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Михайло Рівіс: Обласна рада докладе всіх зусиль, аби
теперішня медична реформа була на користь краю та його
жителям

Сьогодні, 14 червня, в атріумі облдержадміністрації відбулися урочисті
заходи з нагоди Дня медичного працівника.
У залі - керівники лікувально-профілактичних закладів краю, лікарі, фельдшери, медсестри,
науковці, ветерани галузі. Привітати їх прийшли представники влади, депутати різних рівнів, митці,
гості та запрошені.
Серед них‒голова облради Михайло Рівіс, в.о. голови облдержадміністрації Ярослав Галас, в.о.
директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Тетяна Міцьо та ін.
Ярослав Галас у своїй промові високо оцінив працю медиків краю, які часом роблять дива, рятуючи
людські життя, а також відповідальність, фаховість і сумлінне ставлення до роботи в.о. директора
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Тетяни Міцьо.
Михайло Рівіс , звертаючись до присутніх від імені депутатів облради та від себе особисто, щиро
привітав лікарів, медичних сестер і нянечок, побажав успіхів у праці, родинного затишку, всіляких
гараздів життя. Та подякував за турботу і терпіння усім, хто так чи інакше має відношення до
великої справи – охорони людського здоров’я. За його словами, нині медики переживають непрості
часи змін, реформ, перетворень. Але водночас це ‒шанс зробити медицину краю якісною і кращою.
Тим більше, що в обласній раді – потужне медичне лобі з числа знаних фахівців: Лазоришинець
Василь Васильович, Шніцер Роман Іванович, Скрип Василь Васильович, Паканич Юрій Андрійович,
Курах Іван Ілліч, Балога Оксана Анатоліївна, Дан Неля Іванівна, Яринич Федір Михайлович. Вони
дружно ініціюють прийняття програм розвитку системи охорони здоров’я Закарпаття, з усією
гостротою ставлять питання щодо їх фінансування. Зрештою, депутатський корпус обласної ради
визначив питання охорони здоров’я одним із пріоритетних у своїй діяльності. Тож, як запевнив
очільник облради, рада докладе всіх зусиль і використає всі можливості, аби теперішня реформа
медицини була на користь краю та його жителям, щоб діяли всі ухвалені обласні профільні
програми, а таких наразі 9, мали відповідне фінансове наповнення й перспективи на краще.
На завершення М.Рівіс побажав усім медикам гармонії і порозуміння в родинах, творчого
натхнення‒у праці , мирного неба та яскравого сонця над головою й Божої ласки на повсякчас.
Після виступів традиційно промовці вручали нагороди багатьом іменинникам.
Так, Почесну відзнаку облдержадміністрації «За заслуги перед Закарпаттям» Ярослав Галас дав
головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
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допомоги Мукачівського району» Вікторії Лані. А відзнаку Закарпатської облради та
облдержадміністрації - нагрудний знак «За розвиток Закарпаття» Михайло Рівіс та Ярослав Галас
вручили головному лікарю Виноградівської райлікарні Надії Онисько, яка святкувала ще й 55 річчя з дня народження.
Відповідно до розпорядження голови облради М.Рівіса нагороджено й багатьох інших достойних
працівників охорони здоров’я краю, які трудяться в різних медичних закладах і установах. І не
тільки присутніх на урочистому зібранні.
Зокрема, Почесною Грамотою облради вшановано Миколу Грушовського‒завідувача клінікодіагностичної лабораторії Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака; Михайла
Козичка ‒голову Тячівської районної медико-соціальної експертної комісії обласного Центру
медико-соціальної експертизи; Ніну Костенко ‒лікаря-неонатолога Виноградівської райлікарні;
Леоніда Магариту‒головного лікаря Закарпатського обласного медичного інформаційноаналітичного центру; Василя Паука‒завідувача відділення переливання крові Берегівської
центральної райлікарні імені Бертолона Ліннера; Мар’яну Попович‒завідувача неврологічного
кабінету КНП «Мукачівська центральна райлікарня» Мукачівської міськради; Людмилу
Рогач‒лікаря-акушера-гінеколога Великоберезнянської райлікарні; Івана Стойку - головного лікаря
Комунального закладу «Іршавська районна стоматологічна поліклініка»; Наталію Худан‒головного
лікаря КНП Баранинської сільради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»; Катерину
Яцик‒завідувача відділу обласного дитячого спеціалізованого пульмонологічного санаторію
«Малятко».
Грамотою обласної ради нагороджено: Любов Гонак‒старшу медсестру поліклінічного відділення
КНП «Мукачівська центральна райлікарня» Мукачівської міськради; Світлану Денисюк ‒завідувача
амбулаторії загальної практики–сімейної медицини КНП «Іршавський центр первинної медикосанітарної допомоги»; Наталію Дикун‒сестру медичну Виноградівської райлікарні; Івана
Дорогія‒лікаря-ортопеда-травматолога Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака;
Анатолія
Зелінського‒лікаря-стоматолога-хірурга
Закарпатської
обласної
клінічної
стоматполіклініки; Тетяну Іванчук‒завідувача рентгенологічного відділення Ужгородської міської
поліклініки; Павліну Лівак‒фельдшера Іршавської станції екстреної меддопомоги, структурного
підрозділу Закарпатського територіального центру ЕМД; Павла Лукача‒завідувача кардіохірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіодиспансеру; Івана
Мучичку‒завідувача амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Страбичово КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району»; Ганну Орос‒старшу сестру медичну
КНП «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; Василя
Парасича‒головного лікаря Тересвянської міськлікарні Тячівського району; Ярослава
Руснака‒лікаря-хірурга Рахівської райлікарні; Вікторію Фущич‒заступника головного лікаря з
медичної частини Комунального закладу «Обласний госпіталь ветеранів війни»; Стефанію Халик
‒лікаря-алерголога дитячого обласної дитячої лікарні м. Мукачево; Софію Цінкевич ‒заступника
директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Міжгірської райлікарні; Івана Шванду‒заступника
головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Комунального закладу «Ужгородська
районна лікарня».
Подяку обласної ради оголошено: Сергію Братчику‒завідувачу відділення анестезіології та
інтенсивної терапії Рахівської райлікарні; Вірі Гангур‒сестрі медичній амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини с. Копашнево КНП «Хустський центр первинної медико-санітарної
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допомоги»; Славелію Ілляшу‒завідувачу терапевтичного відділення Комунального закладу
«Тячівська райполіклініка»; Валентину Каганцю ‒сестрі медичній-анестезисту Центральної міської
клінічної лікарні м. Ужгорода; Ользі Козеца ‒молодшій медичній сестрі Виноградівської райлікарні;
Наталії Комарницькій‒старшій медичній сестрі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
м. Мукачево»; Марті Палош‒старшій сестрі медичній операційній Комунального закладу
«Іршавська райлікарня»; Віті Панькулич ‒ сестрі медичній амбулаторії загальної практики-сімейної
медицини с. Т. Пасіка КНП «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги»; Світлані Поп‒лікарю-неврологу дитячому Хустської райлікарні ; Надії
Попович‒лаборанту шостого терапевтичного відділення обласного клінічного територіального
медичного об’єднання «Фтизіатрія»; Михайлові Хір‒завідувачу неврологічного відділення
Комунального закладу «Ужгородська райлікарня»; Ользі Ціпіньо‒лаборанту Усть-Чорнянської
міської лікарні Тячівського району.
Прес-служба облради
[gallery columns="4"]

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

