Зцілюють
не тільки
ліки...

Під таким заголовком п’ять років тому
я розповідав про лікування в кардіо-неврологічному відділенні Клінічної лікарні
Львівської залізниці у Брюховичах, про
чудовий колектив і головне – позитивні
результати лікування. Сотні пацієнтів,
котрі перенесли інфаркти, інсульти, виробничі та побутові стреси, покращували і
досі покращують своє здоров’я. Це і працюючі залізничники, і пенсіонери. Є позитивні
записи, відгуки та спогади.

Тривалий час кардіологічне відділення очолювала лікар, здібний організатор охорони здоров’я Ірина
Добриніна. Зараз у Брюховичах створено кардіо-неврологічне відділення, яке функціонує під керівництвом Аліни Хомин. Тут успішно працюють досвідчені
лікарі Ірина Добриніна та Євгенія Сухоребра, а лікуванням неврологічних хворих займається досвідчений лікар Людмила Потайчук.
Нещодавно я відвідував своїх знайомих, які лікувались в кардіо-неврологічному відділенні, і мені
було приємно побачити та почути, що це відділення
сповнене добром та увагою до хворих. У лікувальному процесі існує індивідуальний підхід. Враховуються

особливості характеру, психологічний стан людини і,
образно кажучи, кожне хворе серце відчуває тепло
щирих душ. Привітні усмішки персоналу піднімають
настрій, допомагають швидше одужувати. Цих правил
чітко дотримується весь персонал лікарні, від лікарів,
медичних та молодших медичних сестер до працівників харчоблоку. Сумлінно працюють дієтсестра Дана
Кандира, кухарі Володимир Федоровський і Оксана
Качур, офіціантки Софія Кушка, Марія Миляник та
Марія Коваль, комірник Оксана Жеребецька. Затишок,
порядок та гігієну приміщень ретельно забезпечують
невтомні господині – старша медична сестра Дарія
Бовтич та сестра-господиня Надія Тхоровська.
Аліна Миколаївна Хомин вважає, що все це завдяки ретельному підбору кадрів, постійній виховній
роботі і підвищенню кваліфікації.
У важливості таких складових на додаток до прописаних ліків я мав нагоду переконатись уже вдруге.
Не менш суттєвим чинником позитивного впливу на
одужання пацієнтів є саме розташування кардіо-неврологічного відділення в мальовничих Брюховичах,
де повітря настояне на пахощах лісу і трав.
Ми з дружиною (колишнім лікарем-хірургом Клінічної лікарні Львівської залізниці Ніною
Олександрівною) двічі почергово лікувалися в
Брюховичах і на тривалий час позбулися підвищення
артеріального тиску та деяких інших проблем.
Своє задоволення лікуванням у кардіо-неврологічному відділенні висловили і лікар-пенсіонер
Клінічної лікарні Львівської залізниці Ірина Черкес,
і пенсіонери-залізничники Палагея Степанова з
Червонограда та Григорій Германович із Турківського
району, провідник приміських поїздів моторвагонного
депо Львів Роман Іващишин та інші.
Висловлюючи щиросердечну подяку славному
колективу цієї лікарні, адресую їм віршовані рядки:
Спасибі Вам за всі труди,
За Вашу працю щиру!
Добра бажаємо завжди,
Здоров’я, щастя й миру!
Анатолій КРАСІНСЬКИЙ,
ветеран транспорту, почесний залізничник

Дякую усім добрим людям –
справжнім залізничникам
Шановна редакціє!
До Вас звертається пенсіонер – почесний залізничник Костіна Валентина Микитівна із проханням
надрукувати мого листа в газеті. Справа в тому,
що у свої 80 років я вирішила поїхати на батьківщину – у Росію, навідатися на могили батьків. Як
почесний залізничник, я звернулась на Стрийський
вагоноремонтний завод, де пропрацювала біля
40 років. Але там мені повідомили, що посприяти
в поїздці не можуть через відсутність коштів. Тоді
я звернулась до завідуючої квитковим бюро станції Стрий Наталії Сергіївни Люби, яка з увагою та
співчуттям поставилась до моєї проблеми, зателефонувала в управління залізниці. Вже наступного
дня вона подзвонила мені додому і сказала, щоб я
їхала до Львова і звернулась до начальника відділу
кадрів Львівської дирекції залізничних перевезень
Олександра Лук’янова.
Я приїхала і Олександр Кузьмич Лук’янов дуже

Вважати недійсними
● Приміський квиток ф.4 (учнівський)
№005853, виданий ВП “Господарська
служба” у 2010 р. ДУЩАК Н.В.
● Посвідчення ЛВ №367075, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Ковель” у 2008 р. ГОЦЬ Н.С.
● Посвідчення ЛВ №438945, видане
ВП “Тернопільська дистанція колії” у
2009 р. ЛЮБ’ЯНЕЦЬКОМУ Я.О.
● Посвідчення ЛВ №383979, видане ВП “Вокзал Ужгород” у 2009 р.
ЛАДОМИРЯК М.М.
● Приміський квиток ф.4 №004123,
виданий ВП “Будівельно-монтажний
поїзд №908” у 2010 р. РІПАКУ Р.А.
● Посвідчення ЛВ №354201, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2008 р.
КОХАНЕВИЧ Н.З.
● Приміський квиток ф.4 №084648,
виданий ДЗ “Клінічна лікарня” у 2010 р.
ГУРАЛЬ А.Р.
● Посвідчення ЛВ №366853, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Ковель” у 2008 р. ДАХНЮКУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №423342, видане ВП “Пасажирське вагонне депо
Львів” у 2009 р. ІВАНІВ М.Я.

уважно мене вислухав, подивився мої документи і
разом з інспектором з кадрів узялися вирішувати
мій клопіт. Мені ж сказали їхати додому, а про рішення вони мене повідомлять.
Я була приємно здивована, коли пролунав дзвінок зі Львова і Олександр Лук’янов особисто мені
повідомив, що моє питання вирішене, і мені потрібно здати необхідні документи у Стрийське квиткове
бюро для оформлення квитка. Завквитковим бюро
Наталія Люба допомогла мені все правильно оформити і, зважаючи на мій вік, запевнила, що сама
відвезе всі документи до Львова.
Хочу висловити велику вдячність усім добрим
людям – справжнім залізничникам, за увагу та чуйність, адже нам, старим, так цього нині бракує.
Низький уклін Вам, шановні залізничники!
В.М. КОСТІНА,
почесний залізничник

Апарат теркому та профспілковий актив
Ужгородської територіальної профспілкової організації
Львівської залізниці щиро вітає головного бухгалтера
Ужгородського теркому профспілки

Раїсу Миколаївну НУЖДАК
із ювілеєм!
З нагоди ювілею прийміть щиросердечні
вітання! Ваш професіоналізм, багаторічна
послідовна та наполеглива праця зробили вагомий
внесок у розвиток профспілки і забезпечили
Вам повагу серед профспілкового активу.
Ми пишаємось тим, що нам випала можливість
працювати з Вами і разом досягати професійних
висот. Нехай доля шле Вам добра і щастя, міцного
здоров’я та достатку, а віра, надія та любов будуть
вірними супутниками на Вашому життєвому
шляху! Нехай тепло і затишок родинної оселі
надійно захищають Вас від негараздів! Живіть у
щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

Дружина Ірина, діти Іван, Світлана, Олександр, Марина,
Катерина і Марко, а також маленький внучок Ромчик
щиро вітають дорогого чоловіка, батька, дідуся,
працівника моторвагонного депо Коломия

Михайла Юрійовича ЯЦЕНТЮКА
із 50-річчям!
В листопадовім танці кружляють роки Ваші, тату,
А сьогодні листок на долоню упав золотий,
Ми Вам хочемо, рідний, від щирого серця сказати,
Що для нас Ви, татусю, завжди молодий-молодий!
Хай онуки горнуться до дідуся і бабусі,
Хай буде ще багато роботи і добрих ідей,
Щоб Ви були здорові, міцні і у тілі, й у дусі,
Щоб повага і радість була від дітей і людей!

Колектив виробничо-технічного відділу
ВП “Моторвагонне депо Коломия” щиро вітає інженера
техвідділу служби приміських пасажирських перевезень

Ірину Іванівну РІНИЛО
та головного інженера ВП “Моторвагонне депо Львів”

Сергія Опанасовича ПАСІЧНИКА
із одруженням!
Сьогодні поєдналися серцями
І стали вдвох на рушничок,
Бажаєм щастя Вам з роками,
Гарненьких, милих діточок!
Медовий місяць хай триває
Все Ваше радісне життя,
Любов і ніжність не зникає,
Чекає світле майбуття!

Рада ветеранів Стрийського вузла вітає з
ювілеєм ветеранів праці:
із 60-річчям!

Анну Федорівну ЧАД
Романа Дмитровича ЩУПАКА
із 70-річчям!

Дмитра Петровича ПАНЬКІВА
Дмитра Степановича КОВАЛЯ
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка щира осяє чоло,
Хай горе обходить Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцне, як граніт –
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 3-9 ГРУДНЯ
Упродовж 3-9 грудня на території Львівської залізниці (крім
Закарпаття) утримуватиметься нестійка погода. У п’ятницю
вночі, вранці та ввечері сніг, місцями з дощем. Налипання мокрого
снігу на лінії електропередач та зв’язку, вдень невеликі опади, на дорогах
ожеледиця. Нічна температура коливатиметься в межах 5-10°, на Волині,
Рівненщині місцями до 11-13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на
Закарпатті вночі близько нуля, вдень 1-6° тепла. У суботу вночі опади мокрого снігу та снігу в північних регіонах магістралі, у прикарпатських областях –
з дощем, у рівнинних районах Закарпаття здебільшого дощ. Вдень переважно
без опадів, тільки на півдні Івано-Франківщини, у східних районах Закарпаття
та на Буковині в неділю вранці можливі опади мокрого снігу. У неділю вночі
6-11°, на Волині місцями 12-17° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі
0-5°, у горах 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Надалі час від часу опади мокрого снігу та снігу, у прикарпатських областях удень із дощем. У понеділок-середу вночі 1-6°, у північних регіонах
при проясненнях 7-9° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла. У середу нічна
температура підвищиться до 0-5° морозу, вдень буде близько нуля, у прикарпатських областях 0-5° тепла. У четвер чергове пониження температури: вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень
від 2° морозу до 3° тепла.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

