Людської доброти забагато не буває.
В нашому училищі на третьому курсі навчається учень - Чейпеш Василь.
Так склалася його доля, що в 13 років він та його малолітні сестрички,
залишилися без батьківської опіки, опинившись у інтернатних закладах.
Під час перебування в Перечинській школіінтернаті Василеві встановили діагноз – вроджена
вада серця. Під час проходження чергового
медичного огляду дирекції училища стало відомо
про його хворобу. До повноліття хлопчику
залишалося три місяці.
Але людської доброти забагато не буває…
Після погодження в районному органі опіки та
піклування (голова Т.Д.Граб), з допомогою головного
лікаря Виноградівської районної лікарні Н.С.
Онисько, заступника головного лікаря з дитинства
О.І. Довжанчук, обласного та районного управлінь
охорони здоров’я, дирекція училища зробила все для
того, щоб Чейпеш Василь пройшов оперативне
лікування.
В національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова м.
Київ учню зробили складну операцію на серці. Лікарі приклали всі зусилля для
того, щоб операція пройшла успішно, в їх практиці це був перший випадок, коли
дитині, позбавленої батьківського піклування державні опікуни надали шанс на
повноцінне
життя.
Хлопець
пройшов
реабілітацію
в
обласному
кардіодиспансері (лікар А.В.Білоус), де, до речі, зустрів своє повноліття, а на
даний час продовжує лікування в кардіологічному відділенні Виноградівської
районної лікарні.
На сьогодні життю хлопця загрози не має, він, з його слів, може дихати
легко, як всі люди і чути ,як гарно б’ється його серце.
До долі учня з турботою віднеслися всі працівники і учні училища, не
залишаючи його без уваги і під час перебування у Києві, в Ужгороді і тепер в
лікарні Виноградова. Не має Василь батьків, але він оточений батьківською
турботою і любов’ю тих, хто з ним поруч.
Колектив училища щиро дякує всім хто не залишився байдужим до
нашого учня, бажає Василю міцного здоров’я. Нехай і після закінчення навчання
в нашому училищу йому, як і іншим випускникам, зустрічаються тільки добрі
люди, а представники влади потурбуються про подальшу долю осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в першу чергу
забезпечивши їх першим робочим місцем за отриманою спеціальністю.
Заступник директора з навчально-виховної роботи С.О.Міндак.

