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Коли людина чогось насправді прагне, життя обов 'язково дає їй 

шанс, треба лииtе його розпізнати і не прогавити. Для нас колись 

таким шансом стала «лікарня на Орлика». Час летить швидко! 

Не встигли озирнутися, а минуло в:же 25 років. Багато зроблено 

за цей час. Ще на зорі нашого становлення команда лікарні 

чітко вибудувшю шлях до успіху і, почавищ рухатись, постійно 

вдосконалювала не тільки цей шлях, але й свою мету. Колектив 

докладає максимум зусиль для розвитку, зав:жди відкритий до 

всього нового, вкладає у професію не лише свої знання і досвід, але 

й душу. 
Ми усвідомлюємо, що якісне лікування МОJІСе існувати лише в 

тандемі прогресивноїнаукової думки і практичного досвіду. На базі 

лікарні працюють кафедри медичного університету, докладаючи 

максимум зусиль у спільну щоденну практичну роботу. 
25 років тому у нас не було комп'ютерів, інтернету й інищх 

сучасних засобів комунікації; а сьогодні в лікарні функціонує близько 
150 комп'ютерів, працює медично-інформаційна комп 'ютерна 

програма «Доктор Елекс». Комунальна міська дитяча клінічна 
лікарня сьогодні оснащена найсучасніиюю медичною апаратурою, 
але основне її багатство- це команда енергійних людей. Недарма 

кажуть : «Немає успіитої людини, за якою не стоїть команда». 
Нас сьогодні, в дні ювілею, часто запитують : «Які у Вас плани 

на майбутнє?». Хотілося б відповісти словами Сенеки : «Хто ж 
зайнятий ділом, для того, присягаюсь, день mІс ніяк не МОJІСе бути 
довгим. Зробімо JІС своє JІСиття тривалішим! АдJІСе діяльність -
це зміст JІсиття і його обов 'язок. " 
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