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10 червня 2017 р.  V Всеукраїнська 
професійна проща медичних пра-
цівників у Марійському духовному 
центрі,  с. Зарваниця.

Головні лікарі районів

Колектив ТРТМО

Зустріч владики УГКЦ Теодора

Кажуть: «Хто добре працює, той і веселити-
ся вміє на славу». У медиків неспокійні будні, 
тому хвилини відпочинку вони цінують осо-
бливо. Напередодні свого професійного свя-
та медики району відвідали Марійський ду-
ховний  центр, де молилися за мир в Україні, 
лікарів, які нині працюють у зоні проведення 
АТО, складали пожертви за свої родини. 

У Тернопільському районі 
День медичного працівника 
завжди відзначали урочисто. 
І цього року в приміщенні 
Тернопільської обласної фі-
лармонії 15 червня відбулося 
пошанування людей цієї най-
благороднішої професії.

Голова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко та перший заступник 
голови РДА Володимир Осядач, вітаючи 
медиків району, подякували за їхню  пра-
цю, побажали миру, благополуччя у ро-
динах. У нашому районі збережена й удо-
сконалюється первинна ланка медицини 

— фельдшерсько-акушерські пункти, сіль-
ські амбулаторії, дільничні лікарні, наголоси-
ли очільники району. Якщо у медичній галузі 
будуть зміни, то вони спрямовуватимуться на 
збереження та відновлення здоров’я україн-
ських громадян. З нагоди Дня медика гра-
мотами Тернопільської районної ради 

та Тернопільської РДА було нагороджено 
лікаря загальної практики сімейної медици-
ни Великоглибочецької АЛЗПСМ Оксану Юр-
кевич, лікаря-анестезіолога Олега Голоюху, 
лікаря-лаборанта Надію Литвин, завідувача 
відділення реабілітації та фізіотерапії Тетяну 
Гах, лікаря-гастроентеролога Мирославу Ве-

ресюк, ортопеда-травматолога Василя Куха-
ра, медсестру-анестезистку Віку Вознюк, зуб-
ного техніка Ольгу Готич, завідуючу ФАПом 
села Підгородне Ольгу Літковець, кардіолога 
Ольгу Царенко, лікаря загальної практики 
сімейної медицини Олега Олексієвця, завід-
уючу дитячим поліклінічним відділенням 
Ганну Пиндус.

Андрій Галайко та Володимир Осядач вру-
чили також грамоти обласного управління 
охорони здоров’я завідуючому районною 
поліклінікою Михайлу Гарасимчуку, лікарю-
ревматологу Надії Заяць, лікарю сімейної ме-
дицини села Мишковичі Галині Карпенко, за-
відуючій ФАПом села Байківці Марії Процик.

З професійним святом привітали медиків 
голова профспілки працівників ТРТМО 
Марія Левицька, голова Великогаївської 
об’єднаної територіальної громади Олег 
Кохман, заступник голови Байковецької 
об’єднаної територіальної громади Віктор 
Пулька, голова Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного Хреста 
Ольга Нижник, представник корпорації 
«Агропродсервіс» Володимир Мужевич.

В.о. головного лікаря ТРТМО, медик-
волонтер Іван Трач, вітаючи колег із профе-
сійним святом, попросив згадати тих, кому сьо-
годні особливо важко, хто бореться за життя та 
здоров’я наших воїнів-захисників — лікарів на 
полі бою, у військових госпіталях. «Хай найгу-
манніша професія буде мирною. Це нині найго-
ловніше, а проблеми, які є у галузі, ми успішно 
подолаємо», — сказав Іван Михайлович.

Танцем, піснею, гумором привітали госпо-
дарів свята артисти обласної філармонії. 
Святковий концерт провела заслужена ар-
тистка України Адріана Онуфрійчук. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Тема тижня

   Районна організація Товариства 
Червоного Хреста України вітає усіх 
медиків району з професійним святом — 
Днем медичного працівника. 

Бажаємо усім міцного здоров’я, мирного голубого 
неба, сердечної ніжності й доброти, бути чуйними 
до чужого горя і надалі залишатися вірними клятві 
Гіппократа.

Від імені Президії Правління районної організації  
Товариства — голова Ольга Михайлівна НИЖНИК

Районна організація Товариства Червоного 
Хреста України, адміністрація районного Тери-
торіального медичного об’єднання вітають усіх 
донорів району з Міжнародним днем донора. 

Бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди, мир-
ного неба. Нехай кожна краплина крові, подаро-
вана вами хворим людям, принесе їм здоров'я, а 
усім вам — Господнє благословення.

Іван Михайлович ТРАЧ, в.о. головного лікаря ТРТМО 
Ольга Михайлівна НИЖНИК, голова РОТЧХ 

14 червня — Всесвітній 
день донора крові

Otium post negotium
— Відпочинок після праці (переклад з латині)

Урочиста мить нагородження: завідуюча ФАПом села Байківці Марія Процик, в.о. головного лікаря 
ТРТМО Іван Трач, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, завідуючий районною по-
ліклінікою Михайло Гарасимчук, перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир Осядач

Медиків вітають голова Великогаївської об'єднаної територі-
альної громади Олег Кохман та заступник голови Байковецької 
об'єднаної територіальної громади Віктор Пулька

Іван Трач та акушер-
гінеколог ТРТМО  
Ірина Кравець

На передньому плані — завідуюча лікувально-діагностичним 
відділенням ТРТМО Галина Осінчук та завідуючий  
хірургічним відділенням ТРТМО Володимир Лісовський


