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инулої п’ятниці у конференцзалі управління залізниці відбулися урочистості з нагоди
Дня медичного працівника. Привітати
зі святом медичних працівників залізниці прибули начальник залізниці Богдан
Піх, заступник начальника залізниці з
економічних питань Юрій Іщук, перший
заступник голови дорожньої профспілкової організації Олег Тхір, начальник
медичної служби Михайло Яворський
та учасниці народного ансамблю бандуристок “Чарівні струни”.
Начальник залізниці Богдан Піх привітав
присутніх у залі медичних працівників із професійним святом:
– Шановні медичні працівники, свого
часу ви обрали чудову та водночас нелегку і
відповідальну професію. Щодня до вас звертаються люди зі своїми болями, з надією на
допомогу. І ви завжди відгукуєтесь на ці прохання. Впевнений – не лише через обов’язок,
а й за покликом серця. Велике спасибі вам
за це. Честь і хвала вашій професії.
Святкування Дня медичного працівника
у третю неділю червня стало давньою доброю традицією. Свято дає можливість зібратися усім разом, щоб підбити підсумки своєї
праці. Користуючись нагодою, хочу всіх вас,
ваші колективи, ваших рідних і близьких привітати із професійним святом і побажати вам
здоров’я, бо воно і лікарю необхідне. Успіхів
вам у всьому, впевненості у завтрашньому
дні. Ми живемо у непростий час – час змін.
Проте позиція керівництва Укрзалізниці чітка – наша медицина залишиться з нами.
Таке рішення цілковито поділяє керівництво
Львівської залізниці та галузева профспілка.
Наші попередники 150 років тому робили
перші кроки у залізничній медицині, ми підхопили цю традицію і продовжуємо її сьогодні.
Так і потрібно працювати надалі – кожен на
своєму місці буде забезпечувати ту роботу,
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апередодні професійного свята керівництво Клінічної лікарні
Львівської залізниці влаштувало
колективу лікарні приємний сюрприз. В актовій залі медиків вітали артисти народного ансамблю
бандуристок “Чарівні струни”
під керівництвом лауреата премії Станіслава Людкевича Ірини
Содомори.

Зі словами подяки та святковими зиченнями до медиків звернулася головний лікар
Клінічної лікарні Ольга Палій:
– Медицина слугує для оберігання най-

яку на нас покладають люди. Щодо змін на
залізниці, то вони – незворотні.
Зрозуміло, що транспортна медицина
повинна працювати разом із транспортом,
обслуговуючи залізничників. Транспорт повинен виконувати свої обов’язки безпечно і
в повному запланованому об’ємі. Це можна
робити без транспортної медицини, але це
буде значно дорожче і проблемніше. Нам
вистачає проблем, тому будемо докладати
зусиль, щоб наша галузева медицина і надалі дбала про здоров’я від рядового працівника залізниці – машиніста, провідника,
представників решти залізничних професій.
Відзнака за сумлінну працю краща за
будь-яку красномовну промову. Тому начальник залізниці Богдан Піх від імені генерального директора Укрзалізниці і від себе
особисто вручив нагороди найкращим пра-

цівникам медичних закладів залізниці.
Начальник медичної служби Михайло
Яворський щиро подякував начальнику
залізниці за увагу та турботу, яку приділяє
керівництво залізниці галузевій медицині:
– Це відображено у капітальних ремонтах у лікарнях, придбанні необхідного
медичного обладнання тощо. Ми у свою
чергу намагаємося бути серед кращих в
Укрзалізниці.
До слів привітання долучився перший
заступник голови дорожнього комітету
профспілки Олег Тхір. Він побажав медикам
наснаги до праці, добробуту та достатку,
благополуччя та сімейного затишку. А ще
зауважив, що найкращою оцінкою роботи
галузевої медицини буде низький рівень
захворюваності серед залізничників. Відтак
висловив сподівання, що працівники магіс-

тралі звертатимуться до медиків лише за
виробничої потреби – під час передрейсових та профілактичних медоглядів.
Завершальним акордом урочистостей
став виступ учасниць народного ансамблю
бандуристок. З нагоди професійного свята
“Чарівні струни” подарували присутнім у
залі медичним працівникам кілька народних
та сучасних українських пісень.

ціннішого, що є в людини – її здоров’я. Хочу
привітати наших лікарів, які днюють і ночують у лікарні, які часто жертвують своїм
здоров’ям, щоб вилікувати, а іноді й врятувати пацієнта від смерті, щоб людина виходила з лікарні і могла достойно жити далі,
– наголосила Ольга Палій. – Хочу привітати
зі святом наших сестричок та нянечок, які є
руками й очима лікарів. Лікар призначає лікування, а виконує, спостерігає, спілкується
з пацієнтами нянечка. Половина успіху вдалих операцій та лікування – ваша заслуга.
Хочу усім побажати, щоб усе у вас було
гаразд удома й на роботі, щоб усі були здорові. Спокою вам і благополуччя.
Ансамбль бандуристок підтримав святкову атмосферу в залі чудовою концерт-

ною програмою. Крім творів Володимира
Івасюка, Мирослава Скорика та львівської
композиторки Оксани Герасименко, які вже
стали візитівкою бандуристок, спеціально
для лікарів прозвучала прем’єра твору у виконанні “Чарівних струн” “Аве Марія” Йогана
Себастьяна Баха.
– Нині хочу не просто привітати, але й
щиро подякувати усім медикам, – узяла

слово керівник ансамблю Ірина Содомора.
– Нещодавно я мала проблеми зі
здоров’ям, і наші хірурги врятували мені
життя. Я дуже вдячна за це усім лікарям,
які допомогли мені одужати і нині разом із
творчим колективом виступити перед вами і
подякувати усім вам щирою піснею.
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