, задніх комірках решіт час
того лабіринта та ос нові че репа, лазеркоа
гуляції сіт ківки. 
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КЛІНІКА ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Клініка хірургічної сто
матології — це єди ний ста
ціонарний спе ціа лі зований 
підрозділ в області, який 
надає ви сококваліфіковану 
пла нову і невідкладну допо
могу жителям об ласті та 
м. Тернополя із захворюван
нями орга нів щелеп ноли
цевої ділянки і шиї.

Лікувальнодіаг нос  тич
ний процес за без пе чують 
один про фе сор, один аси
стент (кан ди дат ме дич них 
наук) та 2 лікарі вищої квалі
фікаційної ка те горії. Клініка 
функ ціо нує на 30 стомато
ло гічних ліж ках. Щорічно в 
ній лі кують близько 800 хво
рих, з них 76 % тре тинно го рів ня, та прово
дять до 600 операційних втру чань. Праців
ники клініки активно розробляють і впрова
джують у прак ти ку сучасні методи ліку вання 
травм і запальних процесів ще лепнолице вої 

ді лянки. Зокрема, впродовж останніх років 
упроваджено різні види операційних втру
чань з приводу переломів виросткового 
відростка нижньої щелепи. Для по пере
дження гнійних усклад нень при пере ло мах 
нижньої щелепи за стосовують нову ме то дику 
обробки кістко вої рани. Впрова джу ють нові 
методи локаль  ного впливу на перебіг заго
єння гнійних ран. Ліка рі клініки на високому 
професійному рівні виконують операції при 
доброякісних но во  утво реннях голови та шиї. 
Пра цівники клініки регулярно проводять 

лікарські виїзди в ра  йони 
області, де надають якіс ну 
консуль тативну допо могу. 
Поряд із цим, ведуться ці
ло добові чергування з 
надан ням екстреної ме
дичної допо мо ги хворим 
області.

Основним напрямком 
нау ко вих впрова джень 
клініки є корекція репара
тивного осте о генезу при 
травмах і після опе раційних 
де фек тах кісток ли це вого 
скелета. На базі клі ніки за
хищено 2 докторські дисер
тації і ви конуються ще 2 
канди датські. У клініці ви
явлено особ ливості пере

бігу репа ра тивного остеогенезу залежно від 
початкового рівня мінеральної щільності 
кісткової тка нини, до слі джено ди на міку змін 
імунної та ендокрин ної систем, ендо генної 
ін ток  си  ка ції, системи каль  ційфос форного 
обмі ну і мар керів кіст ко вого ме таболізму у 
хво рих із трав ма тич ни   ми пе ре ломами ниж  
ньої ще лепи, обґрун товано до цільність за
стосування препаратів систем ної дії для 
оптимізації пе ребігу репа ратив но го остеоге
незу, вста нов лено взає мозв’язок між по каз
никами імун ної, ендо крин ної си с тем, по 
казниками кальційфосфорно го обміну і 
мар ке рами кісткового ме таболізму в пацієнтів 
із трав матичними переломами ниж ньої 
 щелепи.

Співробітники клі ніки виступали з допо
відями на з’їздах щелеп нолицевих хі рургів 

 Завідувач клініки хірургічної 
стоматології  

д. мед. наук, проф. Я. П. Нагірний 

 Завідувач стоматологічного відділення О. І. Дзіх  
проводить огляд хворого

Операційне втручання проводить  
проф. Я. П. Нагірний
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України, всеукраїнських та регіо нальних 
хірургічних кон ференціях. Науковці клі ніки 
є авторами 2 навчальних посібників, у тому 
числі іноземною мовою, підготували 97 ста
тей, 7 патентів на винаходи. Що річно пра
цівники клі ніки беруть участь у проведенні 
Все української науковопрактичної кон

ференції «Нові технології у стоматології». На 
базі клі ніки викладають хірургічну стома
тологію, в тому числі для іно земних студентів, 
курс «Основи стома тології» для студентів 5 
курсу медичного факультету.

Перспективними напрямками розвитку 
клініки є вдосконалення методів оптимізації 
репаративної регенерації кісткової тканини 
при травмах шляхом корекції систем, що ре
гу люють остео ге нез, а також засо бами ло
кального впливу в ді лянці кісткової рани, які 
ізолюють ділянку перелому від агре сив  ного 
впливу мік ро флори ротової по рож нини, та 
корекція по рушень регіо наль ного кровотоку. 

Ін шим на прямком є оп тимі за ція комп лекс
ного лі ку вання гній ноза паль них про цесів 
ще леп нолице вої ді лян ки і шиї.

Амбулаторна хі рургічна стомато ло гія є 
підрозділом клініки хірургічної сто матології. 
У його розпорядженні сучасний кабінет хірур
гічної стоматології, де є все необхідне для 
на дання амбулаторної допомоги  хворим.

Оснащення опе раційної клініки хі рур
гічної стома то логії до зво  ляє про во дити всі 
види ам булаторних хі рур гічних втручань.

У клініці ак тив но впроваджують нові ме
тоди ліку ван ня хворих, за стосо ву ють мето
ди ку вида лен ня ре тенованих і дистопованих 
ниж ніх третіх молярів із заповненням комір
ки видаленого зуба остеопластичним ма
теріалом «Кола пол КП3 ЛМ». Клі нічні спо
сте ре жен ня показують, що в післяопераційний 

Клінічне заняття зі студентами у клініці  
хірургічної стоматології

Кабінет хірургічної стоматології

хірург-стоматолог І. О. Липницька проводить 
операційне втручання з приводу екстракції зуба

Проф. Я. П. Нагірний та лікар-ординатор  
І. О. Липницька виконують остеосинтез при переломі 

кісток лицевого скелета
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період змен шують ся прояви запаль них явищ, 
а в по дальшому актив ніше проходять ре
паративні процеси в кістковій тканині.

Асист. Г. Б. Колодницька проводить розбір рентге-
нограм 

У клініці ство  рено всі не об хідні умо ви для 
гли бо кого і ґрун тов ного за сво єння мате ріа лу 
сту  дента ми. В їх розпоря джен  ні про сторі на
 вчаль ні кім на ти, де про во дять се мі нарсь кі 
за нят тя, а та кож під  сум  ко вий тес то вий кон
троль знань.

Практичну частину занять проводять у 
ка бінеті хі рур гічної стома тології. Усі ма ні
пуляції вико нують у при сут ності сту дентів, 
які часто виступають асистентами або самі, 
під керів ництвом ви кладача, виконують 
операційні втручання. Студентів активно за
лучають до клінічних розборів. Знання, 
отримані під час їх проведення, знаходять 
практичне застосування.

Молодий колектив клініки з оптимізмом 
дивиться в майбутнє.
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пАРАКЛІНІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ

Приймальне відділення. 
Основними функ ціями при
ймального відділення є:

— прийняття хворих, яких 
госпіталізують у стаціонар за 
направленням обласної кон
суль тативної поліклініки;

— реєстрація хворих, яких 
госпі та лі зують;

— оформ лен ня необ хідної 
медичної до ку ментації;

— проведення повної або 
часткової сані тар ної обробки 
хворих, яких госпіталізують;

— транспортування хво
рих у відповідні від ділення 
ста ціонару;

— надання першої ме дич
ної допомоги в разі доставки 
хворих машиною швидкої допо моги або у 
випадку самозвернення; 

— лікарський огляд;
— проведення обстеження з викори стан

ням лабораторних та інструментальних 
мето дів (рентген, УЗД, КТ, ЕКГдіаг
ностика);

— надання невідкладної допомоги і, при 
необхідності, проведення реанімаційних за
ходів;

— проведення забору крові в потерпілих 
із трав мами для ви зна чення вмісту алкоголю 
з по даль шим на правленням їх у про фільні 
від ді лення стаціо на ру або інші медичні за
клади об ласті;

— ознайомлення хво рих у приймальному 
від діленні з пра вилами внутрішнього розпо
рядку лікарні. 

Операційне відділення. В опе ра ційному 
від діленні, згідно зі штатним розкладом, пра
цюють 15 медсестер, 14 молодших медсестер, 
3 медсестри зі ступенем бакалавра, одна ще 
на вча ється, 5 медсестер мають вищу квалі
фікаційну кате горію, одна — першу, 7 — дру гу. 
Під керівництвом завіду вача опера ційного 
відділення В. В. Сві дерського і старшої мед
сестри готу ють молоді кадри, які на робочо
му міс ці набувають досвіду та покращують 
свої професійні знання. На базі опера цій ного 
відді лення три чі на рік прово дять курси 
підви щен ня ква ліфікації опе раційних медсе
стер для лікуваль них закладів Терно пільської 
області.

За минулий рік в опера
ційному від ді ленні проведе
но понад 6000 хі рур гічних 
втручань. Плідна співпраця 
із співробітниками клі нік ме
дичного уні вер си тету при
вела до впрова дження нових 
роз робок у практику лікарів
хірургів в опера ційному від
діленні. 

Рентгенохірургічний 
блок. Рентгено хі рур гічний 
блок створено в 2008 році. 
Він є струк турним під
розділом КЗ ТОР «Тер но
пільська універ ситетсь ка 
лікарня», основним зав дан
ням якого є виконання 
інвазивних діагностич них та 

лікувальних втручань різнопро філь ним 
стаціона рним хворим під рентгенів ським 
контролем.

Медичний персонал рентгенохірургічного 
блоку надає високотехнологічну допомогу 
па цієнтам із брадикардією та гострим коро
нар ним синдромом разом зі співробітниками 
па лати інтенсивної терапії та працівниками 
Тернопільського державного медичного уні
вер ситету. Рентгенохірургічний блок осна
щено пересувною цифровою рентгенівською 
системою і апаратом для штучної вентиляції 
легень «Бриз». На базі даного підрозділу що
річно проводять імплантацію понад 70 одно 
та двокамерних постійних водіїв ритму, роз
почато впровадження в діагностичний про
цес коронарографії. 

Завідувач операційного відділення  
В. В. Свідерський

Завідувач приймального відділення 
В. М. Саміда проводить заняття  

з надання невідкладної допомоги
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Основним напрямком подальшого вдо
ско на лен ня надання високо ква ліфікованої 
спе ціа лізо ваної діагностичноліку вальної 
допо мо ги хво рим є впровадження в практи
ку та ких інтер вен ційних методик діагнос тики 
та лікування сер цевосу динних захворювань, 
па тології периферичних артерій:

— коронарографії;
— первинної ангіопластики;
— планового та ургент ного стентування 

коронарних судин;
— сучасних неінва зив них та інва зивних 

ме то дик діагностики і ліку вання складних 
порушень ритму та провідності серця;

— ангіографії перифе ричних ар терій.
Рентгенологічне від ділення. До складу 

рент генологічного відділення входять 5 
рентгено логіч них кабінетів та кабінет 
комп’ютерної томографії, які обслуговують 
стаціо нарні відділення 
центру внутрішньої меди
цини, центру хірургії , 
консультативнодіаг нос
тичного центру.

Рентгенологічні кабі
нети оснащені рентген
апаратами: РДКВСМ на 
три робочі місця, Хіра
люкс2 на три ро бочі місця, 
РУМ20М на три робочі 
місця, Рентген40, Рентген
30, а також пере сув ними 
рентгенапаратами Арман 
(9 Л 5), Арман, Shi madzu 
Circlex, інтра опера ційними 
Сар ко вими апаратами 

Philips ВV 25, Shimadzu. Ope scope Pleno, 
ден таль ним апаратом 5 Д 2, ком п’ю
терним томогра фом Shimadzu. SCT 
7000 TX.

За рік проводять 26 599 рентгено ло
гічних обстежень, з них: 890 комп’ю
терних то мо  графій, 9380 обстежень 
органів грудної клітки, 2450 — шлун
ковокишкового тракту, 11  209 — 
кістковосуглобової системи, 3560 — 
інших обстежень (органи сечо ви дільної 
си с теми, ден тальні обстеження, холан
гіографії, ретро градні панкреато хо лан
гіо графії та ін.).

Напрямками ро боти рент гено логіч
но го від ділення є про ведення спектра 

рент геноло гіч них дослі джень згідно із стан
дартами МОЗ Ук раї  ни та наявними тех
нічними можливостями відділення (рент

гено ло гічні, рентге
носкопічні обстеження 
із застосу ванням кон
трастних пре паратів, 
хо лан  гіо гра фії, ретро
град ні пан креатохо
лан гіографії та ін.), 
упровадження в прак
тику но вітніх роз робок 
і техно логій, що забез
печують високу якість 
рентге нодіагнос тич
ного процесу (корона
ро графія, маг нітно
резо  нансна то мо гра
фія), одержання віро

 Виконання прицільної рентгенографії виличної 
кістки

Завідувач рентгенологічного відділення  
О. Ю. Розумний проводить КТ-обстеження  

головного мозку

Завідувач рентгенохірургічного блоку П. Й. Вівчар  
(другий зліва) 
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гідної інфор мації про мор
фологічні та функ ціональні 
особливості ор ганів і тканин, 
а також їх якісна та кіль кісна 
оцінка.

Відділення гіпер барич ної 
оксигенації. У відділенні 
гіпербаричної оксигенації за I  
пів річчя 2011 року проведено 
204 ліку вальних баросеанси і 
про ліко вано 57 па ці єнтів. У 
лі кувальну практику від ді
лення впроваджено всі ос
новні методики комплексного 
ліку вання за допомогою баро
терапії, які застосовують в 
Україні. Баро терапію викори
стовують у всіх відді леннях 
лікарні більш як при 100 нозо
ло гічних одиницях. Ефек тивність методу 
під твер джу ється клі нічно. 

Лабораторія контактної корекції зору. 
Основним призначенням лабораторії кон
тактної корекції зору Тер нопільської універ
ситетської лікарні є забезпечення населення 
Тернопільської та низки сусідніх областей 
засобами контактної корекції зору. 

Близько 85 % контактних лінз, які підби
рають у лабо раторії контактної корекції зору, 
призначають за медичними показаннями, 
тобто в ситуаціях, в яких інші засоби корекції, 
у т. ч. окуляри, є неефективними, зокрема при 
міопії високого  сту  пеня, афакії, високому 
астигма тизмі, ірре гу
лярній рогівці внас лідок 
наявності кератоконуса, 
проникних рогівкових 
пора нень, перенесеної 
кератопластики і т. д.

Протягом останніх 
кількох років у лабо
раторії впроваджено 
найсу часніші методи 
діагностики (ком п’ю
терні способи візо
метрії, кон трастометрії 
і визначення кольоро
від чут тя) та оптичної 
корекції (жорсткі газо
про никні, м’які торичні, 
лінзи планової заміни 
та гнучкого і безпе

рервного режимів но сіння). 
Поряд із практичною ро

ботою лікаріоф тальмологи 
даного під розділу активно 
зай маються науковою ді
яльністю, зокрема вони є 
авторами і співавторами 
однієї монографії, понад 30 
наукових статей, 4 патентів 
та 2 раціона лізаторських 
пропозицій.

На диспансерному обліку 
лабораторії контактної ко
рекції зору перебувають по
над 14 000 пацієнтів, з них 
близько 40 % ко ри  стуються 
жорсткими контактними 
лінзами. Щороку працівники 

лабораторії консуль тують понад 1000 
пацієнтів з ано маліями ре фракції та 
виготовляють більше 100–200 жор
стких контактних лінз. 

Пріоритетним напрямком прак
тичної та наукової діяльності лабо
раторії контактної корекції зору на 
сьогодні є дослідження  етіології, 
патогенезу та лікування ке ра токо
нуса, прогресуючої короткозорості, 
вікових особливостей зорових функ
цій у дітей, переваг силіконгід ро
гелевих контакт них лінз, викори
стання програмних засобів у функ
ціональнодіагностичному дослі
дженні зорового аналізатора, орто
кератології, застосування склераль
них та гібридних контактних лінз.

Завідувач лабораторії контактної корекції зору  
А. С. Ваврищук проводить пробну корекцію зору

Завідувач відділення  
В. П. Остапченко проводить  

сеанс гіпербаричної оксигенації

Рентгенологічне відділення
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Відділення ультразвукової діагностики. 
У роботі клінік Тернопільської універси
тетської лікарні широко використовують 
ультрасонографію. 

Відділення ультра звукової діагностики 
оснащене 4 стаціо нарними і 2 портативними 
ультразвуковими сканерами, за допомогою 
яких проводять ультра
звукові дослідження 
органів черевної по
рожнини з доплеро
графією судин, органів 
заочере вин ного про
стору з доп ле рографією 
магі страль них судин, 
органів сечови діль ної 
системи з допле ро гра
фією судин, жіночих 
статевих органів з доп
лерографією судин, 
чоловічих статевих 
органів з доплеро гра
фією судин, щитопо
дібної зало зи з доплерографією судин, мо
лочних залоз із доплерографією судин, 
слинних залоз, лімфатичних вузлів, м’яких 
тканин, кістковосуглобової системи, судин 
верхніх та нижніх кінцівок з кольоровим 
доплерівським картуванням, екстракра
ніальних судин з кольоровим доплерівським 
картуванням, плевральних синусів.

У відділенні також проводять ехокардіо
скопію з кольоровим картуванням та доп
лерівським аналізом, лікувальнодіагностичні 
пункції та встановлення зовнішніх дренажів 

Завідувач відділення ультразвукової діагностики  
В. Т. Борак проводить обстеження органів черевної 

порожнини

у черевну порожнину, заочеревинний про
стір, тонко голкову аспіраційну біопсію щито
по дібної залози та лімфовузлів під контролем 
ультразвукового променя. 

За 2010 рік обстежено 29 494 особи. За рік 
обстежують близько 30 000 осіб і виконують 
приблизно 90 000 досліджень.

 З придбанням 
сучасних ультра
звукових сканерів є 
можливим впро ва
дження інтра кра
ніальної  допле
рографії та інтра
опе раційних мето
дів дослідження.

Згідно із штат
ним розкладом, у 
відділенні працю
ють 4 лікарі, 4 мед
сестри, одна молод
 ша медсестра. Усі 
лікарі мають ква лі

фікаційні категорії: 3 — вищу, один — першу. 
 Лікарі відділення беруть участь у ви їздах 

в складі лікар ських бригад у ліку вально
профілак тичні заклади області, щоденно і 
цілодобово несуть ургентну служ бу з надан
ням невідкладної діагнос тичної допомоги 
па цієнтам області та лікарні, постійно під ви
щують свій профе сійний рівень.

Відділення є на вчальнометодичним 
цент ром, де проходять переривчасті курси і 
стажу вання лікарі з лікувальнопрофі
лактичних закладів області.
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ся більше 80 тисяч пацієнтів, з них понад 
8 ти сяч направляють для обсте жен  ня і ліку
вання у профільні спе ціалізовані відділення 
уні вер  си тетської лікарні.

На базі обласної консуль та тивної по
ліклініки проводять функ ціональні методи 
обсте жен ня за допомогою ком п’ю тери зо
ваного комп лексу «Кардіоплюс» (електро
кар діо гра фічні, спіро мет ричні, реовазо гра
фічні), до слі дження ор га  нів че ревної порож
нини і таза з вико рис танням УЗме то дик. 
Рентгенологічні обсте жен ня органів грудної 
клітки, кіст ковом’я зо вої системи признача
ють па цієнтам із захво рюваннями ди хальної 
системи та опор нору хо вого апарату.

Сурдологічний кабінет обласної консуль
та тивної поліклі ні ки об  лад   наний ком п’ю
тери зо  ваним ау діо   мет рич ним ком п лексом, 
який дає змогу обстежити і за без пе чити слу  
хо  про те зу ю чими апа   ра тами па  ці єн тів із за хво
 рю  ван  нями слу ху та сен со нев раль ни ми 
пору шен нями.

У лабораторії обласної кон сультативної 
поліклініки прово дять загальноклінічні, 
гема толо гічні, цито ло гічні, сек сологічні 
обсте ження. 

В ідповідно 
до  реалі  зац і ї 
дер жавних про
грам, хворі з он
ко гема толо гіч
ною патологією 
та з трансплан
това ни ми нир
ками, які пе ре
бу ва ють на дис
пан сер ному об
ліку під на гля

Керівник консультативно-
діагностичного центру,  

заступник головного лікаря 
з поліклінічної роботи І. Г. Синиця 

До складу кон
суль  та тив  но діаг
нос   тич    но го центру 
входять  об лас на 
кон  суль татив на по
лі клі ніка, обласне 
ен до кри но логічне 
дис пан серне відді
лення, обласне кар
діо логічне дис пан
серне від ділен ня, 
обласне диспан сер
не відді лення спеці
алі зованого центру 
ра діа ційного захи
сту на се лення, пе
ресувний ла бо ра
торнодіагно с тич 
ний комплекс.

Обласна консультативна  
поліклі ніка

Обласна консультативна поліклініка зай
має провідне місце в системі амбулаторного 
обслуговування населення області — прово
дить консультативну та організаційномето
дичну роботу. 

Висококваліфіковану спе  ціалізовану 
кон суль та тивну до помогу хворим на дають 
22 про фільних фа хів ці, які пред став ляють 
20 спе ціалі зованих кон суль та тивних при
йо мів. Крім того, пацієн тів консуль тують 
за віду вачі стаціо нар них відді лень та пра
ців ники клі нік Терно пільського дер жав но
го медич но го універ си тету імені І. Я. Гор
бачевського. 

У середньому протягом року за консуль
тативною медичною допомогою звертають

Лікар-гастроентеролог Н. Г. Левчук (зліва) прово-
дить спеціалізований консультативний прийом

Лікар-офтальмолог М. В. Гарасимів проводить кон-
сультативний офтальмологічний прийом 

Огляд рентгенограми 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
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дом про фільних облас них спе ціа лістів, 
отриму ють на амбу ла торному етапі спе 
ціалізоване ме ди камен тозне лікування, 
зокре ма імуно супре сив ну те рапію.

Обласне ендокринологічне  
диспансерне відділення

Основним завданням обласного ендо кри
но логічного диспан серного відді лен ня є 
надання ви со коква ліфіко в а ної спеціалізо ва
ної діаг ностичнолікуваль ної та консульта
тив ної до помоги пацієнтам з ендо крин ними 
захво рю ваннями.

Консультативні прийоми хворих за  без
печують 3 лі каріендокри но ло ги, лі кароку
ліст. Пацієнтів із тяж кою ен до кри но ло гіч ною 
патоло гією та її ус кладнен нями кон   сультують 
нау ковці ТДМУ — д. мед. наук, про фе  сор 
клініки внут рішньої медицини № 1 Н. В. Па
сєчко та д. мед. наук, про фесор кафедри за
гальної та опера тивної хі рургії з топо гра
фічною анатомією В. О. Шід ловський.

У біохімічній лабораторії обласного ендо
кри  нологічного диспансерного відділення 
про во дять загальноклінічні, біохімічні дослі
джен ня крові, визначення гліколізованого 
гемо гло біну, забезпечують ранню діагностику 
діабе тичних нефропатій. 

Щороку за спеціалізованою консультатив
ною допомогою звертаються понад 9 тисяч 
пацієнтів, близько 2,5 тисяч хворих отри му
ють лікування в ендокринологічному від ді
ленні універ си тет ської лікарні.

Враховуючи по   ширеність ен до кринної 
пато логії в області, не спри ятливу еко  логічну 
си ту ацію через йод  ну недо стат ність та збіль
шен ня кіль кості хво рих на цукровий діабет, 
в облас но му ен до кри ноло гіч ному дис пансер

ному відділенні впроваджують в амбу
латорних умовах по стій ний моніторинг рівня 
глюкози у крові пацієнтів з мобільним 
перебігом цукро вого діабету. В кабінеті 
діабетичної стопи пла нується впро вадження 
черезшкірного визна чення пар ціального 
тиску кисню в тканинах, у кабінеті діабетичної 
ретинопатії — проведення скану вання 
сітківки очей для ранньої діаг ностики та 
динамічного спостереження ус кладнень 
цукрового діабету — діабетичної ретинопатії 
та діабетичної глаукоми.

Обласне кардіологічне диспансерне 
відділення

Основними завданнями обласного кардіо
логічного диспансерного відділення є на
дання спеціалізованої 
кон сульта тивної та лі
ку валь нодіаг  нос тич
ної допомоги хворим 
області з кардіо ло гіч
ною па то логією та за
без печення ор гані за
ційномето дичного ке
рів ництва для лі карів
кар діологів області.

Консультативні при
йо ми хворих забезпечу
ють 3 лі ка рікардіологи, 
лікарнев ро па толог. 
Про тягом де сяти років 
пацієнтів із тяж кими 
кар  діо ло гічними за хво
рю ван нями на базі об ласного кар діологіч но
го дис пансер ного від ділення консультує 
за ві  дувач клініки невід кладної та екстреної 
медицини проф. М. І. Швед. Щороку в облас

Завідувач обласного ендокринологічного  
диспансерного відділення Н. Я. Гулько  

проводить огляд хворого

Реєестратура ендокринологічного диспансеру

Завідувач обласного 
кардіологічного
дис пан  серного 

відділення  
В. Т. Павлов
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ному кар діологічному диспансерному від
діленні універ си тетсь кої лікарні ви соко квалі
фіковану кон  суль та тивнодіагно с тичну до
помогу отри му ють близько 9 тисяч пацієнтів, 
а спеціалізоване лі кування — при близно 
2 тисячі хворих. На базі об ласного кардіо
логічного диспан серного відді лен ня хворим 
із сер цевою пато логією проводять елек тро
кар діографічні та ЕХОкардіо скопічні об
стежен ня, велоерго метрію. У практику впро
ваджують обстеження амбу латорних хворих, 
холтерівське моніторування арте ріального 
тис ку та фраг менто ва ного елек тро кар діо
пульсу, мето дику через стравохідної ЕХО
кар діоскопії.

Обласне диспансерне  
відділення спеціалізованого центру 

радіаційного захисту населення
Завданням обласного диспансерного від

ді лення є надання спеціалізованої орга ні за
цій номе тодичної допомоги лікарямдиспан
се ри за торам об ласті 
для контролю за 
веден ням реєстру 
насе лен ня області, 
по стражда лого вна
слідок аварі ї  на 
ЧАЕС. 

Особи, які мають 
статус постраж 
далих або евакуйо
ваних внаслідок 
аварії на ЧАЕС, мо
жуть отримати в об
ласному диспан
серному від діленні 
т а  п р о  ф і л ь  н и х 
стаціо нарних від ді лен нях універси тетської 
лікарні, де розгор нуто 15 спеці алізованих 
ліжок, високо ква ліфіковану спе ці алізовану 
медичну допомогу.

В обласному диспансерному відділенні 
пра цюють ба гато функціональний апарат 
ультразву ко вого дослідження, рент ге нів
ський комп’ютерний томограф, біохімічний 
ана ліза тор, цистоско пічна стійка для 
трансурет ральної резекції простати. 

пересувний лабораторно-
діагностичний комплекс

Для надання спеціалізованої консуль та
тивної допомоги сільському населенню в 
ра йонах області працює пересувний лабора
торноді аг но стичний комплекс, оснащений 
ла бораторією для проведення загальноклі
ніч них та біо хі мічних досліджень, ендо
скопічною апарату рою, кольпоскопом, ЕКГ
апаратурою.

Щороку виїзні консультативні бригади 
лі карів консультативнодіагностичного цен
тру університетської лікарні оглядають 
близько 5 тисяч дорослого населення 

області.
Перспективним за

вданням консульта
тивнодіагностичного 
центру універси тет
ської лікарні є розши
рення та оновлення 
діагно с тич ної бази 
структурних підроз
ділів із ви ходом на 
впровадження нових 
медичних тех нологій 
для забезпечення на
дання висо ко ква лі
фікованої спеціалі

зованої амбу латорнополіклінічної допомо
ги населенню області на етапі реалізації 
перспективних концепцій реформування 
медицини об ласті.

Завідувач обласного диспансерного  
відділення О. Б. Юровська 
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У центрі роботи з молодшими медичними 
спеціалістами та молодшим медичним 
персо налом функціонують:

1. Навчально-науковий інститут мед-
сестринства Тернопільського державного 
медичного університету імені І. Я. Гор ба -
чевського. 

Окремим під
роз  ді лом, що по
єднує тео ре тичну і 
практичну під го
товку молодших 
ме дич них спеці а
лістів у ТДМУ, став 
ННІ мед сес  трин
ства. У ньому про
водиться підготовка 
фахівців:

—  м о л о д ш и х 
спе   ціалістів;

— медсестер
ба  ка лаврів;

— лаборантів
ба ка лаврів;

— медсестер
ма  гіст рів.

Медсестрин
ство уні верси тет
ської лікарні та ННІ 
медсестринства 

по єднує тісна спів пра ця з питань проведен
ня тематичних, науковопрак тичних 
конферен цій, семінарів, тре нінгів.

У межах співпраці з міжнародними мед
сестринськими школами Європи та Америки 
проводяться зустрічі з медсестрами інших 
країн і фахівцями лікарні.

У відділеннях КЗ ТОР «Тернопільська 
університетська лікарня» проходять вироб
ничу та переддипломну практику студенти 
ННІ медсестринства. 

На сторінках журналу «Медсестринство», 
що виходить у видавництві «Укрмедкнига», 
медсестри університетської лікарні діляться 
своїм досвідом та досягненнями. На базі ННІ 
медсестринства молодші медичні спеціалісти 
КЗ ТОР «Тернопільська університетська 
лікарня» здобувають вищу медсестринську 
освіту. 

Крім програм підготовки медсестер та 
медсестербакалаврів, у ННІ медсестринства 
готують іноземних громадян за програмами, 
створеними на основі програм американ
ських медсестринських шкіл, навчання про
водять англійською мовою.

З 2009 року працює дистанційна програ
ма підготовки медсестербакалаврів, відбувся 
перший випуск. З 2011 року, навчаючись дис
танційно, можна отримати і ступінь медсес
тримагістра. Серед студентів дистанційної 
форми — медсестри, які працюють, зокрема 
у США. Значна частина перших випускників
бакалаврів, які навчались за дистанційною 
формою, отримала підтвердження диплома 
бакалавра акредитаційними аген ціями та 
гос піталями протягом місяця з мо менту ви
пуску. На сьогодні вже 14 дипломів евалуйовані 
агенціями, які є членами National Association 
of Credential Services (США).

Керівник центру роботи з молодшими медичними  
спеціалістами та молодшим медичним персоналом,  

заступник головного лікаря з медсестринства  
магістр медсестринської справи Т. Я. Скарлош 

Директор ННІ медсестринства 
Тернопільського

 державного медичного 
університету  

імені І. Я. Горбачевського 
С. О. Ястремська 

Канд. мед. наук Н. Б. Галіяш проводить заняття  
з педіатрії для іноземних студентів  

ННІ медсестринства

ЦЕНТР РОБОТИ З МОЛОДШИМИ МЕДИЧНИМИ СпЕЦІАЛІСТАМИ  
ТА МОЛОДШИМ МЕДИЧНИМ пЕРСОНАЛОМ 
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2. Обласні кур си підвищення ква ліфікації се ред нього медич ного персоналу  
при КЗ ТОР «Терно піль сь ка університетська лікарня».

Цикли, які проводять на базі КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»

3. Навчально-методичний комплекс. 

4. Сестринська рада КЗ ТОР «Терно пільська університетська лікарня». 

№ з/п Назва циклу
1  Медсестри головні й старші лікпрофустанов та їх резерв

2  Фельдшери ФАП, амбулаторій

3  Медсестри терапевтичних відділів і кабінетів

4  Медсестри операційні й старші операційні 

5  Медсестрианестезистки відділень анестезіології та інтенсивної терапії

6  Медсестри ЛОРвідділів і кабінетів
7  Медсестри очних відділів і кабінетів

8  Медсестри відділень і кабінетів функціональної діагностики

9  Медсестри фізіотерапевтичних відділів і кабінетів

10  Медсестри масажних кабінетів

11  Лаборанти клінікодіагностичних лабораторій

12  Лаборанти біохімічних лабораторій

13  Рентгенолаборанти

14  Медсестри загальної практики–сімейної медицини

15  Медсестри з лікувального харчування

О. П. Погребнюк — голова 
виробничого  сектору,  

старша медсестра відділення 
судинної хірургії 

Т. М. Запорожець — голова 
навчального сектору,  

старша медсестра 
фізіотерапевтичного 
відділення, магістр  

Н. І. Гудак — голова сектору з 
культури обслуговування та 

харчування пацієнтів, старша 
медсестра стоматологічного 

відділення, бакалавр 

Л. А. Кметь — голова сектору  
з дотримання санітарно

епідеміоло гічного режиму, 
старша медсестра 

операційного відділення, 
бакалавр         

Т. Я. Скарлош — голова 
сестринської ради, заступ

ник головного лікаря  
з медсестринства,

магістр медсестринської 
справи



66

У КЗ ТОР «Тернопільська університетська 
лікарня» працює 471 молодший медичний 
спеціаліст — медсестри, лаборанти, статисти, 
в тому числі:

— вищої кваліфікаційної категорії — 162 
(34,4 %);

— першої кваліфікаційної катего рії — 47 
(9,9 %);

— другої кваліфікаційної категорії — 79 
(16,7 %);

— без категорії (спеціалісти зі стажем ро
бо ти до 5 років) — 183 (38,8 %).

Молодший медичний персонал налічує 
322 особи. Згідно із Статутом КЗ ТОР «Терно
пільська університетська лікарня», основним 
завданням центру роботи з молодшими ме
дичними спеціалістами та молодшим медич
ним персоналом є проведення якісного, 
науко во обґрунтованого медсестринського 
догляду за пацієнтами університетської 
лікарні.

Медсестринський догляд у лікарні здійс
ню ють згідно з розробленими сестринською 
радою та затвердженими головним лікарем 
правилами медсестринського догляду і стан
дартами роботи молодших медичних спеціа
лістів, в основі яких лежать: концепція мед
се ст ринської справи, стандарти медсест
ринсь кої опіки над пацієнтами та алгоритми 
ви конання медсестринських маніпуляцій. 

Для кожного медичного спеціаліста, від
повідно до посадової інструкції, розроблено 
стандарти і критерії оцінки якості роботи, які 
щомісячно аналізують на зборах у від
діленні.

Теоретичну та практичну підготовку мед
сестринського персоналу підвищують за 
чітко відрегульованою схемою післядип лом
ного навчання медсестер. Вимогою ниніш
нього дня є висококваліфікована медсестра. 
Нові технології в охороні здоров’я, нові ме
тоди діагностики і лікування, сучасні стан
дарти рівня медсестринського догляду й 
опіки — все це потребує постійного необ
хідного навчання та вдосконалення. Тому 
вираз «Освіта не на все життя, а через усе 
життя» є кредом для кожної медсестри нашої 
лікарні. 

При прийманні на роботу проводять спів
бесіду, тестування за обов’язковою програ
мою для медсестер. На робочому місці про
водять місячне стажування згідно з наказом 

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лі
карня» від 09.07.2010 року № 176 «Про орга
нізацію ста жування молодших медичних 
спе ціалістів та молодших медичних сестер 
при прийнятті на роботу в лікарню та після 
виходу на роботу з відпустки по догляду за 
дитиною до 3–6 років». Тривалість стажуван
ня для медсестер скла дає 1 місяць, для мед
сестер, які вийшли на роботу з відпустки по 
догляду за дитиною до 3–6 років, та молод
ших медсес тер — 2 тижні. Після закінчення 
стажування комісія, регламентована наказом 
по лікарні, до якої входять представники всіх 
секторів сес т ринської ради лікарні, медсе
стри вищої ква лі фікаційної категорії, бака
лаври, магістри, проводить співбесіду з мо
лодим спеціалістом.

Атестують молодших медичних спеціа
лістів згідно з наказом МОЗ України від 
23.11.2007 року № 742 «Про атестацію молод
ших спеціалістів з медичною освітою».

Для підтримки на високому рівні кваліфі
кації молодших медичних спеціалістів із 
здійс нення медсестринського догляду, ви
конання маніпуляцій, ведення медсес
тринської доку ментації медсестри проходять 
стажування на робочих місцях у відділеннях 
лікарні.

Оволодіння суміжними спеціальностями, 
ротація медсестер на робочих місцях у відді
леннях — це ще один етап удосконалення, 
який можна продемонструвати на прикладі 
опера цій ного відділення КЗ ТОР «Терно
пільська університетська лікарня».

Виробнича та переддипломна практика 
студентів навчальних медичних закладів на 
базі відділень лікарні — це етап навчаль ного 
процесу, поліпшення теоретичної і прак
тичної підготовки медсестер.

Перед початком проходження практики 
сту дентами старша медсестра як безпосеред
ній керівник практики у відділенні, ознайо
мившись з переліком завдань, передбачених 
програмою практики, проводить семінарські 
заняття з медсестрами, на яких розглядають 
практичні навички, теоретичні питання, які 
необхідно висвітлити і продемонструвати 
студентам. Адже медсестра, за якою будуть 
закріплені студенти, не тільки теоретично 
пояснює, а й практично демонструє вико
нання медсестринських маніпуляцій, ді
литься власним досвідом.
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На базі КЗ ТОР «Тернопільська універси
тетська лікарня» сформовано локальну ком
п’ютерну мережу: в поліклінічнодіаг ностич
ному центрі у форматі єдиного електронно
го медичного простору з 1 червня 2008 року 
введено комп’ютерний програмний продукт 
«Поліклініка» з електронними статистично
обліковими формами звітності амбулаторно
поліклінічного закладу. В стаціонарних відді
леннях вводять програму «Стаціонар».

Тому всі медсестри поліклініки пройшли, 
а в стаціонарних відділеннях незабаром бу
дуть проходити навчання щодо набуття нави
чок роботи з комп’ютером, оволодіння відпо
від ними комп’ютерними програмами «Полі
клініка», «Стаціонар» та програмою «Veb
оглядач», що дає доступ до всесвітньої ме
ре жі «Інтернет», локального Інтернетре
сурсу університетської лікарні «TOKLnet».

Великий позитивний вплив на навчаль
ний процес має конкурс «Кращий за фахом». 
Та кий конкурс — це не тільки навчання (нові 
тес тові завдання, практичні навички, ситу
аційні задачі), а й згуртування колективів 
відділень та колективу лікарні в цілому.

Молодші медичні спеціалісти універси
тетсь кої лікарні неодноразово ставали при
зерами обласних та всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності.

На даний час у КЗ ТОР «Тернопільська 
університетська лікарня» працюють:

— магістри медсестринської справи — 3;
— старші медсестри-бакалаври — 7;
— резерв старших медсестербакалав

рів — 5;
— медсестрибакалаври — 39.

Проведення конкурсу «Кращий за фахом» 
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Проведення експертизи тимчасової непраце здат ності 
та якості лікувальнодіагностичного процесу за безпечують 
лікарськоконсультативна комісія (ЛКК), відділ медичної 
статистики та методичної роботи, заві дувачі стаціонарних 
відділень.

Завданнями центру є:
1. Контроль за якістю лікувальнодіагностичного про

цесу згідно з протоколом медичних технологій за 
профілем.

2. Контроль за виконанням планових показників ро
боти за моделями кінцевих результатів.

3. Експертиза тимчасової непрацездатності.
4. Обробка медикостатистичної інформації.
5. Впровадження інформаційних технологій у 

діяльність університетської лікарні.
6. Методична робота.
В університетській лікарні протягом 2 останніх років 

проводять роботу з удосконалення системи контролю за 
якістю лікувальнодіагностичного процесу, що дає 
можливість забезпечити дотримання протоколу ме дичних 
технологій за профілем, працювати над удоско наленням 
ведення медичної документації.

Керівник центру експертизи 
тимчасової непрацездатності та якості 

лікувально-діагностичного процесу  
Л. В. Задорожна

Система контролю за якістю надання ме
дичної допомоги базується на медикоекс
пертних стандартах. Медикоекспертні стан
дарти включають: клінікостатистичні групи 
за профілем, термін лікування, стандарти 
якості обстеження і лікування, категорії 
складності обстеження і лікування. Контроль 
за якістю проводять на 3

 
рівнях.

Рівні контролю: перший — завідувач 
струк   турного підрозділу, другий — заступник 
головного лікаря з лікувальної роботи, тре
тій — заступник головного лікаря з експер
тизи.

Налагоджена система контролю дала 
мож ливість оцінити діяльність на кожному 
рівні, своєчасно виявити й усунути недоліки 
ліку вальнодіагностичного процесу. Резуль
тати аналізу організації та якості надання 
медичної допомоги заслуховують на опера
тивних на радах, засіданнях правління з кон
тро лем за виконанням запланованих за ходів. 

Моніторинг показників роботи стаціонар
них відділень за моделями кінцевих резуль
татів сприяє динамічному щомісячному 
кон тролю за їх виконанням. У 2010 році змен
ши лась середня тривалість лікування, по
кращи лись показники, а саме: зайнятість 
ліжка, хірургічна активність, частка пролі

кованих сільських мешканців (с/м).
Важливою складовою лікувальнодіагно

с тичного процесу є експертиза тимчасової 
не працездатності, центром проведення якої 
в області є університетська лікарня. Хворих 
направляють сюди для верифікації діагнозів, 
обстеження і лікування у спеціалізованих 
відділеннях третинного рівня складності на
дання медичної допомоги, комплексної 
оцінки порушень функ  ціонального стану 
організму, що визна чають тимчасову втрату 
праце здат ності, вста новлення строку непра
це здатності, визначен ня клінічного та тру
дового прогнозу відповідно до встановлено
го діагнозу. Лі карсь кокон суль тативна ко
місія в сучасних умовах спів працює з фон
дами соціального страху вання, страховими 
ком паніями, пра вовими органами у прове
денні контролю за дотри манням чин них 
нормативноправових актів з експертизи 
тимчасової непрацездатності. 

З метою інтенсифікації лікувальнодіаг
нос тичного процесу, оперативної обробки та 
аналізу статистичної інформації впровадже
но програмні продукти «Поліклініка», «Ста
ціо нар», «Кадри», створено електронні 
реєстри хворих на цукровий діабет «Синадіб», 
по страж далих внаслідок аварії на ЧАЕС. 

ЦЕНТР ЕКСпЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕпРАЦЕЗДАТНОСТІ  
ТА ЯКОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО пРОЦЕСУ 
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Організаційнометодична робота спеціа
ліс тів університетської лікарні сприяє поліп
шенню наступності й взаємозв’язку з ліку
вальнопрофілактичними закладами об
ласті. 

Відділ медичної статистики та методичної 
роботи створено з метою забезпечення ме
дикостатистичною інфор мацією правління 
та медичних працівників для управлінської і 
трудової діяльності.

Основними з пріоритетних напрямків ро
боти в 2010 і 2011 роках були впровадження 
су часних інформаційних технологій для під
вищення ефективності статистичної інфор
мації, проведення статистичного ана лізу з 
встановленням вірогідності статистичної 
інформації та визначенням закономірностей 
статистичної динаміки.

До січня 2012 року планується ввести в 
дію проект побудови єдиного медичного 
інформа ційного простору закладів охорони 
здоров’я Тернопільської області — створення 
елек т рон ного реєстру пацієнтів та єдиного 
елек т ронного реєстру листків непра це
здатності.

Завідувач відділу медичної статистики  
та методичної роботи Н. С. Гірчиця



70

ЦЕНТР КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ТА юРИДИЧНОГО ЗАБЕЗпЕЧЕННЯ 

В організації управ лін
ня закладом велику увагу 
приділяють людському 
фак  тору, підви щенню 
якості роботи й творчої 
віддачі кад рового по тен
ціалу, поліпшенню фахової 
підго товки і використан
ню спеціалістів з ураху
ванням їх професійного та 
кваліфікаційного рівнів.

На сьогодні діяльність 
КЗ ТОР «Терно пільська 
університетська лікарня» 
забезпе чують 1196 пра
цівників, з них:

— 202 лікарі, у тому 
числі 118 — вищої, 34 — 
першої, 25 — другої ква
ліфікаційних категорій, 
серед них 11 кандидатів медичних наук, 2 за
служених лікарі України;

— 24 лікаріінтерни;
— 471 молодший медичний спеціаліст, у 

тому числі 162 — вищої, 47 — першої, 79 — 
другої кваліфікаційних категорій, з них вищу 
мед сестринську освіту (магістр) здобули 3 
особи, базову вищу (бакалавр медицини) — 39 
осіб;

— 322 особи молодшого медичного пер
соналу;

— 177 осіб інженернотех
нічного персо налу.

Основними завданнями 
центру є:

1. Організація роботи щодо 
підбору та роз міщення кадрів з 
урахуванням їх професій ного і 
кваліфікаційного рівнів.

2. Забезпечення постійного 
підвищення фа хової кваліфікації 
лікарів та молодших медичних 
спеціалістів шляхом:

 а) проходження курсів удо
сконалення, атестації, стажу
вання в клініках України та за 
кордоном; 

 б) здобуття наукових сту
пенів медичним пер соналом та 
вищої медичної освіти молод
шими медичними спеціа ліс

тами.
3. Формування дієвого резерву кадрів для 

висування їх на керівні посади.
4. Забезпечення юридичного супроводу 

діяльності лікарні, надання консультацій 
пра цівникам лікарні з організаційнопра
вових та інших юридичних питань.

5. Ведення діловодства відповідно до чин
ного законодавства України.

Керівник центру кадрової служби  
та юридичного забезпечення  

(начальник відділу кадрів)  
М. І. Власюк 
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ФІНАНСОВО-ГОСпОДАРСЬКИЙ СЕКТОР

Фінансовогоспо дар
ський сек тор — один із важ
ливих підрозділів універ
ситетської лікар ні, який про
 водить ком п лексний еко
номічний ана ліз її ді яль ності, 
керує робо тою з техніко
еконо міч ного пла ну  вання, 
здій снює опера тив ний облік 
діяль ності за кла ду, веде бух
гал  терсь  ку і ста тис тичну 
звіт  ність у встанов леному 
законодав ством порядку.

До складу фінансовогос
подарського сектору вхо
дять:

1. Централізована бух гал
терія, що обслуговує універ
ситетську лікарню, курси, які 
при ній органі зо вують, та 
лабораторію контактної ко
рекції зору, що є госпроз ра хунковою одини
цею. Штат бухгалтерії налі чує 16 пра ців ників, 
у тому числі 2 економісти.

2. Господарська служба, яка здійснює ма
теріальнотехнічне забезпечення лікувально
діагностичного процесу в лікарні, створює 
належні й безпечні умови перебування хво
рих і персоналу. Господарська служба на
лічує 83 працівники. До її складу входять 
інженерна служба, служба ма те рі аль но

технічного по ста чан ня, елек
трики, сантехніки, опе ратори 
кисневого розпо діль чого пун
кту, столяри, опе ратор теле
фонного зв’яз ку, ліфтери, водії, 
швач ки, бібліо текар, завідувачі 
складів.

3. Харчоблок, який забез пе
чує хворих якіс ними дієтичними 
продуктами харчування влас
ного виробництва в належному 
асор ти менті згідно з менюроз
кладкою. На даний час у харчо
блоці працюють лікардієтолог, 
2 мед сестри з дієтичного харчу
вання, шефкухар, 7 кухарів та 
11 кухонних працівників. 

З метою вирішення питань 
щодо мате рі ального, медика
мен тоз ного, технічного забез
печень підрозділів універси

тетської лікарні, проведення поточ них і 
капітальних ремонтів, а також раціо наль ного 
використання бюджет них коштів, у фінан
совогосподарському секторы розробляють 
технікоекономічні обґрунтування при заку
півлях. Проводить моніторинг цін та скла
дають річні й перспек тивні плани закупівель 
ме ди каментів, виробів медич ного призна
чення, облад нан ня, про дук тів харчу ван ня, 
па лив номас тиль них ма те ріа лів та ін.

Керівник фінансово-
господарського сектору,  

заступник головного лікаря  
з економічних питань  

С. А. Устимчук 

Кошторис видатків на 2012–2015 роки Розподіл коштів медикаментозного забезпечення

Позабюджетні кошти на 2012–2015 роки (тис. грн)Структура основних видатків на 2012–2015 роки
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