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ПЕРЕДПЛАТИТИ ГАЗЕТУ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ МОЖНА ДО 23 ЧЕРВНЯ Ц. Р.

Ë³êàð-ïåä³àòð Àíòîí³íà Àðòþõîâà ç Êîëåþ òà ìàòóñåþ ßíîþ

Давно не відчувала такого хвилювання перед написанням статті. Давно не відчувала такого хвилювання перед написанням статті. 
Треба розповісти про людей, яких безмежно поважаю і щиро ними Треба розповісти про людей, яких безмежно поважаю і щиро ними 
захоплююся. У дитинстві в уяві сама неодноразово приміряла на себе білий захоплююся. У дитинстві в уяві сама неодноразово приміряла на себе білий 
халат і… поспішала до хворих. Як це бути лікарем, мені насправді халат і… поспішала до хворих. Як це бути лікарем, мені насправді 
й досі цікаво.  З медиками Красноградської центральної районної лікарні й досі цікаво.  З медиками Красноградської центральної районної лікарні 
спілкувалася напередодні їхнього професійного свята. спілкувалася напередодні їхнього професійного свята. 
Цьогоріч воно припадає на неділю, 21 червня. Їм не звикати до авралів Цьогоріч воно припадає на неділю, 21 червня. Їм не звикати до авралів 
на роботі. Але нинішня ситуація з пандемією коронавірусу стала випробуван-на роботі. Але нинішня ситуація з пандемією коронавірусу стала випробуван-
ням для всіх. Попри велику розумову та фізичну навантаженість і високу мо-ням для всіх. Попри велику розумову та фізичну навантаженість і високу мо-
ральну напругу, медичні працівники знайшли час і сили приділити мені увагу. ральну напругу, медичні працівники знайшли час і сили приділити мені увагу. 
Зустрічалася з ними і раніше. Зустрічалася з ними і раніше. 
Але того дня співрозмовники вразили мене своєю щирістю. Але того дня співрозмовники вразили мене своєю щирістю. 
Не хотілося зруйнувати цю довіру. Не хотілося зруйнувати цю довіру. 
Сподіваюся, у мене це вийшло.Сподіваюся, у мене це вийшло.

Герої нашого часу: 
завжди на варті

«Ó ÍÀÑ ÍÅ ÇÀÑÓÌÓªØ…»
— Ìàáóòü, çàðàç ðîçìîâè íå â³ä-

áóäåòüñÿ, — íà øâèäê³é õîä³ ç³ ñâîãî 
êàá³íåòó ïðîìîâèëà ìåí³ çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ íåâ³äêëàäíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè Íàòàë³ÿ Øåâ÷óê. — Ó 
õâîðî¿ ð³çêî ïîã³ðøèëîñÿ ñàìîïî÷óòòÿ, 
ïîòð³áíà ìîÿ ïðèñóòí³ñòü. 

Íåâèñîêîãî çðîñòó, òåíä³òíà, ëåãêà 

é âîäíî÷àñ íàäçâè÷àéíî çîñåðåäæåíà 
ë³êàðêà ïîñï³øèëà äî ïàëàòè íàâïðî-
òè. Ó êàá³íåò³ ìè çàëèøèëèñÿ âäâîõ ç³ 
ñòàðøîþ ìåäñåñòðîþ â³ää³ëåííÿ ²ííîþ 
Îñàä÷îþ.

— Íå äèâóéòåñÿ, ó íàñ òàê ïî-
ñò³éíî, — çàñïîê³éëèâèì ãîëîñîì 
â³äïîâ³ëà íà ì³é çáåíòåæåíèé ïîãëÿä 
ïàí³ ²ííà. — ß ðàí³øå ïðàöþâàëà â 

êàðä³îëîã³¿. Òàì ñâî¿ îñîáëèâîñò³, 
àëå á³ëüø-ìåíø âñå éäå çà ïëàíîì. 
Àäæå ïðîô³ëü îäèí — ñåðöåâî-ñó-
äèíí³ çàõâîðþâàííÿ. Ñþäè ïàö³ºíòè 
ïîñòóïàþòü ð³çí³. Çàçâè÷àé ä³àãíîçè 
îñòàòî÷íî íå âèçíà÷åí³. Öå òðèìàº â 
òîíóñ³ òà ñòèìóëþº äî ïðîôåñ³éíîãî 
ñàìîâäîñêî íàëåííÿ.

Ïðîäîâæåííÿ íà 4 ñ.

Харківська 
область — 
серед лідерів 
за показниками 
ефективності 
діяльності 
голів ОДА
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà îáëàñ-
íî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ÎÄÀ) 
Îëåêñ³é Êó÷åð 11 ÷åðâíÿ ï³ä ÷àñ 
íàðàäè ç î÷³ëüíèêàìè ðàéîííèõ 
äåðæàäì³í³ñòðàö³é.

Êåð³âíèê îáëàñò³ çàçíà÷èâ, ùî äðó-
ãîãî ÷åðâíÿ íà ñàéò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè îïóáë³êîâàíî äàí³ ìîí³òîðèíãó 
ä³ÿëüíîñò³ ãîë³â îáëàñíèõ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é çà ² êâàðòàë 2020 ðîêó.

«Ñïðàâä³ íàøà îáëàñòü çà ïîêàçíè-
êàìè åôåêòèâíîñò³ çàðàç çíàõîäèòüñÿ 
íà äðóãîìó ì³ñö³, ³ ÿ õî÷ó ïîäÿêóâàòè 
òèì, õòî áðàâ ó÷àñòü ó äîñÿãíåíí³ òà-
êîãî ðåçóëüòàòó, ³ òèì, õòî ò³ëüêè áóâ 
ïðèçíà÷åíèé òà îäðàçó âêëþ÷èâñÿ â 
ðîáîòó», — ñêàçàâ Îëåêñ³é Êó÷åð. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó åêîíîì³êè ³ ì³æíàðîäíèõ â³ä-
íîñèí ÎÄÀ Àíòîíà Êîçëàêîâà, Õàðê³â-
ñüêà îáëàñòü çà äåñÿòüìà ïîêàçíèêàìè 
óâ³éøëà äî òð³éêè ë³äåð³â. 

Äëÿ ïîêðàùàííÿ ïîêàçíèê³â ðåã³îíó 
äàë³ íà Õàðê³âùèí³ çàïðîâàäæóþòü ïî-
ä³áíèé ìîí³òîðèíã ó ÷îòèðüîõ ðàéîíàõ, 
à ñàìå: Äåðãà÷³âñüêîìó, Áàëàêë³éñüêî-
ìó, Ïåðâîìàéñüêîìó òà Çà÷åïèë³â-
ñüêîìó. Öå äîçâîëèòü â³äñòåæóâàòè 
åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ íà ì³ñöÿõ òà 
îïåðàòèâíî ïîë³ïøóâàòè ÿê³ñòü ðîáîòè 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.

kharkivoda.gov.ua

Чому Чому 
не працював не працював 
фонтан і зняли фонтан і зняли 
парасольки?парасольки?
На запитання 
відповідають
посадовці

3 с.

Які рішення Які рішення 
ухвалили ухвалили 
на сесії на сесії 
районної районної 
радиради
У центральній
райлікарні —
нова керівниця

5 с.

Дитсадки Дитсадки 
готові готові 
до відкриттядо відкриття
Що треба знати батькам

2 с.


