¹25-26
Ëüâ³â
Ë
Ã
ðóäåíü 2
0 ð.
Ãðóäåíü
2020

Керівник проекту,
доктор медичних наук,
професор
Леся Василівна Беш

Від редакції

Шановні колеги!
Час летить швидко! Ось ми всі вже на порозі
2021 року! Так хочеться, щоб свята, які наближаються,
стали для нас часом радості, духовної переміни, можливістю відійти від щоденних тривог і проблем… Передусім,
щоб частіше спілкуватися з рідними, готувати приємні
презенти під ялинку від Миколая. Хочеться стати найперше для себе і оточуючих просто добрішими.
Так зачіпають за душу рядки вірша Наталії Ференц:
«А може, час … нарешті зняти маски,
Вдягнувши лиш медичну, захисну,
Й змінити біль, образи гнів на ласку…
Зустріти наодинці… цю Зиму…
А, може, час не тільки мити руки,
Відмити бруд і накипи… з думок.
По-різному проводить Бог науку –
Планета стихла… мабуть, йде урок!»
Ці слова звучать особливо актуально, адже чуйність
лікарів, людяність, професіоналізм, терпіння вкрай необхідні сьогодні.
Так хочеться, щоб в наші двері стукали лише хороші
люди, цікаві події та добрі новини…
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