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     7 вітня 2018 ро –
Всесвітній день здоров’я

     Єдині в У раїні!

На Львівщині – один
госпітальний округ!

У межах Львівсь ої області б де один оспіталь-
ний о р , я ий по риватиме сю область. Та
пропозицію обласної влади затвердив Кабмін.
Про це повідомила ерівни департамент охорони

здоров’яЛОДА ІринаМИКИЧАК.

«Кабінет Міністрів У раїни своїм Розпорядженням від 11
вітня 2018 р. № 240-р підтримав пропозицію Львівсь ої
обласної державної адміністрації і затвердив с лад єдино о
оспітально о о р в межах адміністративної території Львів-
сь ої області», – повідомила І.Ми ича .

З її слів, Львівщина – єдина в У раїні, де б де створено
один оспітальний о р на всю область.

«Вдячні рядовцям за те, що б ли сприйняті наші ар менти, що нас поч ли, нас підтримали,
нам довірили. Для області – це ні альний шанс створити єдиний медичний простір з
оптимальною мережею стаціонарної медичної допомо и та ефе тивним правлінням.
Форм вання оспітально о о р б де сприяти армонійном партнерств і співробітництв
між місь ими, районними радами та радами ОТГ сфері охорони здоров’я.

Ми свідомлюємо і надзвичайно вели відповідальність, я беремо на себе. Ми фа тично
стали єдиною в У раїні областю, я а форм є оспітальний о р в межах адміністративної
території області», – додала ерівни департамент .

Детальніш інформацію про творення оспітальних о р ів
читайте в «Офіціозі».

     Співробітництво

 Оце так перемога
Перемо а Старосамбірсь ої ЦРЛ прое ті Транс ордонно о
співробітництва «Спільно на охороні людсь о о життя».

Про рама транс ордонно о співробітництва дає особлив можливість для
розвит при ордонних територій, а врахов ючи ео рафічне розташ вання
Старосамбірщини та оло міжнародних партнерів – це ні альний шанс за фінансової
підтрим и Європейсь о о Союз вирішити найбільш рич щі проблеми.

Том , ще в 2016 році оловний лі ар Старосамбірсь ої ЦРЛ Юрій Войтів та
Старосамбірсь а районна рада подали заяв на часть он рсі транс ордонної
співпраці «Спільно на охороні людсь о о життя». Це інте рована польсь о-
раїнсь а система невід ладної медичної допомо и на при ордонні.
І от рез льтат – перемо а в он рсі. Про це сесійній залі Старосамбірсь ої

районної ради оворили на інформаційній онференції «Успіх Старосамбірщини в
рам ах міжнародної співпраці та нові он рсні можливості» олова Львівсь ої
обласної ради Оле сандр Ган щин, олова Старосамбірсь ої районної ради Тетяна
Терлець а, олова Старосамбірсь ої районної державної адміністрації Орест Бон
та ви онавчий дире тор Асоціації «Євроре іон Карпати-У раїна» Галина Литвин.

Для Старосамбірсь ої ЦРЛ б де за плено с часне медичне діа ностичне та
лі вальне обладнання для надання висо о валіфі ованої невід ладної медичної
допомо и. Та ож б де придбано реанімобіль лас С для транспорт вання хворих із
ділян и п н т проп с Смільниця-Кросцен о Старосамбірсь ЦРЛ та при
необхідності перевезення хворих в станови ІІІ- о рівня надання медичної допомо и.

Прес-сл жба
Департамент охорони здоров’я ЛОДА

     Від ритий он рс:
перші рез льтати

Олександр Ганущин:
«Висока планка у роботі –

це  і велика відповідальність»
У Львівсь ій обласній раді підписали онтра ти стро ом на 5 ро ів із

переможцями від ритих он рсів на посади ерівни ів 9 ом нальних
за ладів ал зі охорони здоров’я області.

     Визнання

Лідер науки
Львівсь ий національний медичний ніверситет імені Данила Галиць о о став

ла реатом премії «Web of Science Awards Ukraine 2018» і визнаний лідером на и
У раїни за ращ п блі аційн страте ію.

Церемонія на ородження відб лася 11 вітня вели ом онференц-залі Національної
а адемії на У раїни. Премію в У раїні вр чила міжнародна видавнича омпанія «Clarivate
Analytics», я ій належить платформа Web of Science, разом з МОН, НАН та МОЗ У раїни.

Преміями «Web of Science Awards Ukraine 2018» за ва омий внесо розвито вітчизняної
на и на ороджені та ож 9 раїнсь их вчених, 14 вишів та на ових станов, а та ож 1
ж рнал. Установи на ородж валися за найбільш іль ість висо оцитованих статей, за
най ращі п блі аційні страте ії, за найбільш іль ість на ових праць, оп блі ованих
співпраці, та за іль ість п блі ацій за алом.

На овців відзначили за найбільш іль ість на ових робіт, оп блі ованих в 2008-2017
ро ах.

Прес-центр ЛНМУ імені Данила Галиць о о

Всесвітній день охорони здоров’я цьо оріч
присвячений темі – «За альне охоплення посл ами охорони здоров’я:
для сіх та всюди». Він проходить під аслом: «Здоров’я для всіх».

ВООЗ за ли ає світових лідерів зробити он ретні ро и для зміцнення здоров’я всіх людей
– забезпечити, щоб ожна людина в сьом світі мала дост п до основних я існих посл
охорони здоров’я там і тоді, де і оли вона на них потреб є і не відч вала при цьом фінансових
тр днощів.

Ор анізатором відзначення «Всесвітньо о дня здоров’я» в У раїні вист пає ромадсь а
ор анізація «Платформа здоров’я». За даними Всесвітньої ор анізації охорони здоров’я (ВООЗ),
середня тривалість життя ромадян У раїни на 11 ро ів менша, ніж ромадян західно-
європейсь их раїн. Це з мовлено проблемою випад ів відс тності дост п ромадян до
системи охорони здоров’я. Та ож, з ідно статистичних даних, У раїна є одним з лідерів за
іль істю ліжо на 1000 жителів, що є свідченням низь ої я ості медичних посл . С часна
система охорони здоров’я іде шляхом підвищення я ості медичних посл , впровадження
новітніх техноло ій, що і дозволяє зменш вати цей по азни .

За альне охоплення посл ами охорони здоров’я досяжне! Протя ом 2018 ро ВООЗ
б де надихати, мотив вати і направляти всі заці авлені сторони, з тим, щоб вони надали
підтрим в забезпеченні за ально о охоплення посл ами охорони здоров’я.

Здоров’я –
для всіх!

Отож, я відомо, сесія обласної ради затвердила на посади енеральних дире торів
та дире торів:

Андрія Синют – дире тором Західно раїнсь о о спеціалізовано о дитячо о
медично о центр ,

Романа П аля а – дире тором Львівсь о о обласно о лінічно о діа ностично о
центр ,

Мар’ян Сл жинсь – дире тором Львівсь о о обласно о центр ромадсь о о
здоров’я,

Степана Павли а – дире тором Львівсь о о обласно о лінічно о лі вально-
діа ностично о ардіоло ічно о центр ,

І оря Ковальч а – енеральним дире тором Львівсь о о он оло ічно о
ре іонально о лі вально-діа ностично о центр ,

Любомира Ра а – енеральним дире тором Львівсь о о ре іонально о
фтизіоп льмоноло ічно о лінічно о лі вально-діа ностичний центр ,

Мирослава Гол бін – дире тором Самбірсь о о міжрайонно о
протит бер льозно о диспансер ,

Романа Кваснія – дире тором Львівсь о о обласно о протит бер льозно о
диспансер ,

Сер ія Федорен а – дире тором Львівсь ої обласної інфе ційної лінічної лі арні.
Відтепер новопризначені ерівни и повинні здійснити перетворення своїх медичних

станов ом нальні не омерційні підприємства з метою по ращення я ості й
дост пності медично о обсл ов вання населення, підвищення ефе тивності
ви ористання бюджетних оштів і адрово о потенціал . Відповідне рішення хвалила
сесія облради 17 вітня.

Прис тній на підписанні тр дових до оворів олова облради Оле сандр Ган щин
на олосив: «Ви продемонстр вали висо план своїй роботі, а це вели а
відповідальність. Ви достойно пройшли он рс на заміщення посад, ромадсь і
об оворення, отримали редит довіри від власних тр дових оле тивів. Тепер вас
че ає важ а праця з перетворенням не омерційні ом нальні підприємства.
Впевнений, ми цей шлях пройдемо достойно і позитивні зміни в ал зі медицини б д ть
я найшвидше».


