У лікувально-профілактичних закладах
магістралі працює 4 927
осіб, в тому числі 1 027
лікарів, 2 051 середній
медичний працівник.
Вони забезпечують не
тільки стаціонарну та
поліклінічну допомогу,
але й проводять цілодобові передрейсові медичні огляди машиністів та
їх помічників, періодичні
профілактичні огляди
для виявлення осіб, які
мають відхилення від
нормативних показників
стану здоров’я.
Тому медики, які проводять передрейсові огляди,
повинні добре знати специфіку залізничного транспорту, бути обізнаними з
умовами праці окремих
категорій працівників, які
забезпечують перевезення
пасажирів та вантажів, нести повну відповідальність
за об’єктивну оцінку стану
їхнього здоров’я.
З нагоди Дня медичного працівника ми запросили до розмови начальника
медичної служби залізниці
Михайла Яворського.
– У третю неділю червня
ми відзначаємо наше професійне свято – День медичного працівника, – каже
Михайло Юліанович. – Це
свято людей складної, благородної і шанованої професії,
покликанням якої є повернути радість життя, можливість
вільно працювати. Я переконаний – щоденна наполеглива, самовіддана, чесна
праця та громадянська відповідальність людей у білих
халатах стануть запорукою
якісної медичної допомоги
тим, хто її потребує.
Користуючись нагодою,
хочу привітати усіх вас,
шановні колеги, побажати
здоров’я та успіхів у вашій гуманній праці. Нехай
у цей день сподівання на
краще зігріють ваші серця,
додадуть мужності виконувати нелегкий професійний
обов’язок.
На жаль, фінансування
всієї медицини в державі
здійснюється не за потребою,
а за залишковим принципом.
Дуже мало виділяється коштів для лікувальних закладів
на стаціонарне лікування, на
медикаменти, на продукти
харчування, на енергоносії.
Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
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залізниця цього року скерує
20 млн грн на покриття видатків за енергоносії, частково
за медикаменти, проведення поточних та капітальних
ремонтів, придбання деякої
медичної апаратури.
Саме завдяки підтримці
залізниці значно поліпшилася матеріально-технічна
база лікувальних закладів,
поновлено парк автомобільного транспорту – закуплено 16 санітарних автомобілів та реанімобіль, який
нині забезпечує транспортування важкохворих пацієнтів із лінійних медичних
закладів до клінічної лікарні
Львівської залізниці.
Минулий рік був найбільш
сприятливий для медичних
закладів щодо їх фінансування, що допомогло оновити окремі відділення у лікарнях, закупити діагностичну
апаратуру. Все це суттєво
покращило медичне обслуговування залізничників та
умови праці медичного персоналу. Проте, якщо торік активно проводились ремонти
в клінічній лікарні Львівської
залізниці, відділкових та
вузлових лікарнях, то зараз

ціонування в умовах економічної кризи. Головний лікар
нині повинен вміло поєднувати функції менеджера та
лікаря, щоб медичний заклад працював у належному
режимі.
Серед керівників лікарень
насамперед хочу назвати
головного лікаря клінічної
лікарні Львівської залізниці
Ольгу Іванівну Палій – досвідченого керівника в системі охорони здоров’я, яка,
окрім медичної, має ще й
юридичну освіту, що, без
сумніву, допомагає вміло
керувати найпотужнішим на
залізниці медичним закладом.
Фінансове недокрів’я лікувально-профілактичних
закладів негативно позначається і на лікуванні пацієнтів. Практика добровільного
медичного страхування була
суттєвим доповненням до
недофінансованих статей
бюджету. Зараз ці функції
виконує Лікарняна каса.
Мені приємно повідомити, що з нагоди професійного свята за сумлінну працю
та високу професійну майстерність, вагомий внесок у

Стоматологічної поліклініки
станції Ужгород Михайло
Яким. Цікаво, що 50-річчя
від дня його народження
співпало зі святкуванням
Дня медичного працівника.

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!
Від імені багатотисячного колективу залізничників України щиро
вітаємо вас з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника. Це - свято людей, котрі присвятили себе служінню складній,
напруженій та разом з тим і найбільш благородній професії, покликання якої повертати радість життя та здоров’я людям. Ваша
повсякденна напружена та самовіддана праця примножує загальну
справу Добра на землі кожним збереженим людським життям, від
вас залежить наскільки міцним та надійним буде майбутнє нашої
країни.
У цей рідкісний день єднання усіх медичних працівників хочемо подякувати всім і кожному зокрема за той вагомий внесок, який кожний із вас зробив на благо загальної справи збереження здоров’я та
трудового довголіття залізничників. Бажаємо вам успіхів у роботі.
Зичимо вам міцного здоров’я, щастя, радості, миру та злагоди.
Низький уклін вам за вашу вірність прекрасному покликанню професії
медика, і щира шана за щедрість ваших душ.
Вітаємо вас зі святом!
Генеральний директор
Укрзалізниці

Голова Ради профспілки залізничників
і транспортних будівельників України

Михайло КОСТЮК

через економічну кризу вони
тимчасово призупинилися.
Непросто працювати зараз і медсестрам, і лікарям,
і головним лікарям в умовах
фінансового недокрів’я медицини. Тому нині дуже актуальним є питання адаптації
медичних закладів до функ-

Вадим ТКАЧОВ

розвиток системи охорони
здоров’я на залізничному
транспорті нагрудним знаком “Залізнична слава ІІІ
ступеня” нагороджені завідувач
нейрохірургічного
відділення Клінічної лікарні
Львівської залізниці Євген
Гретченко та головний лікар

Щиро вітаю ювіляра із подвійним святом, тим більше,
що саме йому я свого часу
передав у “спадок” відділкову стоматологічну поліклініку в Ужгороді, якою я колись
керував, займався її спорудженням та оснащенням. І не
помилився у своєму виборі.

Серед відзначених Подякою міністра транспорту та
зв’язку України, Почесними
грамотами та Подяками
Державної
адміністрації
залізничного
транспорту
України, цінними подарунками є не тільки відомі на залізниці медичні працівники,
але й молоді перспективні
фахівці: лікар-анестезіолог
Олександр Швецов, лікарневропатолог Надія Шведа,
лікар-кардіолог
Світлана
Рябоконь, лікарі-рентгенологи Назар Гарбар та Ірина
Комнацька із клінічної лікарні Львівської залізниці, лікаронколог Володимир Демчук
із вузлової лікарні станції
Ковель.
У кожному регіоні є хороші фахівці – лікарі загальної
практики, які заслуговують
визнання, адже їм самим
доводиться диференціювати захворювання, оскільки
спеціалізація властива для
базової лікарні у Львові. Про
них варто окремо розповісти
на сторінках газети.
Сьогодні,
напередодні
професійного свята, бажаю
усім вам, шановні колеги,
та вашим родинам доброго
здоров’я, сімейного тепла,
щастя, мудрості, принциповості, енергії й найголовніше – поваги від людей. Хай
щастить вам, хай завжди
будуть поруч із вами любов
і вірність, удача і щира вдячність за вашу працю.
Михайло ЯВОРСЬКИЙ, начальник
медичної служби залізниці

