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11 вересня 2009 року виповнилося 70 років заступ�

нику начальника Головного управління медичних зак�

ладів Укрзалізниці, Заслуженому лікарю України 

Северину Андрійовичу Дибі. 

С.А. Диба народився в м. Стрий Львівської області.

У 1962 р. закінчив педіатричний факультет Львівсько�

го медичного інституту (нині Львівський національний

медичний університет імені Данила Галицького).

Трудову діяльність розпочав у 1962 р. лікарем�

отоларингологом Любомльської центральної районної

лікарні Волинської області. У 1963–1965 рр. — зас�

тупник головного лікаря цієї медичної установи. 

З 1965 по 1967 роки обіймав посаду головного лікаря

Колківської районної лікарні Волинської області. 

З 1967 р. професійна діяльність Северина Андрійовича пов’язана з охороною здоров’я на

залізничному транспорті України. Понад 20 років він був лікарем�отоларингологом 

Дорожньої клінічної лікарні Львівської залізниці.

У 1987 р. призначений заступником головного лікаря, а з 1992�го — головний лікар До�

рожньої клінічної лікарні Львівської залізниці.

У 1992–2000 рр. Северин Андрійович очолював медичну службу Львівської залізниці.

У 2001 р. С.А. Дибу призначено начальником Головного управління медичних закладів

Укрзалізниці, у 2003 р. — директором департаменту зовнішньоекономічної діяльності в

страховій компанії «ІнтерТрансПоліс», у 2006 р. — заступником начальника Головного

управління медичних закладів Укрзалізниці. 

На багатолітньому трудовому шляху Северину Андрійовичу завжди були притаманні

такі риси, як високий професіоналізм, працелюбність, доброзичливість. Під його керівниц�

твом реалізовано багато проектів з розбудови та вдосконалення системи охорони здоров’я

на залізничному транспорті.

У 1977 р. Северин Андрійович Диба отримав ступінь кандидата медичних наук, захис�

тивши дисертацію на тему «Матеріали до клініко�лабораторної характеристики за�

пальних захворювань верхньощелепних пазух» в Інституті отоларингології 

ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України. Він є автором 45 наукових публікацій і раціо�

налізаторських пропозицій.

За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, багаторічну сумлінну пра�

цю Северина Андрійовича нагороджено званнями «Відмінник охорони здоров’я СРСР»

(1991), «Почесний залізничник» (1989), «Заслужений лікар України» (1995). 

С.А. Диба є президентом Асоціації лікарів залізничного транспорту України, головним

редактором журналу «Медицина залізничного транспорту України» (нині «Медицина

транспорту України»).

Редакційна колегія журналу «Медицина транспорту України», Асоціація лікарів заліз$
ничного транспорту України, колеги і друзі сердечно вітають Северина Андрійовича зі
славним ювілеєм, зичать йому довгих літ, успіхів у його багатогранній діяльності, жит$
тєвої і творчої наснаги, здійснення всіх задумів.

До 70�річчя 

Северина Андрійовича Диби
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