Відкриття оновленого відділення в лікарні чи поліклініці
– подія важлива і для медиків, і для пацієнтів. Нещодавно
керівництво залізниці мало можливість оглянути модернізоване імпланто-хірургічне відділення Дорожньої стоматологічної поліклініки станції Львів. Начальник залізниці Богдан
Піх, який долучився до втілення в життя цього проекту,
зазначив, що для працівників магістралі та ветеранів галузі
питання високоякісних стоматологічних послуг надзвичайно
важливе, адже в наш час операції з імплантології та протезування – складні та надто дорогі. Тож і вирішено було виділити необхідні для відділення 450 тис. грн. За ці кошти вже
зробили ремонт у кількох кабінетах відділення та придбали
найкраще швейцарське обладнання для кабінетів хірургічної
і терапевтичної стоматології, операційної, імпланто-хірургічного відділення.

Оглядаючи оновлені кабінети,
начальник залізниці Богдан Піх
детально цікавився закупленим
обладнанням і матеріалами, підготовкою фахівців, вартістю стоматологічних послуг, в т.ч. й за встановлення імплантатів.
Варто нагадати, що Дорожня
стоматологічна поліклініка була однією із найперших в Україні серед
державних структур, у яких проводилось імплантологічне втручання,
встановлення гвинтових імплантатів
(штучних коренів). Але минув час,
обладнання морально і технічно
застаріло. Потрібно було також провести кадрові зміни для того, щоб
іти в ногу з часом. За словами головного лікаря Дорожньої стоматологічної поліклініки Олега Барабаша,
придбане за кошти залізниці найкраще швейцарське обладнання,
яке використовується для встановлення гвинтових імплантатів,
а також сучасне обладнання для
ортопедичного стоматологічного
відділення непрохідності дентальних каналів забезпечує повний цикл
роботи з даного виду стоматологічної допомоги. Придбано сучасне
обладнання для ендодонтичного лікування терапевтичних хворих, яке
дає можливість лікувати непрохідні
кореневі канали. Відкрито пародонтологічний кабінет із сучасним
устаткуванням, яке дає змогу проходити повний курс терапевтичного
та хірургічного лікування захворювань тканин пародонту, якими охоплено понад 90% населення. У цьому кабінеті працюють спеціалісти,
які пройшли відповідні курси. Нині
фахівці поліклініки справді можуть
похвалитися оснащенням, адже не
всі державні стоматологічні заклади України мають таку широку гаму
обладнання для надання будь-якого виду терапевтичної, хірургічної
чи ортопедичної стоматологічної
допомоги.
– Дорожня стоматологічна
поліклініка, яка працює на господарсько-договірних засадах, теж
спрямовує кошти на витратні ма-

теріали, ремонт приміщень, – наголосив її керівник Олег Барабаш.
Нині гордістю закладу є імпланто-хірургічне стоматологічне відділення, створене на базі імплантологічного та хірургічного кабінетів.
Відповідно до зміни штатного
розпису тут будуть задіяні хірургистоматологи, які будуть проводити
операції, ортопеди-стоматологи, які
виконуватимуть пізніше ортопедичні роботи, а також зубні техніки, які
виготовлятимуть ортопедичні конструкції на імплантатах. До речі, три
фахівці новоствореного відділення
проходили навчання в Німеччині та
стажувалися в клініці президента
приватних імплантологів України
Мирона Угрина.
– Першим нашим пацієнтом
буде працівник управління залізниці,
а своєї черги чекає ще одинадцять
осіб, – повідомив головний лікар
Дорожньої стоматологічної поліклініки Олег Барабаш. – Вони пройшли
повний курс обстежень, необхідних
для оперативного втручання.
На запитання скільки буде коштувати для пацієнта імплантація,
Олег Васильович відповів:
– У приватному кабінеті встановлення одного імплантата коштує 10
тис. грн, у нас – 5-6 тис.грн незалежно від місця розташування зуба, але
на ціну впливає вартість та кількість
кісткової тканини, а також вартість
самого імплантата, адже вони мають різну ціну – від дуже дорогих,
до дешевих. Проте щодо цінової
політики вартості послуг, то наша
буде приблизно удвічі дешевшою від
приватних клінік, оскільки ми є державною структурою і у нас фахівці
отримують зарплату, передбачену
штатним розписом. А потенційними
пацієнтами імплантологів є люди, які
після втрати одного або двох зубів
не хочуть ставити містки, адже при
цьому треба пошкоджувати здорові
тканини сусідніх зубів, або ті, які
внаслідок травми втратили певну
кількість зубів. За допомогою імплантатів можна відновити втрачену групу зубів. Встановлення імплантатів

потребують також старші люди, яким
чисто технічно неможливо виготовити функціональний змінний протез.
До речі, зараз в Україні проходить акція “Якість життя для наших
батьків”, яку ініціювала Асоціація
імплантологів України. Дорожня
стоматологічна поліклініка також
долучилась до цієї доброї справи.
Колишній залізничник, інвалід війни
першої групи Абрам Димкін один
із тих, хто функціонально не може
носити знімні зубні протези і кому
в новоствореному імпланто-хірургічному відділенні Дорожньої стоматологічної поліклініки поставлять
безкоштовно два імплантати, що
дасть можливість фіксувати змінні
протези.
Крім того, нещодавно, згідно
з рішенням дорпрофсожу, фахівці
Дорожньої
стоматологічної
поліклініки проводили акцію з надання безкоштовної ортопедичної
стоматологічної допомоги одиноким
і немічним пенісонерам-залізничникам. Зі всієї групи цих людей були
обстежені 73 особи та 53 особам
надана безкоштовна стоматологічна допомога.
– Крім того, працюючі залізничники можуть отримати висококваліфіковану терапевтичну і хірургічну стоматологічну допомогу, яку
оплатить залізниця, що передбачено колективним договором, – зазначив головний лікар Олег Барабаш.
– Для цього після обслуговування
пацієнта фахівці нашої поліклініки
оформляють наряди, на яких підписується залізничник і бачить ціну наданого йому лікування. Цим правом
можуть скористатись всі залізничники, які працюють на Львівському
залізничному вузлі. Така оплата не
розповсюджується на дороговартісні та косметичні роботи, де використовуються сучасні недешеві стоматологічні фотополімерні матеріали.
Але це не означає, що всі види стоматологічної і терапевтичної допомоги залізничникам виконуються із
неякісних матеріалів. Ми працюємо
лише з імпортними матеріалами,
оскільки в Україні практично не
виробляють пломбувальних матеріалів, вони трохи дешевші, але
використовуються в сучасній практиці й у світовій медицині.
Відповідаючи на запитання присутніх журналістів, начальник залізниці Богдан Піх наголосив:
– Дорожня стоматологічна
поліклініка у Львові надає широку
гаму послуг як за естетикою, так і
за ціною. Наша поліклініка, звичайно, потребує оновлення і ремонту,
багато обладнання тут ще з 90-х
років. Воно вже відслужило свій
термін, але лікарі його бережуть,
бо воно дороговартісне, а для закупівлі нового потрібні чималі кошти. Частину обладнання вдалося
замінити сучасним і ми сьогодні
побачили задоволених лікарів, які
використовують це обладнання
для своєї роботи. Звичайно, воно
є менш травматичне, менш болісне для пацієнтів, які користуються
послугами лікарів. Але можливостей для модернізації є ще чимало,
і я думаю, що залізниця допоможе,
бо є бажання колективу Дорожньої
стоматологічної поліклініки працювати, удосконалюватися, міняти обладнання, щоб вийти на належний
рівень лікування.
Ми також надаємо допомогу ветеранам та пенсіонерам залізниці
для лікування зубів чи зубопротезування. Звичайно, мова йде про

середню якість цих робіт за ціновою
гамою, проте люди задоволені, і
я думаю, що в цьому напрямку ми
далі будемо працювати. У тих фінансових рамках, у які ми поставлені, будемо шукати можливість,
щоб надати допомогу нашій стоматологічній поліклініці. Крім того, у
нас на залізниці є непогана стоматологічна поліклініка в Ужгороді. У
Клінічній лікарні Львівської залізниці
також є стоматологічне відділення,
що надає платні послуги, де є хороші фахівці та сучасне стоматологічне обладнання.
Після завершення огляду Дорожньої стоматологічної поліклініки
начальник медичної служби залізниці Михайло Яворський підкреслив:
– Я щиро радий, що керівнику
нашої стоматологічної поліклініки
вдалося це все зробити завдяки
сприянню залізниці і звісно завдяки
його організаторським здібностям та
колективу. Ми одні з перших в Україні
почали займатися імплантологією. Я
думаю, що Дорожня стоматологічна
поліклініка має всі шанси вийти на
той рівень, на якому працюють відомі клініки Заблоцького та Угрина.
Начальник лікувального відділу
медичної служби залізниці Тетяна
Безека додала:
– Нас приємно здивувало те, що
ми побачили в оновленій Дорожній
стоматологічній поліклініці. Раніше
тут були неремонтовані кабінети
та застаріле обладнання. На жаль,
проблема наших медичних закладів
насамперед в тому, що нам бракує
ефективних менеджерів. Нинішній
приклад підтверджує, що Олег
Барабаш не тільки висококваліфікований лікар, але й успішний менеджер. Пообіцяв – зробив. Ми бажаємо, щоб вся команда Дорожньої
стоматологічної поліклініки працювала згуртовано і здобула добру

славу серед пацієнтів.
Дякуючи за щирі побажання,
головний лікар дорожньої стоматологічної поліклініки Олег Барабаш
поділився планами на майбутнє,
зокрема, на базі поліклініки планують створити навчальну базу для
хірургів-імплантологів Укрзалізниці,
бо у приватних клініках вартість навчання дуже висока, а в державній
поліклініці є можливість суттєво її
знизити. Крім того, чим більше спеціалістів буде залучено до цієї програми, тим здоровішим буде наше
суспільство. Хотілося б також, щоб
знання та вміння з імплантології опанували наші колеги з інших регіонів,
бо це буде зручно пацієнтам. Адже
після встановлення імплантатів їм
через певний період треба приїхати
до нас на консультацію. То, власне,
вони могли б відвідати стоматологічний заклад нашої залізниці за місцем
проживання, наприклад в Ужгороді,
Чернівцях чи Тернополі. І тоді не
буде потреби долати великі відстані
для післяопераційного обстеження.
Завідувач
імпланто-хірургічним відділенням Дорожньої
стоматологічної поліклініки Петро
Чорній зазначив, що відкриття такого
відділення – великий плюс в наданні
стоматологічної допомоги працюючим залізничникам та членам їхніх
сімей, ветеранам транспорту.
Користуючись нагодою, головний лікар Олег Барабаш висловив
через газету щиру подяку керівництву та профспілковій організації
Львівської залізниці, медичній та
фінансово-економічній
службам,
службі капітальних вкладень, транспортним будівельникам та колективу Дорожньої стоматологічної
поліклініки ст. Львів, які долучилися
до оновлення Дорожньої стоматологічної поліклініки.
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