У кожного супер героя є свій супер костюм. У
Супермена синьо-червоний з літерою «S» на грудях, у
жінки-кішки – чорний шкіряний комбінезон, в учасників
АТО - камуфляж, а у медиків – білий халат… І
нещодавно Чорнобильський медичний коледж випустив
чергову партію супер героїв. Відтепер 109-ть фельдшерів
та медичних сестер мають цілковите право змінити
демохалати, котрі приміряли на себе будучи студентами,
на їх оригінали, бо відтепер вони дипломовані
спеціалісти в галузі медицини.
Те, що у лікарів гарне почуття гумору – мало кому
відомо, адже ми звикли бачити їх на прийомі
серйозними та зосередженими, а от те, що жоден
випускний вечір мед коледжу не обходиться без
жартів – знає кожен. Та й коли ж жартувати, як не на
випускному, коли вже всі заліки здані, іспити
складені, диплом у твоїх руках, і викладачі не можуть
змінити свої відмітки через те, що їм не сподобався
твій жарт про них, а трудові будні, хоч і в
недалекому, але все ж таки майбутньому.
Вручав перепустки у професійне життя (10 яких з відзнакою, кажучи понародному – «червоні») своїм студентам директор
коледжу Микола Петрович Сосюкало. Вітали юних
ескулапів і почесні гості свята – мер міста Н.М.
Дзюба та головні лікарі Яготинської ЦРЛ та КЗ
ЯЦПМСД – І.Т. Шулла та І.І. Сахно. Слова
настанови слухали випускники від улюблених
кураторів Т.В. Кравченко, О.М. Толкачова, О.М.
Кошми та Н.М. Дьогтяр, а також батьків, від імені
яких виступала мама випускниці Анастасії Бакум.
Студенти у свою чергу теж підготували відео сюрпризи як для рідних тат і мам,
так і для тих, хто розділяв з батьками їх обов’язки
протягом навчання у коледжі. Нарешті «предки»
дізналися, як насправді відбувався навчальний процес
їхніх
чад.
Як
виявилося,
мрії
батьків
дещо…кардинально відрізняються від сурових
студентських буднів. Куратори ж почули, яке перше
враження склалося про них у вихованців і яке
залишилося після трьох років науки.
Завершилося це феєричне дійство випускним вальсом та колективним
виконанням пісні Ірени Карпи «Ми зможем все». Переконані, що так і буде, треба
тільки трішки докласти зусиль, але це вже дрібниці.

