
Шановні колеги!

Вітаю Вас з професійним святом – Днем медичного працівника!
У цей чудовий день хочеться висловити повагу та вдячність усім, хто при-

святив своє життя лікуванню людини. Місія ця важка та благородна, 
вимагає великої віддачі, сил, а головне - високого професіоналізму.

У світі немає нічого дорожчого за життя і здоров'я людей, і кожен працівник 
медичної галузі про це знає, бо саме на його плечі покладена величезна 

відповідальність за збереження цих цінностей.
З усією впевненістю можу сказати, що медичний працівник – не тільки 
гуманна та благородна професія. Перш за все - це покликання. Життя 

людини, її здоров’я та одужання залежать не лише від Вашої кваліфікації та 
професіоналізму, шановні лікарі, але й від ваших особистих якостей. Саме 
своєю добротою, чуйністю та терпінням ви повертаєте сотні і тисячі людей 

до повноцінного життя, даруєте віру та надію на швидше одужання.
Приємно відзначити, що навіть за умов тяжких випробувань, які випали на 

долю працівників медичної галузі м. Києва, вони змогли злагоджено працю-
вати та виступили єдиним лікарським фронтом, не знижуючи обсягів та 

якості медичної допомоги. 
Під час трагічних для нашої Батьківщини подій вся медична спільнота 
Києва працювала, та продовжує працювати разом, пліч-о-пліч. Лікарі, 

медичні сестри, санітари вдень та вночі чергували «на передовій»: у місцях 
акцій протесту, у приймальних відділеннях лікарень, в операційних та у 

амбулаторіях міста. І жоден з київських медиків «не зійшов з дистанції», не 
зрадив професію та шановане звання Людини у білому халаті. 

Вважаю, що медичні працівники столиці в цих надзвичайно складних 
умовах проявили професійність, самовідданість  і справжню мужність та 

заслуговують на подяку українців! 
У переддень свята від імені Департаменту охорони здоров’я м. Києва та 

себе особисто висловлюю вам вдячність за плідну працю, яка є запорукою 
успішної роботи усієї галузі! 

Залишайтесь й надалі уважними та чуйними! 
Будьте завжди благополучними та щасливими! 

Міцного здоров’я, злагоди та затишку Вам і Вашим родинам, дорогі колеги!

Виконуючий  обов’язки 
директора Департаменту 
охорони здоров’я КМДА      Алла Арешкович
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