Центр ендоурології: десятий рік роботи

П

ро Юрія Грицину (на
фото вгорі праворуч,
крайній зліва) кажуть, що
він талановитий лікар. На це він
реагує зазвичай спокійно і тут же
додає: “У нас в ендоурології поганих фахівців нема, ми – одна
команда”.
За його плечима майже три
десятиліття лікарської практики,
тисячі пацієнтів. По суті, все доросле життя – в хірургії, і щодня,
щогодини до нього йдуть із надією
люди. Зазвичай Юрій Грицина
небагатослівний, але його спокій
та впевненість додають пацієнтам сил і віри. Перед операцією
це дуже багато важить: і для
лікаря, і для пацієнта. На посту
завідувача центром ендоурології
Юрій Грицина встиг себе зарекомендувати не тільки добрим
фахівцем в царині хірургічної
ендоурології, але принциповим
та відкритим лікарем, хоча, можливо, і не всім зручним. Та, вочевидь, і за ці якості його шанує
колектив медиків. Саме їм усім
– керівнику центру, лікарям, медичним сестрам, санітаркам, доводиться повсякчас нести головний тягар боротьби за здоров’я. І
чи потрібно комусь пояснювати,

і блок операцій під контролем
ультразвуку, – розповідає Юрій
Грицина. – Львівська залізниця
придбала дуже дороге обладнання для операційного блоку,
було витрачено понад 1 млн
доларів на закупівлю ангіографа, ендоскопічного урологічного
обладнання та значні кошти витрачено на будівельні роботи із
облаштування блоку.
Із літа 2001 року центр ендоурології розпочав інтенсивну
роботу з впровадження сучасних
малоінвазивних методів лікування урологічних захворювань.
Малоінвазивні методи дозволяють виконувати операції на
нирках, сечоводах, сечовому
міхурі, простаті без традиційних
розрізів тіла, використовуючи
природні отвори або застосовувати невеликі (до 5-6 мм)
проколи тіла, які швидко заживають після операції, не завдають
пацієнту значного болю, дозволяють прискорити реабілітацію
хворого після операції.
За 10 років роботи в центрі
ендоурології проліковано 8500
пацієнтів, виконано понад 6000
операцій на органах сечостатевої системи.

як це непросто зробити за умов,
коли медицина фінансується за
залишковим принципом.
Пригадую, як минулого спекотного літа зайшла в центр ендоурології проконсультуватись із
приводу результатів обстеження
родича. Проходячи центром, про
себе відзначила: звісно, до комфорту тут далеко. Проте переконалась, що пацієнти, які звертаються сюди, йдуть саме до
фахівців. І не розчаровуються.
Юрій Ростиславович має
надію, що, можливо, десятиріччя центру стане тією нагодою,
яка сприятиме його ремонту та
оновленню.
– Власне, 2 березня 2001
року відповідно до наказу
Головного медичного управління Укрзалізниці в Клінічній
лікарні Львівської залізниці
було створено центр ендоурології зі стаціонаром на 30 ліжок
і потужний операційний блок,
до якого входять рентгенхірургічна, ендохірургічна операційні

Лікарі центру пройшли стажування, в т.ч. і за власний кошт,
у відомих урологічних клініках
Австрії та Польщі. У цьому році
лікар Василь Матвіїв два місяці
стажувався у відомій урологічній
клініці Університету в Інсбруку
(Австрія) під керівництвом Вольфганга Хорнінгера.
У центрі працюють медсестри
високої кваліфікації, які постійно
вдосконалюють свої навики на
курсах. Добрим словом напередодні Дня медика хочу згадати
молодших медсестер, які доглядають за нашими хворими після
операцій.
– Загалом у центрі ендоурології виконується весь спектр
малоінвазивних операцій на нирках, сечоводах, сечовому міхурі
та простаті, – наголошує Юрій
Грицина. – За попередні 2 роки
ми впровадили лапароскопічні
операції при варікоцеле, кистах
нирок, сечокам’яній хворобі. А з
упровадженням в експлуатацію
центру дистанційної літотрип-

сповнений працею, яка приносить людям полегшення, дарує
радість здорового життя, то чого
ще можна бажати від долі. Я вважаю Юрія Грицину щасливим чоловіком, який відбувся як лікар,
як професіонал, про якого колеги по роботі та колишні пацієнти
можуть сказати багато хороших і
щирих слів.
Дай, Боже, цього кожному
лікарю.
Орися ТЕСЛЮК
Фото з архіву центру
ендоурології
сії в нашій лікарні створились
унікальні умови для лікування
хворих із сечокам’яною хворобою. Якщо раніше ми вимушені
були відправляти хворих на
екстракорпоральну літотрипсію
до Трускавця та Луцька, то вже
упродовж другого року маємо
можливість проводити лікування каменів сечових шляхів згаданим методом у нашій лікарні,
тобто дробити ниркові камені
без операції. Цьому дуже сприяє
те, що Лікарняна каса компенсує
працюючим залізничникам всі
витрати на літотрипсію, ціна на
яку відповідно до спільного проекту Клінічної лікарні Львівської
залізниці та приватного підприємства “Центр літотрипсії”, значно знижена порівняно з ціною
для пацієнтів, що мають поліси
страхових компаній. Метод екстракорпоральної літотрипсії дозволяє без інвазії в тіло пацієнта
успішно дробити камені нирок і
сечоводів, які не перевищують
2,5 см в діаметрі. Літотрипсія не
вимагає загального знеболення,
легко переноситься пацієнтами,
не потребує тривалої шпиталізації. Методом дистанційної ударно-хвильової літотрипсії проліковано понад 160 залізничників
із дуже добрим результатом і
практично без ускладнень.
– Своє професійне свято ми зустрічаємо зі смутком,
– задумливо розповідає Юрій
Грицина. – Передчасно пішов з
життя чудовий чоловік, фахівець
– наш лікар-рентгенхірург Назар
Гарбар. Для нас це величезна
втрата. Лікар Гарбар дуже багато
зробив для центру ендоурології
– високоерудований спеціаліст
впровадив у практику рентгенхірургічні методи лікування в
урології. Значні знання в області інформатики дозволили йому
широко впроваджувати методи
комп’ютерної обробки інформації. Він створив у центрі локальну
комп’ютерну мережу, що значно
вдосконалює діагностику та лікування хворих, впровадив ряд
нових методів ультразвукової
діагностики. Завжди був чуйний
до колег по роботі та пацієнтів.
На згадку про Назара залишилося усе, що він зробив і ще велике
фото в ординаторській, на якому
ми усі – лікарі-хірурги центру.
Це фото нам зробив у 2006 році
редактор “Львівського залізничника” Ігор Паращак. Швидко
летять роки, і якщо кожен день

ПОДЯКИ

Дякуємо за доброту,
щирість і професіоналізм
Хто не лікувався в лікарні і не терпів болю, той може вважати себе
щасливим. Сюди людину приводить потреба долати хворобу. Коли я
вперше, 6 років тому, потрапила в нейрохірургічне відділення Клінічної
лікарні Львівської залізниці, була здивована всім. Судячи з розмов про
лікарню, лікуватися – справа недешева і часто ще й нервів коштує. Але,
як згодом з’ясувалося – не у відділенні, яке вже понад 20 років очолює
Євген Павлович Гретченко, справжній спеціаліст своєї справи, надзвичайно порядний фахівець, який завжди допоможе і порадою, і ділом.
Його золотим рукам, його професіоналізму завдячують здоров’ям чимало людей.
Поки я проходила в лікарні реабілітаційне лікування, спостерігала
за всім. Ось привезли людину, яка кроку ступити не може, плаче гіркими сльозами від жахливого болю в ногах, попереку, хребті – це клята
кила (одна або й дві) не дає життя. І цією людиною, мов маленькою
дитинкою, починають опікуватись люди в білих халатах. Підготують до
операції так, що людина цілком довіриться медикам, повірить, що все
буде добре. А після операції особисто під контролем Євгена Павловича,
лікуючий лікар і анестезіолог вкладуть акуратно на ліжко, яке дбайливо
буде приготовлено санітарочками. Через кожні 10-15 хвилин весь змінний персонал буде заходити до прооперованого пацієнта, перевіряти,
чи все добре. Який стан? Чи не паморочиться голова? Чи остаточно
відійшов наркоз і таке інше...
– Операція позаду! Все буде добре, скоро почнете ходити! – посміхається Євген Павлович.
Уже через день хвора людина робить перші кроки під руку зі своїм
лікарем і не вірить власним відчуттям - болю нема. Хіба це не диво!?
Ще приємно дивує, що кожного ранку, коли працівники приходять на
свою нелегку роботу, заходячи у всі палати, завжди вітаються, додаючи
віри та сил для одужання усім хворим. Така ж процедура і прощання
зі зміною. Подивишся на них і в душі стає світліше, і життя здається
кращим.
А ще в цьому відділенні працює понад 14 років сестра-господиня
Тетяна Михайлівна Большакова, яка пильно слідкує за тим, щоб у її “господарстві” було чисто, затишно і комфортно. І хоч тут нема євроремонту, справжня господиня підтримує всі приміщення в належному стані.
Вона все побачить і підкаже, що треба зробити, щоб хворі почувалися
затишно і спокійно.
Вже при виписці з лікарні завідувач відділення Євген Гретченко нагадує: “Не забудьте, що ваш організм потребує хоча б раз на рік реабілітації, – і побажає, – будьте здорові!”
Напередодні Дня медичного працівника від себе та від імені всіх,
хто побував на лікуванні в нейрохірургічному відділенні, вітаю весь його
персонал із професійним святом! Бажаю міцного здоров’я, сили, наснаги, успіхів у нелегкій праці. Нехай вам Господь Бог допомагає, а Матір
Божа охороняє. Дякую вам за доброту, щирість і професіоналізм.
Тетяна МАЗУРЧАК, начальник станції Борислав

Спасибі за розуміння
Шановна редакціє, хочу через нашу газету висловити щиру вдячність
завідувачу відділу водотеплолікування Ігорю Чернигевичу за розуміння чужих проблем і підтримку, а також медичним сестрам Оксані Немержицькій
і Анні Новиковій, які не тільки ретельно виконують свої обов’язки під час
обслуговування на радонових ваннах, а й намагаються робити для нас
більше і краще, ніж ми очікували.
Тож низький наш уклін, шановним Ігорю Дарійовичу та медичним сестрам –
Оксані і Анні! Хай щедро благословить Господь вас і ваших рідних, хай
воздасться сторицею ваші добро і щирість! З нагоди професійного свята
бажаємо вам доброго здоров’я, сімейного благополуччя і затишку, миру,
добра і щастя вам і вашим родинам!
З повагою і вдячністю
Уляна КАНАКА та Мирослава ЧЕМЕРИНСЬКА
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