
Книжкова виставка 

В лікарнях не буває вихідних 
(19 червня - День медичного працівника) 

 
   В третю неділю червня в Україні 
святкують День медичного працівника. 
Цей день став традиційним святом після 
видання Указу Президента України від 
1994 року. 
  Важко уявити наше життя без медицини. 
Будь-яка людина, незалежно від полу і 
віку прагне бути здоровою, прожити 
активне життя. І немає в світі більш 
відповідальної професії ніж лікар. Лікарі 
рятують життя, а тому заслуговують 

поваги та пошани не тільки в своє професійне свято. 
  Ця дата давно вийшла за рамки суто професійного свята, адже в 

світі немає жодної людини, яка хоча б раз в житті не зверталася по 
допомогу до лікарів. 

І саме в цей день працівники сфери охорони здоров’я особливо 
відчувають свою необхідність та значущість, пишаються своєю 

професією, своїми успіхами та досягненнями. 
 
 

Шановні медичні працівники! 
    Щиро вітаємо Вас с професійним святом! Ви - запорука нашого 
здоров’я, рятівники у найтяжчі хвилини життя! 

Ваша праця воістину героїчна і гуманна — зцілювати, повертати 
людям здоров’я, рятувати життя. Скільки пацієнтів завдяки вашим 
старанням знову відчули щастя і радість повноцінного життя! 

Бажаємо вам, шановні працівники галузі охорони здоров’я, міцного 
здоров’я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і 
людської шани. З вірою і впевненістю, відданістю клятві Гіппократа 
прямуйте в майбутнє, направляючи всі зусилля на допомогу хворим 
задля збереження життя і зміцнення здоров’я населення України. І 
нехай ваша доброта, турбота і милосердя, щедрість душ, щоденна 
сумлінна, наполеглива і нелегка праця повернуться до вас сторицею. 
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