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минулому номері газета розповідала про підготовку
Клінічної лікарні Львівської залізниці, яку експерти
УЄФА на час проведення в Україні Євро-2012 обрали
базовим медичним закладом Львова, що забезпечує медичне
обслуговування офіційних делегацій. Тож відкриття оновленого хірургічного відділення у Клінічній лікарні, яке відбулося
за два дні до початку фінальної частини чемпіонату Європи з
футболу, стало черговою знаковою подією в історії лікарні і
гарним подарунком від керівництва залізниці колективу хірургічного відділення напередодні Дня медичного працівника та
пацієнтам. “У таких прекрасних умовах, які зараз створені
для медичного персоналу та пацієнтів, і похворіти хочеться”, – пожартував літній залізничник, з яким познайомилися в
одній із палат хірургічного відділення.
Залізничники та медичні працівники лікарні, які зібралися з
нагоди відкриття оновленого відділення, милувалися ландшафтним дизайном на подвір’ї лікарні
та оновленими фасадами старої
будівлі, а зайшовши всередину,
переконалися, що відтепер хворі
отримуватимуть медичну допомогу найвищого рівня, а хірурги
та медперсонал працюватимуть
із найкращим обладнанням.
Оновлене хірургічне відділення символічним перерізанням стрічки відкрили начальник
Львівської залізниці Богдан Піх та
голова дорожньої профспілкової
організації Андрій Сенишин.
Як зазначила
головний
лікар
Ольга Палій,
у відділенні
організовано
роботу
двох окремих
блоків – гнійної та чистої
хірургії. У кожній з цих частин
відділення тепер є оновлені палати та кабінети, сучасне обладнання, хірургічні столи, ліжка та
інструментарій. Особлива гордість лікарів – операційний блок,
оснащений за останнім словом
світової медичної техніки. Тут
хірурги проводять близько тисячі операцій на рік, ще понад
400 – невідкладні втручання для
пацієнтів урології та гінекології.
Загалом у відділенні тепер – 45
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ліжок, а 9 хірургів та ще понад 40
осіб медичного персоналу готові
щохвилини цілодобово надавати
планову та ургентну хірургічну
допомогу. Пацієнтам забезпечено
максимум зручностей і комфорту:
палати з вигодами, положення
ліжок за потреби регулюються.
Вони також забезпечені матрацами, які мають протипролежневу функцію. Передбачені умови і
для інвалідів, які пересуваються
на візках.
На запитання журналістів,
чи саме проведення Євро-2012
вплинуло на оновлення хірургічного відділення, начальник залізниці Богдан Піх зазначив:
– Це – швидше збіг обставин.
Навіть
якби не було
у Львові матчів Євро-2012,
ми діємо за
планом
реконструкції лікарні. У нашій
лікарні – 20 стаціонарних відділень,
не рахуючи поліклінічних та інших.
Залізниця за свої кошти відремонтувала 17 відділень та оновила
значну частину діагностичного
обладнання. А це відділення ми
оновили швидко – за чотири місяці
поточного року. Оскільки наша лікарня вважається однією з кращих
у місті, на неї звернули увагу медичні експерти УЄФА і, оглянувши
її, прийняли рішення на випадок
необхідності надавати допомогу

членам офіційних делегацій у нашій лікарні. І так вийшло, що ми
відкрили відділення за два дні до
початку фінальної частини чемпіонату Європи.
Ремонт ми зробили за кошти залізниці. Коштів, які лікарня отримує
з державного бюджету, вистачає
лише на зарплату медпрацівникам
лікарні. Решту – ремонти, обладнання, комунальні послуги – фінансує залізниця. Крім того, кожен
залізничник є членом Лікарняної
каси, щомісяця сплачує внески, а
залізниця ще допомагає кожному
працівнику. Більшість залізничників
також мають поліси страхової компанії “Нафтагазстрах”, які частково
оплачуються залізничниками, а
частково за рахунок допомоги залізниці. Таким консолідованим способом фінансування ми надаємо
медичну допомогу нашим працівникам на досить непоганому рівні.
Окрім того, СК «Нафтагазстрах»
узяла на себе соціально-важливу
функцію – медичне страхування
пенсіонерів-залізничників.
Невикористані протягом року
кошти СК «Нафтагазстрах» та ГО
«Лікарняна каса Львівської залізниці», як правило, витрачають на
придбання діагностичного та іншого обладнання для залізничних медичних установ. Ми розуміємо, що
процес лікування – це насамперед
діагностика, і лише потім – якісні
ліки, належне харчування та комфортні умови, у яких повинен перебувати хворий. Усе це в комплексі
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сприяє швидшому одужанню людини, яка потрапила до лікарні.
На запитання журналістів про
кадровий потенціал хірургічного відділення Богдан Петрович
відповів:
– Вважаю, що фаховий рівень
наших лікарів, зокрема хірургів,
високий, адже вони стажувались
у кращих клініках за кордоном, а
також співпрацюють із клініками
Польщі. І тому нема потреби запрошувати в лікарню інших фахівців. Це швидше наших фахівців за-

прошують на консультації коллеги
з інших лікувальних закладів. Крім
того, наші лікарі можуть за потреби скористатися телекомунікаційними системами і проконсультуватися з колегами з інших держав у
режимі он-лайн.
На оновлення хірургічного відділення витрачено 9 млн 713 тис.
грн, до цих витрат входить також

вартість облаштування відділення обладнанням, ремонт фасадів
головного корпусу та благоустрій
внутрішніх двориків лікарні.
Відкриттям
хірургічного
відділення
задоволені
лікарі та пацієнти. Його
завідувач, кандидат медичних наук Володимир Огоновський
розповів, що працювати в умовах
ремонту, який проходив у три
етапи, було непросто. Санітаркам
доводилося по кілька разів на
день прибирати відділення, щоб
не було пилу тощо.
– Два роки тому думали, що
кінця-краю не буде ремонту, але
нині всі труднощі позаду, – каже
Володимир Огоновський. – Із новою апаратурою маємо більше
можливостей для малоінвазивних
методів втручання. Я хочу подякувати всім працівникам відділення
за витримку, за сумлінну працю,
докладені зусилля, завдяки чому
ми успішно витримали всі вип-

робування. В підсумку – не було
конфліктів із хворими: вони йшли
додому здорові та задоволені.
Сьогодні маємо прекрасний
і важливий кінцевий результат: і
медики, і хворі задоволені новими умовами.
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