УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Напередодні професійного свята працівників галузі охорони здоров'я, яке в
Україні відзначається щорічно у третю неділю червня, в актовому залі Комунальної 1ї міської поліклініки м.Львова 15.06.2018 відбувся урочистий захід. Це свято
відзначають не тільки лікарі і сестри медичні, але й усі ті, без чиєї допомоги не
обійшлася б медична галузь, хто має відношення до порятунку людських життів та
збереження здоров’я.

День медичного працівника - це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу - Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку Медпрацівник з людьми завжди,
В дорогу ближню чи далеку він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог - людина, але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього свої знання, і сили, й почуття.

В.о. головного лікаря Наталія Бачун подякувала колективу установи за роботу,
розповіла про здобутки і напрацювання, окремі питання реформи. Вона побажала
усім міцного здоров’я, достатку, успіхів та подальших професійних здобутків,
мирного неба, сімейного теплого вогнища, натхнення до роботи та стабільності.
У вітальній промові також висловила щиру вдячність за самовідданість,
милосердя, доброту й щедрість душі всім лікарям, фельдшерам, медичним сестрам,
молодшому медичному персоналу, всім, хто працює в поліклініках, амбулаторії,
здоровпунктах - усім, хто несе почесну вахту на сторожі здоров'я і життя громадян .
За сумлінну працю, високий професіоналізм, чуйність і милосердя, вагомий
особистий внесок у справу охорони здоров’я мешканців та з нагоди професійного
свята – Дня медичного працівника було нагороджено Почесними грамотами,
Подяками кращих медичних працівників, а саме:

З нагоди свята було запрошено народний художній колектив естрадного танцю
“Тайм аут” та зразкову музичну студію “Джерело”.

Також з привітальним словом та виступом приєднались ансамбль
«Дивоструни».

Всіх медичних працівників вітаємо
ДНЕМ МЕДИКА!!!!!
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