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рофесійне свято медиків
припадає на третю неділю
першого місяця літа. І вдячні пацієнти дарують своїм рятівникам
найкращі квіти. І не тільки пацієнти.
Традиційно напередодні професійного свята в конференц-залі управління залізниці відбулися урочисті
збори, на які були запрошені кращі
фахівці лікувально-профілактичних
закладів магістралі.
– Лікар завжди є поруч із людиною, починаючи від дня її народження, і супроводжує нас все життя, – сказав, відкриваючи урочисті
збори, перший заступник голови
дорпрофсожу Іван Сельменський.
Він привітав медиків із професійним
святом, побажав міцного здоров’я,
успіхів у нелегкій праці, добробуту
та благополуччя в родинах.
Звертаючись до медиків, в. о. начальника залізниці Богдан Піх зауважив:
– Приємно, що залізничники
й медики зустрічаються, вітають
один одного з професійним святом.
Наступного року цій традиції вже
буде 150 літ, тобто з часу створення нашої магістралі. Виконання залізничниками своїх функцій було,
є і буде дуже важливим. А оскільки
їм доводиться працювати в умовах, пов’язаних із гарантуванням
безпеки руху, то вони потребують
відповідно більшої уваги з боку медиків. Ми вдячні вам за те, що залізничники отримують таку увагу.
Ми також вам вдячні за те, що наша
галузева медицина і в західних регіонах і, мабуть, в Україні загалом,
у багатьох випадках користується

Найкращі квіти –
медикам до свята
більшим авторитетом, ніж медицина
регіональна. А все завдяки тому, що
належним чином, з повною віддачею, із розумінням працюють наші
медики, а керівництво галузі також із
розумінням до цього ставиться і намагається в рамках чинного законодавства підтримати нашу медицину,
щоб вона й надалі була на високому
рівні. Хочу вам пообіцяти, що ми будемо робити все для того, щоб ми і
надалі залишалися разом. І дбати,
щоб ви мали нормальні умови для
роботи, щоб мали і обладнання, і
медикаментозне забезпечення, щоб
могли підвищувати свій фаховий
рівень, опановувати нові медичні
технології не тільки в Україні, але й

За вагомий внесок у розвиток галузевої системи охорони здоров’я, впровадження у лікувальну практику досягнень
сучасної медицини, проведення широкої медико-санітарної
освіти серед залізничників та пасажирів, високу професійну
майстерність, чуйність і милосердя та з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника нагороджено:
Знаком “Почесний залізничник” АНДРІКАНИЧА Йосипа
Івановича – головного лікаря вузлової лікарні станції Чоп.
Знаком “За заслуги. Укрзалізниця” ІІІ ступеня нагороджено: ОГОНОВСЬКОГО Володимира Казимировича – завідувача
хірургічним відділенням Клінічної лікарні Львівської залізниці.
Знаком “Залізнична слава” ІІІ ступеня нагороджено:
СІМО Миколу Михайловича – лікаря ультразвукової діагностики Клінічної лікарні Львівської залізниці, ГРИТЧУКА Ярослава
Степановича – головного лікаря вузлової лікарні станції Коломия,
СТЕЦЮКА Ярослава Сергійовича – завідувача поліклінічним відділенням вузлової лікарні станції Здолбунів.
Оголошено подяку Міністерства транспорту та зв’язку:
ЧОРІ Ірині Василівні – завідувачу поліклінічним відділенням вузлової лікарні станції Мукачево, ЛАЗАРЧУК Людмилі Михайлівні
– завідувачу терапевтичним відділенням поліклініки відділкової
клінічної лікарні станції Тернопіль,
Почесною
грамотою
Укрзалізниці
нагороджено:
МЕЛЬНИКА Романа Михайловича – головного лікаря вузлової
клінічної лікарні станції Чернівці, БОРЩАК Аду Львівну – лікаряневропатолога, завідувача неврологічним відділенням дорожньої
поліклініки Львівської залізниці, МАРТИНЮК Ольгу Єгорівну
– медичну сестру офтальмологічного кабінету поліклінічного
відділення вузлової лікарні станції Здолбунів, ЯНЧИНСЬКОГО
Володимира Богдановича – головного лікаря дорожньої лікарні
№2 станції Стрий, ДЕЙНЕГУ Ігоря Петровича – головного лікаря
вузлової лікарні станції Мукачево.
Подяку Укрзалізниці оголошено: ПОТАШНИК Наталії
Михайлівні – завідувачу ІІІ терапевтичним відділенням дорожньої поліклініки Львівської залізниці, СВІДЕРСЬКОМУ Роману
Андрійовичу – лікарю-фтизіатру вузлової лікарні станції Самбір,
КОСТЕНКО Світлані Іванівні – заступнику начальника інформаційно-аналітичного центру, завідувачу відділу Клінічної лікарні
Львівської залізниці, КОСОГОРОВІЙ Ірині Анатоліївні – лікарю-

за кордоном. Словом, будемо робити все для того, щоб вас і надалі
належно оцінювали, і насамперед ті
люди, які користуються вашими послугами. Ми, як одне ціле, як кажуть,
розуміємо один одного з півслова.
Тож, користуючись нагодою, хочу від
імені начальника залізниці Михайла
Мостового, від себе особисто, від
усього керівництва та великого трудового колективу залізниці міцно
обійняти вас і побажати, щоб ви дбали і про своє здоров’я, щоб надалі
робили свою справу з честю. Кожне
свято треба чимось відзначити, щоб
воно запам’яталось, тому рішенням
керівництва залізниці і дорпрофсожу
за поданням керівництва медичної
служби та медзакладів ми підготували нагороди кращим працівникам.
Богдан Піх виконав приємну
місію та вручив медикам заслужені
відзнаки Міністерства транспорту
і зв’язку України, Укрзалізниці та
Львівської залізниці. А до кожної
відзнаки – грошові премії та букети
прекрасних квітів.
Щедрі оплески на адресу медиків
перепліталися із піснями у виконанні
бандуристок народного ансамблю
Львівської залізниці “Чарівні струни”,
а керівник творчого колективу Ірина
Содомора щиро і тепло сказала,
звертаючись до присутніх у залі:

– Я вам усім вдячна, бо доводиться і мені, як кожному смертному, не раз звертатися до наших
залізничних медиків. У такі непрості
життєві моменти я завжди відчуваю
тепло та увагу лікарів, медичних і
молодших медичних сестер. Окремо
хочу подякувати завідувачу терапевтичним відділенням Клінічної лікарні
Львівської залізниці Надії Савці, яка
також присутня в цьому залі.
Бандуристки привітали медиків
гарними пісенними дарунками.
Зі словами вітання з нагоди професійного свята до присутніх у залі
звернувся начальник медичної служби залізниці Михайло Яворський:
– Я бажаю вам здоров’я такого,

Вітаємо з нагородами!
трансфузіологу дорожньої станції переливання крові Львівської
залізниці, ШЕРЕМЕТ Ларисі Василівні – лікарю-педіатру відділкової лікарні станції Рівне.
Годинником від генерального директора нагороджено:
НЕФЬОДОВУ Тетяну Олексіївну – заступника головного лікаря дорожньої стоматологічної поліклініки станції Львів, ПІВЕНЬ
Марію Михайлівну – інспектора з кадрів відділкової стоматологічної поліклініки станції Ужгород, КОЛЕНКО Оксану Юріївну – лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці вузлової лікарні станції
Чоп, ЛЕНЮСЬКУ Надію Михайлівну – лікаря-терапевта цехової
лікарської дільниці поліклінічного відділення відділкової клінічної
лікарні станції Ужгород, ЄГОРОВА Андрія Юрійовича – завідувача поліклінікою вузлової лікарні станції Сарни.
Почесною грамотою Львівської залізниці нагороджено:
САВКУ Надію Орестівну – завідувача І терапевтичним відділенням Клінічної лікарні Львівської залізниці, ВІЛЮРУ Галину
Ярославівну – фельдшера лінійної поліклініки пасажирського
вагонного депо Львів, МІЦКЕВИЧ Тетяну Юліусівну – лікаря
функціональної діагностики амбулаторії локомотивного депо
Львів-Захід, П’ЯТНОЧКУ Володимира Івановича – завідувача
хірургічним відділом відділкової клінічної лікарні станції Тернопіль,
БУРКОВСЬКУ Лілію Аполінаріївну – лікаря-терапевта відділкової
клінічної лікарні станції Тернопіль, МАЇКА Романа Степановича
– начальника інформаційно-аналітичного центру Клінічної лікарні
Львівської залізниці, ЯКИМІВ Любомиру Теодорівну – завідувача експрес-лабораторією Клінічної лікарні Львівської залізниці,
РУЖИЦЬКУ Людмилу Лєонтіївну – лікаря-терапевта цехової
дільниці поліклініки відділкової клінічної лікарні станції Тернопіль,
НІКІТІНУ Світлану Антонівну – біолога анестезіологічного відділення відділкової лікарні станції Рівне, МАЛЯРЧУК Любов
Михайлівну – лікаря-терапевта цехової дільниці поліклініки вузлової лікарні станції Сарни, ЖУЧЕНКО Людмилу Василівну – лікаряпедіатра поліклініки вузлової лікарні станції Сарни, ГУДЗОВАТУ
Наталію Василівну – лікаря-терапевта терапевтичного відділення вузлової клінічної лікарні станції Чернівці, ГУДИМУ Наталію
Василівну – лікаря-лаборанта вузлової лікарні станції Коломия,

якого ви бажаєте і даєте людям,
котрі звертаються до вас, а може
ще й більшого. Щоб ви завжди почувалися бадьорими, здоровими,
щоб ви могли завжди в будь-який
час прийти на допомогу людині, яка
її потребує. Я хочу щиро подякувати
вам за вашу роботу. У тісній співпраці із залізничною профспілкою торік
нам удалося на 7,3 відсотка знизити
рівень захворюваності по залізниці.
У цьому році за перший квартал ми
знову, дякуючи вам, вашій роботі
знизили захворюваність у порівнянні
з аналогічним періодом 2009-го на 5
відсотків. Це значний внесок у скарбницю залізниці, адже перших п’ять
днів лікарняного оплачує залізниця.
Хочу подякувати керівництву залізниці за турботу і допомогу медичним
закладам. Ми сьогодні відчуваємо
це і у вигляді ремонтів, і закупівлі
необхідної апаратури. Цього року
закуплено і буквально цими днями
передано в користування два санітарних автомобілі для вузлових лікарень станції Чоп та Ковель. Завдяки
громадській організації “Лікарняна
каса Львівської залізниці” медичні
заклади поповнили свій арсенал
апаратурою, яка необхідна для консультативної та лікувальної допомоги хворим.
На завершення урочистості
Михайло Яворський побажав медикам трудових здобутків, наголосивши, що головний із них – це здоров’я
пацієнтів.
Орися ТЕСЛЮК
Фото Андрія ВЕЗДЕНКА

ДЕРБАЛЬ Миколу Михайловича – фельдшера вузлової лікарні
станції Королево, ЯВОРІВ Галину Іванівну – завідувача денного
стаціонару дорожньої поліклініки Львівської залізниці.
Оголошено подяку Львівської залізниці: НАГІРНІЙ Галині
Іванівні – лаборанту клініко-діагностичної лабораторії дорожньої лікарні № 2 станції Стрий, МУСЯК Ганні Михайлівні – медичній сестрі інфекційного кабінету вузлової лікарні станції Самбір,
ШАНАЙДІ Надії Іванівні – медичній сестрі поліклініки відділкової
клінічної лікарні станції Тернопіль, ГАВРИЩАК Галині Василівні
– завідувачу фізіотерапевтичним кабінетом вузлової лікарні станції
Здолбунів, ЯЩУК Ларисі Миколаївні – молодшій медичній сестрі вузлової лікарні станції Здолбунів, КОМІСАРИКУ Володимиру
Михайловичу – лікарю-кардіологу вузлової лікарні станції Ковель,
ГАЙДУЧИК Світлані Володимирівні – медичній сестрі процедурного кабінету поліклініки вузлової лікарні станції Ковель, ДЕМКІВ
Марії Лукінічні – старшій медичній сестрі поліклініки вузлової
лікарні станції Івано-Франківськ, ШКРОМИДІ Галині Василівні
– медичній сестрі вузлової лікарні станції Коломия, СЕМЕНОВІЙ
Галині Миколаївні – лікарю-бактеріологу відділкової клінічної лікарні станції Ужгород, РЕШКО Марії Юліївні – лікарю-педіатру вузлової лікарні станції Мукачево, БЕЦІ Мирославі Степанівні – медичній сестрі вузлової лікарні станції Королево, ЄРМОЛЕНКО Марії
Миколаївні – медичній сестрі цехової лікарської дільниці вузлової
лікарні станції Чоп, МРАК Оксані Михайлівні – медичній сестрі дорожньої стоматологічної поліклініки станції Львів, МОВЧАН Марії
Михайлівні – медичному реєстратору відділкової стоматологічної
поліклініки станції Ужгород, ХРУЩ Оксані Анатоліївні – старшій
операційній медичній сестрі дорожньої станції переливання крові,
МУЧИЧЦІ Мирославі Іллівні – головному бухгалтеру вузлової
лікарні станції Чоп, РОМАНЮКУ Івану Володимировичу – завідувачу педіатричним відділенням Клінічної лікарні Львівської залізниці, Коздровській Марії Ярославівні – старшій медичній сестрі поліклінічного відділення дорожньої лікарні №2 станції Стрий,
КОРДЯК Аллі Володимирівні – лікарю-терапевту терапевтичного
відділення відділкової лікарні станції Рівне.
Матеріально заохочено: ДЗЕРУ Олену Михайлівну – медсестру цехової лікарської дільниці лінійної поліклініки пасажирського
вагонного депо Львів, ЄМЕЛІНУ Оксану Зеновіївну – медичну
сестру амбулаторії локомотивного депо Львів-Захід.
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