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– Вибір медичних експертів
УЄФА став цілковитою несподіванкою для нас, – розповідає головний лікар Львівської клінічної
лікарні залізниці Ольга Палій,
– адже ми заздалегідь не отримували жодних інвестицій із державного бюджету на медичне
забезпечення Євро-2012. На підготовку до презентації лікарні медичним представникам УЄФА ми
мали трохи більше доби з моменту, як ми вперше дізналися про
цей візит і для наведення “лоску”

у лікарні не було часу. Тож без
ажіотажу продемонстрували гостям реальний щоденний дизайн
лікарні, її лікувально-діагностичні
можливості, кваліфікаційні характеристики спеціалістів, апаратуру, багаторічний досвід співпраці
зі страховими компаніями. До
речі, обійшлися при цьому без
допомоги професійних перекладачів, а лише використали лінгвістичні здібності багатьох наших
лікарів, які володіють англійською
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і під час візиту працювали на
своїх робочих місцях. Вочевидь,
усе це загалом і вирішило питання участі залізничної лікарні
у медичному забезпеченні Євро2012 в якості лікарні “першого
пріоритету”. Це означає, що саме
сюди планується у разі потреби
госпіталізація членів команд, рефері, делегатів матчу, персоналу
“сім’ї” УЄФА, VIP-осіб, представників ЗМІ та іноземних уболівальників. Працюємо в режимі повної
готовності вже з 11 травня цього
року, відколи до готелів міста
прибули представники УЄФА для
проведення заключної інспекції
всіх об’єктів.
Дізнавшись про високу честь,
яка випадає лікарні, керівництво
залізниці прийшло нам на допомогу: винятково швидкими темпами
було завершено капітальний ремонт-реконструкцію хірургічного
відділення. При цьому традиційно за кошти залізниці виконані не
лише будівельні роботи, але й насичення відділення новим сучасним обладнанням, значення якого
саме для хірургічного відділення
важко переоцінити. Це й оновлені
операційні столи в операційних,
оглядових, перев’язочних (старі

відслужили вже з півстоліття). Це
й лапароскопічна техніка, і сучасні операційні лампи, пристосовані
для точнішої сучасної технології
оперативних втручань. Це й сучасні нові системи киснепостачання, повітрообміну та стерилізації інструментарію.
Оновлені фасади лікарні, яка,
будучи розташованою в самому
центрі міста, ніколи не виділялася своїм зовнішнім виглядом серед інших будівель. Навіть наші

працівники-ветерани та львів’яни
не пам’ятають, коли лікарню “вдягали” у риштування. За рішенням
начальника Львівської залізниці
Богдана Піха та під його безпосереднім контролем виконано
якісний ремонт зовнішніх і внутрішніх фасадів із повною заміною
всіх вікон, ремонти сходових маршів, повна заміна бруківки внутрішнього подвір’я, обладнання
ландшафтного дизайну навколо
закладу. При цьому, звичайно,
були деякі незручності і для працівників, і для хворих – адже лікарня продовжувала працювати
у щоденному ритмі лікувальної
діяльності, надаючи цілодобову
екстрену і планову медичну допомогу залізничникам. Проте тепер
стіни залізничної лікарні сяють
новими фарбами, витриманими в
межах гами кольорів інших споруд
стародавнього міста. Навіть непричетні до медицини львів’яни,
потрапляючи на вулицю Огієнка,
одразу звертають увагу на оновлену споруду. Однак, за всіх умов
головне не форма, а зміст, тому
лікарня готова працювати в особливому режимі.
За словами Ольги Іванівни,
важливо подбати про знаки.
Відтепер у Клінічній лікарні
Львівської залізниці вивіски на
будівлі медичного закладу, його
відділеннях та основних кабінетах – українською та англійською
мовою.
– І це не тільки умова забезпечення потреб Євро-2012,
– наголошує Ольга Палій. – До
нас нерідко звертаються іноземці за медичною допомогою, адже
Львів – туристичне місто. Тож
оновлення знаків потрібне, щоб
пацієнт-іноземець знав, куди
йому звернутися і відчував,
що тут вже подбали про його
поінформованість.
Головний лікар Клінічної лікарні Львівської залізниці зазначила
також, що лікарня готова надати
іноземним гостям медичні послуги
на високому рівні та півтора місяці
працювати в особливому режимі.
Звернувшись сюди, іноземці не
відчуватимуть незручностей мовного бар’єру. У кожному стаціонарному відділенні частина персоналу володіє англійською мовою.
Крім того, медикам у спілкуванні
допоможуть волонтери – 10 студентів IV-V курсів Львівського
національного медичного уні-

верситету, які володіють англійською та німецькою мовами. На
той час вони проходитимуть тут
виробничу практику. Майбутні
лікарі постійно чергуватимуть у
приймальному покої, відділенні
невідкладної допомоги тощо. Для
іноземних пацієнтів в основних
відділеннях лікарні зарезервовано 60 ліжок. Згідно з наказом
Міністерства охорони здоров’я
України, усі медичні послуги надаватимуть їм на основі співпраці зі
страховими компаніями.
У період, коли лікарня працюватиме в режимі особливої

готовності, залізничники будуть
обслуговуватися у звичайному
режимі. Чемпіонат закінчиться,
а залізничники надалі матимуть
лікарню з необхідними елементами європейського рівня. За це
медики та залізничники щиро
вдячні керівництву Львівської
залізниці, особисто її начальнику Богдану Петровичу Піху,
адже на підготовку медичного
закладу до Євро-2012 із державного бюджету не було виділено
жодної копійки.
Орися ТЕСЛЮК,
Наталія ТРЕЛІС

