П

оки в Україні тривають дискусії щодо впровадження
загальнообов’язкового медичного страхування, залізничники уже не один рік поспіль відчувають позитивний
результат роботи і громадської організації “Лікарняна каса
Львівської залізниці”, і страхової компанії “Нафтагазстрах”.
Бо механізм, який закладений у їх функціонування, дозволяє
значно збільшити фінансову допомогу на лікування, об’єднує
зусилля самого працівника та підприємства у прагненні якісно
і вчасно надавати медичну допомогу. А ще ці структури турбуються про якісне лікування, виділяючи значні кошти на закупівлю діагностичної апаратури.

лікарні Львівської залізниці найсучаснішого ультразвукового апарата вартістю майже 330 тисяч
гривень, генеральний директор
СК “Нафтагазстрах” Анатолій
Чубинський наголосив, що ще
два медичних заклади Львівської
залізниці – Рівненська відділкова
та Сарненська вузлова лікарні
– отримали придбані на кошти
страхової компанії ультразвукові

– Звісно, дуже важливо попередити захворювання, ніж його
лікувати, – зазначив Анатолій
Чубинський. – А без хорошої
діагностичної апаратури це зробити неможливо, тому, працюючи
із грошима застрахованих, шукаємо можливості виділяти кошти на
придбання діагностичної апаратури. Так було й цього разу. Усього
за попередні два роки ми на 4,5

У Клінічній лікарні Львівської залізниці відбулася
презентація найсучаснішого ультразвукового апарата

Нещодавно в Клінічній лікарні Львівської залізниці відбулася презентація закупленої СК
“Нафтагазстрах” ультразвукової
діагностичної системи експертного рівня японської фірми Toshiba
Medical Systems, що належить до
новітньої серії APLIO і втілює найсучасніші досягнення та передові
технології ультразвукової візуалізації, має найвищу роздільну
здатність. Як зазначили лікарі ультразвукової діагностики поліклінічної відділення Клінічної лікарні
залізниці Марта Багнюк та Уляна
Федько, перші тижні експлуатації
системи показали її великі можливості у проведенні діагностики.
У кількох десятків пацієнтів були
проведені ультразвукові дослідження органів черевної порожнини
(печінки, жовчного міхура, жовчо-

вивідних протоків, підшлункової
залози, селезінки), гінекологічні
дослідження, дослідження м’яких
тканин та слинних залоз, нирок,
наднирників, сечового міхура,
передміхурової залози, судин та
серця.
– І що важливо, ми виявили
різні захворювання, які на апараті
нижчого класу, яким послуговувалися дотепер, зробити було
неможливо, – наголосила лікар
Марта Багнюк. – Для прикладу,
ми диференціювали дуже маленькі поліпи жовчного міхура, дрібні
кісти печінки, маленькі камінчики
у нирках. Це позитивно відіб’ється
на тактиці лікування обстежених
пацієнтів, адже відомо, що точно
встановлений діагноз – це 90 відсотків успішного лікування.
Під час передачі Клінічній

діагностичні системи IMAGYNE
(виробник “ЕСМ”, Франція) вартістю понад 380 тисяч гривень кожна.
Нове устаткування відповідає усім
вимогам комплектації, які необхідні саме для кожного конкретного
медзакладу. Також за потреби
комплектація може бути змінена
або доповнена датчиками різних
типів, додатковими опціями тощо.
Анатолій Чубинський розповів
також, що попередні роки відчутні у результатах співпраці страхової компанії і Клінічної лікарні
Львівської залізниці. Для клініки
страхова компанія вигідна тим, що
є додатковим і стабільним джерелом фінансування, оскільки за застрахованим пацієнтом приходять
гроші від страхової компанії. А за
нинішніх умов такий партнер для
клініки дуже важливий.

млн гривень придбали обладнання для лікарень Придніпровської,
Південної залізниць. Я розумію,
що все-таки це мало, але краще,
ніж нічого. Тепер була на черзі
Львівська залізниця. Оскільки грошей на придбання такої апаратури
в державному бюджеті нема, ми з
розумінням поставилися до замовлення головних лікарів трьох лікарень Львівської залізниці. Звісно,
придбали ми найновіші моделі
діагностичної апаратури, щоб не
витрачати даремно гроші застрахованих залізничників.
Під час ознайомлення із можливостями нового обладнання
начальник ДТГО “Львівська залізниця” Богдан Піх подякував генеральному директору страхової
компанії “Нафтагазстрах” Анатолію
Чубинському і наголосив:

– Нас поєднує багаторічна
плідна співпраця, результатом
якої є надання гарантованого
якісного медичного обслуговування для працівників магістралі та
членів їхніх сімей. Від імені кожного залізничника дякую вам за
цей подарунок. Переконаний, що
завдяки нашим спільним зусиллям незабаром й інші медзаклади
Львівської залізниці поповняться
новітнім обладнанням. А мене, як
керівника залізниці, у першу чергу
турбує здоров’я залізничників. Я
хочу, щоб вони всі були здорові,
щоб мало хворіли. А вже коли
хтось і захворіє, то має отримати
у найкоротший час фахову медичну допомогу, яка, як відомо, починається із діагностики. Тому ми
подивилися, яка діагностична апаратура нам потрібна, провели переговори зі страховою компанією,
маємо з нею хорошу партнерську
співпрацю і задоволені її роботою.
На наше прохання купити три апарати ультразвукової діагностики
страхова компанія погодилась, і
як результат – три лікарні залізниці поповнилися діагностичною
апаратурою останнього покоління.
Важливо, що ця апаратура комплектується кількома датчиками,
що розширює спектр обстежень
пацієнта. Ми зробили замовлення на придбання апаратури й
нашій Лікарняній касі, яка також
має солідні кошти, і думаю, що
невдовзі отримаємо кілька потрібних медичних апаратів. Крім
того, тривають переговори із СК
“Нафтагазстрах” щодо закупівлі
дещо іншої медичної апаратури,
але значно дорожчої. Та всьому
свій час.
За словами головного лікаря Клінічної лікарні Львівської
залізниці Ольги Палій, зараз у
розпорядженні медиків є потужна
сучасна діагностична апаратура,
зокрема цифровий рентгенівський
апарат, який дозволяє отримати
максимальну інформацію про орган, що обстежується, компактний
літотриптор Dornier Compact Sigma
з цифровим рентгеном та ультразвуковим наведенням і сучасною
“high-end” класу ультразвуковою
системою, на якому дроблення
каменів може одночасно проводитися за допомогою ультразвуку та
рентгену.
– Нова ультразвукова система
ще більше розширить наші можливості у лікуванні та діагностуванні
захворювань залізничників, – наголосила Ольга Палій.
Орися ТЕСЛЮК
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

Здорові зуби – ознака особистої культури

Л

юди, яких природа нагородила
білими, міцними і здоровими зубами, справді щасливі. Адже вони не
знають, що таке зубний біль. Утім для того,
щоб зберегти зуби здоровими, треба турбуватись і про ясна, адже їх захворювання
зустрічаються більш як у 90% дорослого
населення. Щоб убезпечити себе від такої
проблеми, треба пам’ятати, що її породжує.
Технічна революція на кухні призвела до
того, що ми катастрофічно мало вживаємо
свіжих фруктів та овочів у неподрібненому
вигляді. Через те жувальне навантаження
сучасної людини вкрай мале. Унаслідок
споживання подрібненої їжі погіршуються
кровопостачання в тканинах ясен і природне очищення міжзубних проміжків. Надмірна
скупченість зубів, неправильне дотикання

верхньої і нижньої щелеп також можуть бути
причиною порушення природного очищення
порожнини рота.
Пам’ятайте, що навіть найідеальніша
коронка або найдосконаліша пломба через певний час може “просісти” і травмувати ясна, що сприятиме утворенню тут
своєрідної “кишені” – прекрасного місця
для накопичення залишків їжі і, звичайно,
розмноження бактерій.
Паління і вживання тонізуючих напоїв
– кави, чаю – викликають зменшення виділення слини. Цей, здавалося б, непримітний факт має колосальне значення – адже
у слині є речовини, які перешкоджають розмноженню мікроорганізмів, а також білки
(імуноглобуліни), які виконують роль природного захисника.

Декого турбує неприємний запах із рота.
Це власне наслідок невпинного розмноження мікроорганізмів. Далі – набряк, почервоніння та інші прояви запалення. Уражені
ясна обов’язково дадуть про себе знати: навіть при найменшому дотику будуть кровити, а чищення зубів викликатиме біль. Тож
якщо перестати доглядати за порожниною
рота – проблеми почнуть накопичуватися.
М’який зубний наліт із часом може кристалізуватися і перетворитися на зубний камінь. А це ще більше посилює руйнівні зміни
в порожнині рота. Тому не забувайте з’їдати
за день кілька яблук або гризти сиру моркву.
А ще варто регулярно з профілактичною
метою відвідувати стоматолога. Це дасть
можливість ліквідувати проблеми із зубами
на ранній стадії карієсу, адже стоматологи

призначають спеціальні препарати, які захищають і відновлюють емаль. Раз у квартал купуйте нову якісну щітку для чищення
зубів. Не економте на зубній пасті, зубних
еліксирах, якими потрібно полоскати ротову
порожнину після кожного приймання їжі.
Ірина ІЛЬКІВ,
лікар-стоматолог амбулаторії
станції Дрогобич
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