У травні 2005 року під час Всесвітньої асамблеї організації охорони здоров’я учасники одностайно прийняли заяву про прихильність і підтримку добровільного донорства
крові. У своїй резолюції вони постановили щорічно проводити 14 червня Всесвітній день донора крові. Cаме цього
дня 1867 року австрійський лікар Карл Ландштейнер зробив відкриття, яке умовно поділило кров людини на групи.

– Всесвітній день донора крові
– особлива дата – відзначається
на честь донорів крові, які дарують її заради порятунку життя інших людей, – каже головний лікар
дорожньої станції переливання
крові Вікторія Шимборська. –
Щосекунди в усьому світі у людей
будь-якого віку і походження виникає потреба в переливанні крові за
життєвими показниками. На жаль,
відчувається її дефіцит, тому
бажання людини прийти і здати
кров – завжди актуальне і благородне. На Львівській магістралі є
майже три тисячі працівників, які
щорічно керуються цим благородним правилом життя. І ми щиро
вдячні їм за це.

Хочу від щирого серця подякувати керівництву залізниці та дорпрофсожу, керівникам структурних підрозділів, які з розумінням
ставляться до наших проблем,
допомагають в організації і проведенні “Днів донора”. Із початку
цього року організовано 26 виїздів
на підприємства залізниці, заготовлено 468 літрів консервованої
крові. Активно підтримують благородну справу донорства працівники Тернопільського, Рівненського,
Ужгородського, Чопського, Коро левського, Ківерцівського,
Ко вель ського, Дрогобицького,
Самбірського, Стрийського залізничних вузлів, Львівського локомотиво-ремонтного заводу, вагонного депо Клепарів, локомотивного
депо Львів-Захід та пасажирського
вагонного депо Львів. Приємно,
що до здачі крові долучаються і
працівники медичних закладів.
Відрадно, що вже кілька років
поспіль напередодні 1 червня
– Дня захисту дітей – молодь однієї з політичних партій безоплатно здає у нас кров для порятунку
життя маленьких пацієнтів. І цього
року теж – 22 хлопців і дівчат виконали свій громадянський обов’язок
– здали по 450 мл крові.
Я слухала Вікторію Павлівну
Шимборську і думала про нелегкі будні колективу станції, адже

працює він у режимі екстреної медицини, яка підпорядкована головному правилу: врятувати життя
людини. Тут шанують і поважають
один одного, пам’ятають історію
створення служби крові залізниці,
датовану далеким 1948 роком, а
також людей, які в різні роки тут
працювали. Про це можна довідатися з книги про дорожню станцію
переливання крові.
Відповідальність, відданість

уявити усі її особливості. Дуже
часто це – тривожні дні і ночі.
Лише лікарі знають, як часто доводиться нашим спеціалістам

роботі властиві цьому колективу.
І прикладів можна згадати багато.
Але це окрема тема. Завідувач
донорського відділу дорожньої
станції переливання крові Ігор
Пелих наголошує:
– Людині, яка мало обізнана зі
специфікою роботи служби крові
Львівської залізниці, важко собі

поспішати на допомогу хворим
у реанімацію, гінекологію чи інші
відділення лікарні, адже наука
ще не винайшла замінника для
донорської крові. І поки нема альтернативи – нам потрібні донори,
а донором може стати кожен,
хто не має протипоказань до донорства у віці від 18 до 60 років,

має вагу понад 50 кг, є громадянином України і має бажання
допомогти хворому.
Завідувач донорського відділу
дорожньої станції переливання
крові Ігор Пелих не згадав виїзди
фахівців на лінію, коли там проходять “Дні донора”, такі виїзди
відбуваються за графіком мало
не щотижня. Натомість він наголосив, що донорство – це один
із наймилосердніших вчинків, і
попросив залізничників не бути
байдужими до чужої біди, брати
активну участь у благодійному
русі для порятунку життя хворих
чи потерпілих.
Погодьтеся, є щось символічне в тому, що перед професійним
святом медичних працівників, яке
припадає на третю неділю першого літнього місяця, 14 червня
відзначається Всесвітній день
донора, адже немало життів лікарі рятують саме завдяки людям
зі щедрими серцями і глибоким
розумінням свого громадянського
обов’язку.
У свою чергу адміністрація і
колектив дорожньої станції переливання крові Львівської залізниці вітає всіх донорів магістралі зі
Всесвітнім днем донора.
Орися ТЕСЛЮК
Фото Андрія ВЕЗДЕНКА

ПОДІЯ

Народний ансамбль бандуристок випустив два компакт-диски зі своїми творами
У творчому житті народного ансамблю бандуристок “Чарівні
струни” Львівської залізниці відбулася пам’ятна подія – з нагоди
35-річчя колектив випустив два компакт-диски зі своїми творами. Презентація дисків “Дивоцвіт” і “Вибране”, до яких увійшли
найкращі, найколоритніші і різножанрові твори цього самобутнього колективу, у рамках Палацового вечора ”Літо” відбулася
минулого тижня у Палаці Потоцьких. Музика і малярство за
своєю суттю мають подібні кольори – музика через акорди, картини – через фарби, тому картини народного художника України
Михайла Демцю стали справжньою окрасою не лише обкладинок
дисків, але й Палацового вечора.
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Як розповіла художній керівник
та диригент народного ансамблю бандуристок “Чарівні струни”,
лауреат премії ім. С. Людкевича
Ірина Содомора, випустити диски до 35-річчя колективу, який
відзначався минулого року, фізично не встигали, а вже цього
року роботу успішно завершили.
Своєю творчістю колектив пропагує українську пісню і демонструє
різнопланові можливості бандури
– у репертуарі “Чарівних струн” є
інструментальні твори свіотових
виконавців. Колектив спробував
поєднати бандурне звучання з
оперним співом, запросивши до
співпраці оперну співачку з Відня
Тирсу-Іванну Ребет. У подальшому цей експеримент продовжили
солістки Львівської опери – заслужена артистка України Любов
Качала та Наталія Курильців.
– Робота над дисками у студії
звукозапису – процес довготривалий, треба врахувати творчий
графік співачок, – говорить артдиректор колективу, організатор і
режисер концерту Зоріана Мірус.
– Тепер усе це позаду, маємо

гарний, яскравий результат, і це
– найголовніше.
Як у кожному творчому дійстві,
важливу роль відіграє не лише його
назва, а й, так би мовити, обгортка,
яка повинна привертати увагу людей. Саме тому немало часу тривали пошуки дизайну титульних
сторінок дисків.
– Розглядалися різні варіанти,
та ідея, висловлена солісткою колективу, відтворити на титульній

сторінці дисків художню картину,
припала всім до душі, – говорить
пані Зоріана Мірус. – Колектив
має чималий досвід співпраці з
художниками – бандуристки неодноразово брали участь у відкритті
вернісажів, під час ювілейного концерту “Чарівних струн”, що пройшов
у Львівській філармонії минулого
року, відбулося відкриття художньої виставки “Барви музики”.
(Продовження на 6 стор)

