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Наша батьківщина – Україна, титульна нація в якій – 
українці. А ще її громадянами є етнічні вірмени, єв-

реї, поляки, росіяни, татари, угорці та багато осіб інших на-
ціональностей. Всі вони громадяни держави, яка носить 
горде ім’я «Україна»! Їх є більше 40 мільйонів і живуть вони 
на території найбільшої європейської держави, яка справед-
ливо вважається однією із найбільш освічених та культурно 
розвинутих країн світу. 

Але чомусь серед десятків мільйонів з діда-прадіда гро-
мадян України сьогодні, вже після Революції Гідності, керу-
вати українською медициною, економікою, фінансами, право-
охоронцями і т.д. українська влада закликала чужоземців. Я 
категоричний противник навіть найменших натяків на ксено-
фобію, я вважаю себе українським патріотом-інтернаціона-
лістом. Моїй родині в найскрутніші часи не один раз про-
стягали руку допомоги неетнічні українці. Однак, прикро, 
образливо за те, що вважається, що серед автохтонів України 
нема людей, достойних займати владні посади, бо таким чином 
стверджується наша меншовартість. Чи при такій ситуації 
можемо гніватись на наших ворогів, які трублять по цілому 
світу про те, що «Україна – це якесь непорозуміння, такої 
держави не було, нема і не може бути», а «так звані українці – 
недолугі хохли, достойні лише бути героями скабрезних анек-
дотів»?

Вважається, що запрошення «варягів» сприятиме подо-
ланню корупції. У тому, чи так воно є, може переконатись 
кожен із нас. Чи маємо суттєві зміни на краще в нашій меди-
цині за останні пів року – питання , очевидно, риторичне.

Сьогодні однозначно признаємо, що ми в свій час програ-
ли війну ідеологічну і саме тому терпимо військові поразки. 
Ми вже усвідомили, як дорого нам обходиться поразка у інфор-
маційній війні з ворогом, у війні за розум та душу. То ж чи, 
хай непряме, визнання меншовартості українців сприятиме 
утвердженню патріотизму, формуванню справжньої націо-
нальної еліти? 

До речі, про еліту. Цілком очевидним є те, що вище вка-
зана ситуація зумовлена насамперед відсутністю в Україні 
справжньої національної еліти, в першу чергу політичної. На 
протязі століть знищували, гнобили, переслідували кращих 
представників нашої нації. 25 років тому Україна стала неза-
лежною державою і здавалось би, що тепер вже ніщо не зава-
жатиме формуванню еліти. Однак, псевдоеліта завбачливо 
потурбувалась про «місце під сонцем», змусивши більшість 
населення, а серед них і інтелігенцію – науковців, лікарів, 
освітян, діячів культури, повсякденно, заради елементарного 
виживання, дбати лише про кусень хліба для себе і своєї сім’ї, 
а не свідомо, на патріотичній основі вирішувати державотвор-
чі проблеми, тобто стати справжньою елітою. На превеликий 
жаль, пристосуванцями виявились і багато хто з нової гене-
рації політиків… «Вигризши» для себе високі посади, вони 
готові за будь-яку ціну втримати навколо себе атмосферу сі-
рості, не дати змоги проявити себе потенційній справжній 
еліті, тим, хто може своєю непоказною жертовністю піднімати 
державу на вищий рівень. Загально відомим є конституційне 
положення про те, що джерелом влади в Україні є народ. Тому 
саме народ повинен бути основним гравцем на політичному 
полі – гравцем, а не «м’ячем»! 

Для того, щоб інтегруватись в Європу, нам потрібно спо-
чатку стати Україною. Це можливе лише через формування 
громадянського суспільства завдяки суспільній активності 
кожного, зокрема – медичної громадськості, як однієї із най-
чисельніших. Сьогодні медики можуть, як ніколи, проявити 
свою активність, свою громадянську позицію у вирішенні 
проблеми реформування медицини, не допустити під видом 
реформування того руйнування її, яке бачимо. У свій час було 
дуже мудро сказано, що «медицина поза політикою, але ме-
дики в ній». Саме так повинно бути. Лише повсякчас про-
являючи свою громадянську активність, можемо сягнути 
рівня пересічних європейців і почати жити так, як вони, уни-
каючи соціальних катастроф. Вірмо в те, що ми це можемо, 
адже для нашого державотворення за останні чверть століття 
саме громада зробила незрівнянно більше, ніж влада.

Зеновій МАСНИЙ

Участь медиків у політично-
му житті держави оправ-

дана і визначенням ВООЗ поняття 
«здоров’я», яке не тільки відсут-
ність фізичних недуг, а й соціальне 
та духовне благополуччя.

Запитання «Що заважає вилі-
кувати охорону здоров’я?», постав-
лене у заголовку статті («Голос 
України», 1996, №15), прозвучало 
чисто риторично, тому що відпо-
відь відома. Це – відсутність дер-
жавницької волі, що призвело до 
хронічного дефіциту фінансування 
галузі. Адже відомо, що система 

охорони здоров’я дієвою, чинною, коли вона отримує не мен-
ше 6% від ВВП, а у деяких країнах цей відсоток сягає 8-10. 
В Україні цей показник становить 3-3,5 %, а бувало що й 2, 5%.

А ще вилікувати охорону здоров’я може удосконалення 
організації галузі, про що постійно говориться, чим заповне-
ні шпальти численних газет та журналів, з приводу чого прий-
нято масу урядових постанов, програм, видано безліч указів 
та наказів. Результати їх аналізу послужили підставою для 
написання статті «Тернистий шлях реформування охорони 
здоров’я України», яка зайняла сторінки у 4 числах газети 
«Ваше здоров’я» (2005, 44-38). Балаканина про реформування, 
яке один журналіст влучно назвав «реформопатією», тривала 
і тому у 2009 році мені знову довелося виступити із статтею 
«І знову про реформування» («Ваше здоров’я, №11), а у 2012 ро-
ці констатувати, що «Тернистий шлях реформування охорони 
здоров’я триває»(«Народне здоров’я, №12). У наступні роки 
довелось запитувати «Чи дійдемо через тернії до зірок?» («Ва-
ше здоров’я» 2013, №41-42), «Чи пом’якшиться тернистість 
реформування нашої медичної галузі?» («Демократична Украї-
на», 2014, №11; «Голос України», 2014, №56). 

Час минає, а ми все ще перебуваємо «Під важким чоботом 
медичної реформи» (С.Ухачевський, «Ваше здоров’я», 2012, 
№18-19). Нарешті «Медицина повинна повернутися обличчям 
до людей» (»Народне здоров’я», 2014,№6). «Державна ціна» 
здоров’я громадян України» («Універсум», 2012, №1-2) повин-
на стати належною, відповідати показникам цивілізованих країн.

Стратегія реформування системи охорони здоров’я ви-
магає глибокого вивчення, визначення її шляхів. Щодо на-
мічених шляхів у редакційних статтях часописів з’являються 
обґрунтовані сумніви:» «Децентралізація охорони здоров’я – 
вперед… у минуле» («Ваше здоров’я»,27.06.2014) і «Не ла-
мати, а просто навести порядок» («Голос України», 2015, №61). 
На протязі 2012 року в Україні було ліквідовано 194 лікарні, 
безробітними стали 7 тисяч лікарів та 18 100 середніх медич-
них працівників. Тому газета «Ваше здоров’я» (2015, №13-14) 
відгукнулася матеріалом під заголовком «Скорочення мед-
працівників: економія з летальними наслідками?».

Здоров’я населення, збереження його працездатності, три-
валість життя – вагомі чинники і складові економічного, тру-
дового, культурного та інтелектуального потенціалу нації та 
держави. На початку 90-х років ХХ століття стала відчутною 
загроза зменшення людності України, де на той час було 
52 мільйо ни населення. Збереження існуючого демографіч-
ного положення повинно було стати однієї із найважливіших 
державницьких проблем. Тому у 1991 та 1993 роках з моєї 
ініціативи, як голови підкомісії збереження генофонду нації 
та надзвичайних ситуацій Комісії Верховної ради з питань 
охорони здоров’я, були організовані наукові всеукраїнську 
конференції з питань демографії, був опрацьований проект 
програми «Захист генофонду населення України». Демографіч-
ні показники – це інтегральна характеристика стану економіки, 
здоров’я населення, державної системи його охорони, суспіль-
ної моралі. Тому на з’їздах ВУЛТ декілька разів пропонувалось 
створити при Президентові України Громадську Раду з питань 
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педагоги та інші зацікавлені фахівці. Влада не прислухалась 
до цього – населення України зменшилось на 6 мільйонів із 
прогнозом щодо скорочення до 2050 року до 35 мільйонів!

Для стабілізації демографічних показників стан системи 
охорони здоров’я не має вирішального значення, але вагомість 
його значна. Учасники Європейської конференції ВООЗ у 
2008 році встановили, що стан системи охорони здоров’я сус-
пільства становить 35% від обсягу чинників, визначаючих 
якість здоров’я. На підставі європейського досвіду за умови 
належного надання медичної допомоги в Україні можна за-
побігти 25% передчасних смерте, зокрема – 80% серед чоло-
віків та 30% серед жінок працездатного віку.

В своїх статтях довелося наголошувати, що «Без здоров’я 
громадян нема майбутнього держави»(«Народна газета», 1994, 
№16), що «Маємо найвищий рівень смертності» (там же, 1997, 
№17), нагадувати «Про необхідність демографічної спрямо-
ваності державної політики» (Мат. наукової конференції, 1993). 
Пов’язав проблему демографії з політикою, коли у 1993 році 
йшлося про створення т.зв. «економічного союзу» на чолі з 
Росією («Голос України», 20.08.1993).

Широкий огляд доступних статистично-демографічних 
показників та загроз людності України протягом століть до-
зволив зробити висновок, що українці – «Народ під омофором 
Берегині» (журнал «Берегиня», 1995, №1-2), і саме тому вижив 
фізично та духовно.

Сьогодні відомий стан забезпечення медичних установ 
діагностичною та лікувальною апаратурою, медикаментами. 
Всупереч законодавству заробітна платня медиків є нижчою, 
ніж працівників промисловості, відомо, що медики займають 
одне з перших місць за корумпованістю серед працівників 
інших професій. За таких обставин довелося сумніватися, «Чи 
може бути вірним клятві Гіппократа сучасний український 
лікар?» («Ваше здоров’я», 2000, 42), «Чи є і чи стане лікар 
України ЛІКАРЕМ?» («Ваше здоров’я», 2010, 47). Незважа-
ючи на обставини, медикові слід «Бути гідним своєї професії» 
(газета «Народна армія», 25.06.992), в його взаємовідносинах 
з пацієнтами повинні домінувати «Морально-етичні засади 
українського лікаря» («Українські медичні вісті», 2005, 1-2).

У 2001 році запропонований створений і за моєю участю 
проект Етичного кодексу українського лікаря (журнал «Ап-
тека», 2001, 43), який було прийнято лікарською громадськістю 
і схвалено МОЗ у 2009 році. Але ще до затвердження Кодек-
су ставилося питання про «Можливості реалізації засад біо-
етики в діяльності сучасного українського лікаря» (тези до-
повідей конференції, 2003) в аспекті «Біоетика і сьогодення 
охорони здоров’я в Україні» («Ваше здоров’я», 2003, 13).

Незалежно від матеріального забезпечення медичної до-
помоги, становища сучасного медичного працівника в Украї-
ні «Лікарю, будь милосердним!» (газета «Агро», 17.02.1990). 
Лікар завжди повинен вникати не тільки у органно-фізичну 
патологію пацієнта, але й у його психологію, сприйняття ним 
власних фізичних вад і співчувати йому. Співчуття хворому 
мобілізує думку лікаря на поглиблення діагностики , на удо-
сконалення лікування. За нинішніх обставин фінансового 
забезпечення медичної допомоги, перебування великої кіль-
кості пацієнтів за межею бідності співчуття лікаря виража-
ється уже як милосердя у формі поведінки, слова. Нерідко 
доводилося мені не казати хворому, що йому потрібний ге-
модіаліз, трансплантація нирки, тому що ці методи лікування 
в Україні доступні тільки для 18-20% хворих з термінальною 
нирковою недостатністю. Лікарі стикаються з хворими, яким 
ніякі найкоштовніші заходи не врятують життя і тому «На 
жаль, обман невід’ємний від нашої професії, оскільки правда 
буває часто досить печальною і її не можна сказати Хворому». 

«Íåìà ë³ê³â, ñèëüí³øèõ çà 
íàä³þ! » 

(Àêñåëü Ìóíòå) 

ОГОЛОШЕННЯ
26 лютого 2016 року відбудуться заходи з нагоди 

15-річчя Асоціації лікарів-католиків.
О 12 годині – Подячна Літургія в церкві святих  Кос-

ми і Дам’яна (вул. Лисенка, 45).
О 14 годині – Урочиста Академія (конференц-зал 

Стоматологічного медичного центру ЛНМУ ім. Данила 
Галицького – вул. Пекарська, 69а, 2-й поверх)
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Ці слова А.Мунте стосуються трагічної, але біологічно 
зумовленої ситуації. У нас же такі ситуації соціально зумов-
лені і їх можна,якщо не усунути, то хоча б зм’ягчити.

Співчутття хворому, милосердне ставлення до нього мають 
значення для його заспокоєння, можуть сприяти покращенню 
самопочуття, породжують надію на сприятливіший прогноз. 
Слово лікаря, якому довіряє пацієнт, має цілющу силу і «не-
ма ліків, сильніших за надію» (А.Мунте). Але стан хворого 
покращиться об’єктивно тільки завдяки застосуванню сучас-
них методів лікування, на які, на жаль, нема коштів ні у лі-
карні, ні у нього. І тут у же доводиться говорити не так про 
біоетику, як про соціоетику, про державницько-суспільне за-
безпечення належної якості медичної допомоги. У 2013 році 
«були якістю медицини не задоволені 87% українців» («Ново-
сти медицины и фармации», №18, 2013). Скільки незадово-
лених буде у 2016 році!?...

(Далі буде)
Любомир ПИРІГ, академік

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ Ë²ÊÀÐ Â 
ÑÜÎÃÎÄÅÍÍ²É ÓÊÐÀ¯Í²

(Закінчення. Початок на стор. 1)

13 січня 2016 року у приміщенні львівського музею іс-
торії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина відбувся 
семінар «Громадськість як ефективний важіль впливу на дер-
жаву в сфері охорони здоров’я в аспекті контролю за вико-
ристанням коштів» На нього зібрались організатори охорони 
здоров’я, лікарі, студенти-медики, правники та представники 
громадськості як Львова та Львівщини, так і гості із Києва, 
Одеси, Криму, Чернівців, Польщі. Захід був присвячений пи-
танням ефективізації участі громадськості в управлінні сис-
темою охорони здоров’я, ролі громадянського суспільства в 
державних процесах, налагодження співпраці «влада-громада» 
для оптимального управління окресленою сферою. Це перший 
семінар у палітрі заходів, які відбуватимуться у межах проек-
ту і будуть спрямовані на підвищення рівня обізнаності та 
адвокації нагальних питань царини охорони здоров’я. 

Відкрила захід і виступила з привітальним словом Ірина 
Сенюта, завідувач кафедри медичного права Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицького, 
президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики Украї-
ни». Вона наголосила на актуальності дебатованої тематики, 
необхідності налагодження конструктивної роботи «влада-
громада» з метою забезпечення прав людини у сфері охорони 
здоров’я. З презентацією виступила Христина Терешко, пре-
зидент ЛОБФ «Медицина і право» на тему «Транспарентність 
і конструктивний діалог «влада-громада» для ефективного і 
справедливого використання коштів місцевого бюджету в 
сфері охорони здоров’я у Львівській області». Доповідач від-
значила, що проблема підзвітності використання коштів у 
сфері охорони здоров’я не втрачає своєї гостроти на жодному 
етапі розвитку держави та підкреслила необхідність запровад-
ження ефективних і прозорих механізмів контролю громадсь-
кістю сфери охорони здоров’я, зокрема її фінансового аспекту.

Жвавий інтерес викликала доповідь Оксани Дащаківської, 
керівника Західноукраїнського представництва Міжнародного 
фонду «Відродження» на тему «Інструменти участі громад-
ськості у сфері охорони здоров’я: як поліпшити якість». Допо-
відач акцентувала увагу на інструментах залучення громадян 
до управління державними процесами та до роботи органів 
місцевого самоврядування, розкрила світові практики участі 
громадськості в управлінських процесах. Окрім того, висвіт-
лила механізми залучення громадськості до сфери охорони 

здоров’я з метою впливу на якість надання медичної допо-
моги, окреслила перепони на шляху залучення і проблемні 
моменти корелювання реформи децентралізації влади з ре-
формою в охороні здоров’я. 

Цікавим був виступ Андрія Базилевича, голови Україн-
ського лікарського товариства у Львові, проректора з лікуваль-
ної роботи Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького. Він окреслив роль лікарського 
самоврядування в управлінні системою охорони здоров’я і 
наголосив на важливості прийняття закону «Про лікарське 
самоврядування», зазначив кроки, здійснені у цьому напрямі.

У семінарі взяв участь Артур Вдовік, завідувач лаборато-
рії сучасних медичних технологій Люблінського медичного 
університету (м. Люблін, Польща), який представив особли-
вості лікарського самоврядування у Польщі та презентував 
Європейський журнал медичних технологій.

Зацікавленість викликала презентація Олени Євстігнеєвої, 
голови Асоціації фахівців з формування здорового способу 
життя, яка розповіла про важливу роль неурядових організа-
цій у реформуванні системи громадського здоров’я і про 
необхідність залучення громадськості до прийняття рішень, 
зокрема щодо питань здорового способу життя.

Власна інформація

 • Ïåðåäîâèé äîñâ³ä â ìåäèöèí³

ÀÊÖÅÍÒ ÍÀ 
ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²Þ

Останнім часом чуємо багато розмов про медичну реа-
білітацію, які, в основному, пов’язані із зціленням 

поранених воїнів АТО. Однак, реабілітація або відновне лі-
кування повинно займати важливе місце в системі охорони 
здоров’я всього населення. Досвід засвідчує, що завдяки доб-
рій реабілітації вдається ефективно відновлювати працездат-
ність пацієнтів, запобігати хронізації захворювань та їх ре-
цидивуванню. На жаль, не завжди реабілітації приділяється 
належна увага, не завжди використовуються для відновного 
лікування даровані природою такі цілющі сили, як мінеральні 
води. Тому заслуговує на увагу досвід роботи відділення віднов-
ного лікування Яворівської ЦРЛ на Львівщині (головний лі-
кар – Теодор Король, завідувач відділення – Ярослав Потупа). 

Це відділення ось вже 40 років 
працює в с.м.т. Немирів, де б’ють 
джерела цілющої сірководневої 
води. Щорічно там проходить дво-
тижневий курс відновного ліку-
вання близько півтори тисячі па-
цієнтів із різноманітними захворюваннями опорно-рухового 
апарату, неврологічними та дерматологічними хворобами, 
зокрема, з такими поширеними патологіями як остеохондроз, 
артрит та артроз, хвороби судин нижніх кінцівок, подагра. 
Крім бальнеологічних процедур – сірководневих ванн та аплі-
кацій озокериту, пацієнти отримують курси оздоровчого ма-
сажу, сеанси рефлексотерапії, широкий діапазон фізіотера-
певтичних процедур, займаються лікувальною фізкультурою, 
мають можливість дихати повітрям, що напоєне ароматами 
хвойного лісу, який оточує лікувальний корпус. За ініціативою 
завідувача відділення д-ра Я.Потупи впроваджено застосу-
вання гідромасажу та бальнеоаромотерапії. У фізіотерапії 
застосовують лазерне опромінення, барокамеру Кравченко.

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

ÑÅÌ²ÍÀÐ «ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ²ÑÒÜ ßÊ ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÉ ÂÀÆ²ËÜ 
ÂÏËÈÂÓ ÍÀ ÄÅÐÆÀÂÓ Â ÑÔÅÐ² ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â 
ÀÑÏÅÊÒ² ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÊÎØÒ²Â»

Для бальнеотерапії за-
стосовується немирівська 
мінеральна сірководнева 
вода. Концентрація сірко-
водню в ній становить від 
120 до 180 т мг на літр, тоб-
то вона є майже аналогіч-
ною до всесвітньо відомої 
води курорту «Мацеста». 
Механізм дії сірководневої 
води на організм людини ще 
остаточно не вивчений. Вва-
жається, що сірководневі 
ванни позитивно впливають 
на функції майже всіх сис-
тем організму. При цьому сірководень діє рефлекторно на 
шкіру, активізує ферментні системи, що беруть участь у клі-
тинному метаболізмі. Така генералізована реакція відбува-
ється за участю ретикулярної формації стовбура головного 
мозку. Також є доведено, що сірководнева вода стимулює 

функцію наднирників. 
Відновне лікування про-

водиться добре вишколеним 
медичним та допоміжним пер-
соналом – близько 50 осіб, під 
керівництвом досвідчених 

лікарів вищої категорії Ярослава Потупи та Петра Дмитри-
шина, лікаря 1 категорії Бориса Яківчика. Пацієнтам забез-
печені добрі побутові умови – перебування в 3–4-містних 
палатах із всіма вигодами, лікувальне харчування, культурно-
розважальні заходи. До речі, наприкінці 2015 року завершено 
ремонт трьохповерхового приміщення відділення, яке за своєю 
комфортабельністю тепер не поступається корпусам сучасних 
санаторіїв. Осучаснено підігрів лікувальної води за допомогою 
електротенів. На це було затрачено більше 1 мільйона 220 ти-
сяч гривень з бюджету Яворівщини. В цілому, як умови пере-
бування, так і якість лікування та його ефективність не по-
ступаються, а то й перевершують те, що хворі могли б 
отримати за чималі кошти у доброму санаторії.

Сьогодні, коли за своєю вартістю добре лікування, зокрема 
санаторне, є недоступним більшості населення, функціону-
вання такого відділення при ЦРЛ є особливо доцільним. Крім 
того, варто звернути увагу на те, що на Львівщині є чимало 
занедбаних цілющих джерел, уміле використання яких при-
несло б величезну користь багатьом хворим, дозволило б 
радикально покращити показники рівня здоров’я нашого на-
селення, без великих капіталовкладень досягнути значного 
економічного ефекту у постійно обділеній фінансуванням сис-
темі охорони здоров’я. Досвід колег з Яворівщини заслуговує 
розповсюдження у багатьох регіонах України, де можна було 
би створювати не лише відділи, а й цілі заклади відновного 
лікування із використанням бальнео- та кліматотерапії.

Зeнoвій МАСНИЙВідділення відновного лікування

Зав. віділенням д-р Я. Потупа

Колеги та друзі вітають завідувача відділенням 
відновного лікування Яворівської ЦРЛ доктора 
ЯРОСЛАВА ПОТУПУ із ювілеєм та бажають йому 
міцного здоров’я та наснаги у його роботі на мно-
гії літа!

 •  Ïåðåäîâèé äîñâ³ä â ìåäèöèí³

ÌÀËÎ²ÍÂÀÇÈÂÀÍÀ 
Õ²ÐÓÐÃ²ß ÑÅ×ÎÊÀÌ’ßÍÎ¯ 
ÕÂÎÐÎÁÈ Â ÒÐÓÑÊÀÂÖ²

Стаціонарна урологічна служба КП «Трускавецька міська 
лікарня» пройшла певний шлях розвитку, тривалістю 

понад 60 років. Він, зокрема, відображений еволюцією мето-
дів лікування тут сечокам’яної хвороби, яка складає 30-40% 
контингенту урологічного стаціонару. Варто відзначити, що 
частота цього захворювання у світі коливається від 1-5 % на 
азіатському континенті до 10-15 % серед населення Європи 
і Північної Америки. В Україні цей показник помірний і ста-
новить 0,8 % від усього населення країни. Прикрим є те, що 
3/4 хворих на уролітіаз складають особи працездатного віку.

Лікування хворих на сечокам’яну хворобу, окрім видален-
ня конкремента та ліквідації обструкції сечових шляхів, ви-
магає ще й корекції метаболічних змін в організмі, що ведуть 
до каменеутворення. Надзвичайно важливою є метафілакти-
ка – запобігання повторному каменеутворенню в сечовиділь-
ній системі.

В 50-60-х роках минулого століття у хворих на уролітіаз 
широко практикували уретеролітоекстракцію, тобто інстру-
ментальне видалення каменів з сечоводів; механічну цисто-
літотрипсію. В 60-70-х роках минулого століття починають 
широко застосовувати відкриті оперативні методи видалення 
каменів з сечових шляхів. Це – цистолітотомія, уретероліто-
томія, пієлолітотомія, нефролітотомія. На кінець 70-х років 
минулого століття починається застосування електрогідрав-
лічної цистолітотрипсії апаратом «Урат-1», що є прообразом 
малоінвазивної хірургії уролітіазу.

В кінці 90-х роках на курорті Трускавець почали застосу-
вати дистанційну літотрипсію (ЕУХЛ). 

У 2012-2013 роках розпочалась повноцінна малоінвазив-
на хірургія уролітіазу в Трускавецькій лікарні. Першим етапом 
стала контактна літотрипсія в сечоводі шляхом уретроскопії 
(URS) та пневматичної контактної літотрипсії. З кінця 2013 ро-
ку разом із донецькими ендоурологами завдяки наявності у 
них ультразвукового літотриптора в лікарні почалося широке 
застосування черезшкірної нефролітотрипсії (PCNL).

Слід зазначити, що у відділенні тепер щорічно викону-
ється 40-50 уретероскопій і контактних літотрипсій та 180-220 
черезшкірних нефролітотрипсій. Застосування малоінвазив-
ної хірургії уролітіазу дозволило скоротити середнє перебу-
вання цих хворих у стаціонарі до 3-5 ліжко-днів. 

Трускавець відомий як бальнеокурорт, лікувальна вода 
«Нафтуся» застосовується тут понад два століття. Вивчення 
її лікувальних якостей співробітниками відділення експери-
ментальної бальнеології інституту фізіології ім. О.О. Бого-
мольця показало, що вона має діуретичну, протизапальну, 
імуномоделюючу дію на організм, а також амбівалентно-ек-
вілібричний вплив на вміст електролітів в організмі. Тому 
«Нафтуся» у трускавецькій лікарні науково-обґрунтовано 
використовується як засіб метафілактики уролітіазу у хворих 
на сечокам’яну хворобу. 

Застосування малоінвазивної хірургії і лікувальної води 
«Нафтуся» як засобу запобігання рецидивного каменеутво-
рення дозволило знизити його до 12-15 %.

Таким чином, малоінвазивна ендоурологія хворих на уро-
літіаз з застосуванням лікувальної води «Нафтуся», як засобу 
метафілактики уролітіазу на теренах Трускавця, є вельми 
прогресивним методом лікування.

Олег Прийма 
доцент, член УЛТ, НТШ

Боже, Боже, що то за часи,
Що за переверти,
Чи сміятись, чи плакати,
Чи просити смерти?

Іван Франко 

2016 Ð²Ê – Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
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Впродовж 2015 року колективом Інституту психічного 
здоров’я Українського Католицького Університету у 

партнерстві з Українським інститутом когнітивно-поведінко-
вої терапії за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в 
Україні було реалізовано проект «Справитися з травмою війни». 

В рамках проекту фахівцями інституту проведено низку 
заходів, які мають надзвичайну вагу як для професіоналів 
сфери охорони психічного здоров’я України, так і для україн-
ського суспільства в цілому. 

Основними завданнями проекту було підвищення рівня 
знань про проблеми посттравматичного стресового розладу 
(ПТСР) та супутні порушення у суспільстві в цілому та в 
конкретному середовищі (потерпілі та їх сім’ї, волонтери, 
психологи, психіатри, психотерапевти), а також про вплив 
травми на психічне здоров’я та лікування відповідно до між-
народних протоколів; підготовка регіональних тренерів по 
базовому навчанню в роботі з посттравматичним стресовим 
розладом – травма фокусованої когнітивно-поведінкової те-
рапії (TФ-КПТ); підготовка та забезпечення доступності ін-
формаційних ресурсів (просвітницькі, психоедукаційні ре-
сурси для постраждалих, керівництва для професіоналів та 
ін.); переклад фахової літератури.

У березні 2015 року у Львові було створено програму на-
вчання з основ травмофокусованої когнітивно-поведінкової 
терапії (ТФ-КПТ). Проведено навчання (триденний семінар) 
20 фахівців психотерапевтів з Києва, Житомира, Полтави, 
Одеси, Вінниці, Світловодська, Луцька, Чернівців, Львова. У 
подальшому цими спеціалістами у Києві, Маріуполі, Мико-
лаєві, Харкові, Кременчуку, Одесі, Луцьку, Чернівцях, Дніп-

ропетровську було проведено навчання (триденні семінари) 
ще 545 фахівців які працюють з потерпілими внаслідок війни 
в Україні. 

В процесі реалізації проекту було перекладено та видано 
низку фахової літератури, зокрема: робочий зошит та під-
ручник «Діти та війна: навчання технік зцілення» (Patrick 
Smith, Atle Dyregrov, William Yule. Children and War. Teaching 
Survival Techniques (Manual and Workbook); посібник «Перша 
психологічна допомога» (Psychological First Aid. Field operation 
guide. National Child Traumatic Stress Network. National Centre 
for PTSD. 2000); протокол з діагностики та терапії ПТСР На-
ціонального інституту клінічної майстерності Великобританії 
NICE (он-лайн видання); посібник «Підтримка учнів, які за-
знали травм: програма SSET», автори Ліса Г. Джейкос, Одра 
К. Ленґлі, Крістін Л. Дін для керівників груп; плани занять, 
матеріали для занять та бланки (онлайн видання).

Крім того, було перекладено та опубліковано першу спе-
ціалізовану працю, присвячену всебічному розгляду психо-
терапії посттравматичних розладів «Основи травмофокусо-
ваної психотерапії» Джона Бріера та Кетрін Cкотт. У книзі 
дається загальне розуміння травми та її наслідків. Наводять-
ся описи усіх розладів, пов’язаних зі стресом та травмою 
(відповідно до DSM-5) та пропонуються покритеріальні стра-
тегії їх оцінювання. Представляються теоретичні засади та 
дослідницькі дані щодо ефективності різних підходів у робо-
ті з травмою. Більша частина книги є деталізованим викладом 
практики травмофокусованої когнітивно-поведінкової терапії 
та низки підходів, інтегрованих з нею. Окремий розділ при-
свячено психобіології та психофармакології травми. Книга 

розрахована на фахівців охорони психічного здоров’я, пси-
хотерапевтів, психіатрів, науковців, практичних психологів, 
соціальних працівників, студентів-психологів, а також всіх, 
хто цікавиться проблемами впливу травматичних подій на 
психіку людини та методами її відновлення і зцілення. 

У рамках проекту було створено сайт «Простір надії» – 
http://prostirnadii.org.ua/

 «Простір надії» є національною просвітницькою кампа-
нією щодо проблем посттравматичного стресового розладу 
та допомоги особам, що пережили психотравмуючі події. Цей 
ресурс, розрахований не лише на фахівців, які надають допо-
могу потерпілим, але й на осіб, що пережили вказані події чи 
хочуть допомогти близьким, які мають досвід психологічної 
травми. У рубриці сайту «Для тих, хто хоче подолати наслід-
ки травми» є інформація, яка допоможе краще зрозуміти, що 
таке психологічна травма, якими є її причини та прояви, як 
розпізнати ознаки травми, якими є способи самодопомоги та 
куди звертатися у разі необхідності, інші важливі відомості. 
У розділі «Для фахівців у сфері психічного здоров’я» роз-
міщені аудіо- та відеоматеріали, присвячені роботі з психо-
логічною травмою, опитувальники, статті та вище вказані 
підручники, які є у вільному доступі з можливістю заванта-
ження. Також було створено просвітницькі плакати, які є до-
ступними для вільного завантаження на сайті «Простір Надії». 

Інститут психічного здоров’я Українського Католицького 
Університету планує надалі займатися перекладом та публі-
кацією сучасної наукової літератури з психології, психотера-
пії та психіатрії, проводити популяризацію сучасних доказо-
вих методів надання допомоги та реалізувати просвітницьку 
діяльність щодо охорони психічного здоров’я в Україні. 

Орест СУВАЛО 
лікар-психіатр, член ГУ УЛТ, керівник проекту 

ІПЗ УКУ «Справитися з травмою війни»

 • Ñîþç íàóêè òà ïðàêòèêè

«ÑÏÐÀÂÈÒÈÑß Ç ÒÐÀÂÌÎÞ Â²ÉÍÈ» – 
ÏÐÎÅÊÒ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÏÑÈÕ²×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß 
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ÊÀËÅÍÄÀÐ ÍÀ 2016 Ð²Ê*
Відтворення правдивої національної історії – один 

із найважливіших факторів становлення та зміцнен-
ня нашої державності. Історія української медицини 
на протязі віків спотворювалась або ж замовчува-
лась. Тому її відтворення є вельми актуальним, осо-
бливо у царині національного виховання молодого 
покоління наших медиків, що є одним із програмних 
завдань УЛТ. Саме з цією метою на сторінках «НЗ» 
на протязі останніх років постійно публікується ка-
лендар визначних дат вітчизняної медицини.

996 – князь Володимир Великий запровадив Устав, за яким 
монастирі при церквах мали піклуватись хворими та неміч-
ними.

1306 – вперше у історичних джерелах згадано староукраїн-
ський «врачувальник» - рукописний збірник народних спо-
собів лікування.

1461 – у Перемишлі відкрито лікарню
1576 – у дорожніх записках Миколая Радзивилла вперше 

згадано лікування мінеральними водами (купелями) «на тер-
мах Яворівських» у Шклі на Львівщині.

* За книгою Я.Ганіткевича «Історія української медицини у датах та іменах» (2004). Подаються дати, які є ювілейними у 2016 році 
(кратні до 5 – напр. виповнюється 20, 25,… 100, 105, 110… 155 років і т.д.).

1671 - у друкованому варіанті «Києво-Печерського пате-
рика» є розповідь про цілителя Агапіта.

1676 - перекладено з латинської на слов’янську мову «Фар-
макопію о составленіі лекарств».

1706 – у Глухові відкрито першу в Україні державну ап-
теку.

1771 – у Львові створено перший в Галичині «фізикат» – 
лікарську управу, яка стала органом управління медичною 
справою у місті (лікарів називали «фізиками»).

1776 – в Галичині почав діяти «Головний санітарний ста-
тут» Австро-Угорщини, прийнятий у Відні 1770 р.

1796 – на Лівобережній Україні царський уряд запровадив 
у губерніях лікарські управи, а в повітах – повітові

1801 – в Одесі відкрито міську лікарню.
1806 – почав працювати медичний факультет Харківсько-

го університету.
1806 – український вчений , професор Московського уні-

верситету Єфрем Мухін видав перший в державі підручник 
ортопедії «Перші начала костоправної науки».

1841 – у Києві відкрито медичний факультет в універси-
теті св. Володимира, започатковано його бібліотеку.

1841 – у Львові створено Фармацевтичне товариство – 
першу фахову організацію фармацевтів у Галичині.

Біографії відомих українців – органічна частина нашо-
го духовного та культурного спадку. Тому вартує ува-

ги книга «Якщо пам’ять мені не зраджує…» – дуже оригі-
нально побудований твір мемуарного жанру, в якому спогади 
та роздуми відомого професора-онколога Бориса Білинсько-
го подані у його бесідах з не менш відомим журналістом Бо-
рисом Козловським. Вони провадять відверту захоплюючу 
розповідь про 82-річний життєвий шлях вченого-медика. 
Сповідуючи принцип «Щоб пізнати себе, треба знати своїх 
предків, бо всі ми несемо щось від них», розповідь почина-
ється із згадування про відомі українські роди Білинських та 
Курдубів. Із сторінок книги перед нами постає особистість з 
дарованим Господом високим інтелектом, вишліфуваним на-
полегливою освітою, збагаченим як довголітньою працею 
лікаря-онколога з високим науковим потенціалом, так і вельми 
активною участю в громадському житті. Життя героя книги 
виступає для молоді дороговказом до того, як досягнути рівня 
Лікаря – цілителя не лише тіла, а й душі, а в цілому – як ста-
ти і бути Людиною з великої букви.

У вступному слові до книги Борис Козловський пише: 
«Борис Тарасович – цікавий і непередбачуваний співрозмов-
ник, з почуттям гумору та самоіронії… Людина він серйозна, 
стримана, делікатна, шляхетного виховання і водночас – тро-
хи львівський батяр… На 82-му році життя ще живе в його 
душі романтик, який уміє дивуватися і дивувати інших!

Книга не про Білинського. Вона – від імені Білинського. 
Це його спогади про історичні події, які пройшли через його 
життя, життя його рідних і близьких, колег по роботі, роз-

думи про долі людей, стосунки між ними, особиста оцінка 
явищ минулого і сьогодення з висоти прожитих років. Як у 
Герцена – «Былое и думы». До деякої міри – це сповідь влас-
ним життям».

Книга захоплює читача, адже велика історія країни скла-
дається із мозаїчної сув’язі маленьких особистих житейських 
історій. Вона читається дуже легко, ілюстрована численними 
світлинами миттєвостей життя родини Білинських із їх ро-
динного архіву. Перечитавши книгу «Якщо пам’ять мені не 
зраджує…», переконуємось, що її герою не зраджує не лише 
пам’ять про всі ті події та особистості, з якими він зустрічався 
на своїй життєвій дорозі, а й добра пам’ять про витоки свого 
роду – джерела його становлення на протязі усіх прожитих 
літ як Людини, патріота, громадського діяча, високопрофе-
сійного лікаря, відомого вченого. 

27 лютого 2016 року у приміщенні Музею етнографії у 
Львові відбулась громадська презентація цієї книги-інтерв’ю 
за участю відомих львівських громадських діячів, представ-
ників культури, політиків та науковців. Борис Білинський та 
Борис Козловський розповіли про те, як виникла ідея ство-
рення книги і як вона народжувалась у їхніх періодичних 
зустрічах та бесідах. Борис Козловський відзначив, що при її 
написанні дотримувався свого творчого принципу – писати 
так, як говоримо. Модератор заходу голова обласної «Про-
світи» Ярослав Пітко звернув увагу присутніх на те, що кни-
га – результат зустріч і бесід двох львів’ян, надзвичайно різ-
них за своїм походженням – корінного галицького 
інтелігента Білинського та «східняка» Козловського.

Відомий громадський діяч Володимир Парубій представив 
докладну та всебічну характеристику активної суспільної ді-
яльності Бориса Білинського, зазначивши, що той завжди був 
взірцем політика-патріота. Перший демократично обраний 
міський голова Львова Василь Шпіцер зробив докладний кри-
тичний огляд основних положень книжки. Доцент Зиновія 
Служинська відзначила, що доля подарувала нам «прекрасний 
дует Борисів, плодом зустрічі та співпраці яких стала ця уні-
кальна і така актуальна сьогодні праця». Було зазначено, що 
прочитавши цю книжку, читач глибше «зрозуміє» психологію 
лікаря. 

Характеризуючи Бориса Білинського, професор Степан 
Гелей наголосив на такій його рисі, як вміння бачити у людях 
насамперед добре, відзначив його принципову обов’язковість 
і точність. Відомий альпініст професор Роман Базилевич – 
давній колега Бориса Білинського, цікаво та детально розпо-
вів про деякі епізоди їх спільних альпіністських сходжень і 
туристичних подорожей. Він відзначив, що у найнебезпечні-
ших, найскрутніших обставинах Білинський ніколи не губив-
ся, давав виважені вказівки для оптимального вирішення 
виникаючих проблем 

На прохання присутніх Борис Білинський сформулював 
формулу життєвого успіху, як дотримання завжди і у всьому 
правди, бо «лише правда є зброєю вільної людини, а брехня – 
зброя рабів!». Отже, ця книжка буде цінна насамперед для 
тих, хто своїм фахом хоче вибрати сумління. 

Наприкінці Борисові Білинському та всім присутнім було 
подаровано пісню «Не розчаровуйся в Україні!», бо саме та-
ким є один із лейтмотивів книги-інтерв’ю людини, яка всім 
своїм життям стверджує вірність національній ідеї.

Зеновій МАСНИЙ

 • Êíèãà, âàðòà óâàãè! 

«ßÊÙÎ ÏÀÌ’ßÒÜ ÌÅÍ² ÍÅ ÇÐÀÄÆÓª...»

1846, 8 червня – відбувся перший випуск лікарів в універ-
ситеті св.Володимира.

1861 – засновано Харківське медичне товариство.
1871 – в університеті св. Володимира професор В.Суббо-

тін організував першу в країні самостійну кафедру медичної 
гігієни, медичної поліції, медичної географії та статистики.

1871 – у Чернівцях створено Буковинську крайову сані-
тарну раду – перший найвищий орган управління медициною 
на Буковині.

1871 – у Львові Аптекарське товариство почало ви-
давати «Часопис Аптекарського товариства» на польській 
мові, редактор Владислав Теппа.

1871 – харківський хірург В.Грубе здійснив першу опера-
цію під наркозом із закисом азоту.

1876 – харківський вчений Василь Данилевський вперше 
зареєстрував біоелектричні явища в корі головного мозку со-
баки.

1876 – засновано Одеське бальнеологічне товариство.
1881 – Ілля Мечников провів самозараження висипним 

ти фом з метою доказати можливість зараження ним через кров.
1881 – у Львові в хірургічній клініці університету про-

фесор Людвіг Ридигер провів першу в світі резекцію шлун-
ку при виразковій хворобі.

1886, 24 червня – в Одесі з ініціативи І.Мечникова, а також 
М. Гамалії та Я. Бардаха відкрито першу в країні санітарно-
бактеріологічну Пастерівську станцію.

1886 – одеський лікар М.Гамалія відкрив та описав вірус 
чуми рогатої худоби.

(Далі буде)
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 • Þâ³ëå¿
ÂÇ²ÐÅÖÜ ÍÀÓÊÎÂÎ¯ Â²ÄÂÀÃÈ ÒÀ ÏÐÀÖÜÎÂÈÒÎÑÒ²
Äî þâ³ëåþ äîöåíòà Çèíîâ³¿ Ñëóæèíñüêî¿

Зиновія Олександрівна Служинська – неповторна постать 
наукового і громадського життя, яскравий приклад об-

дарованого українського науковця, відомого в Україні і поза її 
межами. Їй притаманна феноменальна ерудиція, багатогранність 
таланту, сучасне наукове мислення, невтомна праця для добра 
людини і нації. 

Пані Зиновія народилася 19 лютого 1936 року в містечку 
Ходорів на Львівщині у родині лікаря і громадського діяча Олек-
сандра Білинського, де панувала атмосфера поваги до науки, 
культури, українських традицій.

Після закінчення у 1958 році біологічного факультету Львів-
ського державного університету ім. Івана Франка отримала 

диплом за спеціальністю “Медична та популяційна генетика” і почала працю в генетичній 
лабораторії, створеній професором Андрієм Лазаренком. Але в тодішній совєтській дійснос-
ті генетика належала до найбільш ідеологічно переслідуваних наукових дисциплін. Не оми-
нула чорна хвиля ревізій, звинувачень, осуду і професора А.Лазаренка. Коли його лабораторію 
ліквідували, Зеновія Служинська виступила на захист свого Учителя. Цей шляхетний та само-
відданий вчинок молодого науковця владою був оцінений як крамольний і зафіксований в 
особистій справі, що передавалась у всі наступні місця праці. 

Від 1960 року Зиновія Олександрівна працювала у Львівському державному медичному 
інституті старшим лаборантом кафедри терапії. Коли у 1965 році “анафему” з генетики було 
знято, Зиновія Служинська вступила до аспірантури на кафедру біології Львівського медич-
ного інституту. У 1968 році вона захистила першу у Львові дисертацію з генетики. Була нау-
ковим керівником кандидатської дисертації Ірини Семків та майже 50 студентських наукових 
робіт, що неодноразово нагороджувались дипломами. Надрукувала більше 100 наукових статей, 
тез і повідомлень з онкогенетики, яка стала темою її докторської дисертації. Як член Україн-
ського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. Вавілова з 1967 року виконувала функції 
вченого секретаря Львівського відділення. У 1972 році успішно відбулася внутрішня апроба-
ція докторської дисертації Зиновії Олександрівни. Присвячена генетичним параметрам пух-
лин, вона була надзвичайно актуальною, перспективною, оскільки відкривала можливості 
успішно проводити гормальнальну терапію хворих на рак молочної залози. Проте, в умовах 
тоталітарної системи до офіційного захисту не допустили. Партком інституту тричі розглядав 
характеристику Зиновії Служинської і віднайшов 11 недоліків, першим з яких було “скрыла 
некоторые факты своей биографии”. 

У 1976 році З.Служинська стала доцентом кафедри медичної біології ЛДМІ. Тематика 
наукових досліджень: паразитологія, медична генетика, популяції, демографія, дерматогліфіка, 
генеалогія. Сьогодні її науковий доробок становить понад 300 наукових праць, 26 методичних 
розробок, 8 раціоналізаторських пропозицій, 7 монографій, 5 посібників. За серію методичних 
розробок з медичної генетики і за розділи у посібнику „Биология” (Львів: Вища школа. – 1983) 
у 1984 році нагороджена дипломом Колегії Українського товариства генетиків і селекціонерів 
імені Миколи Вавілова..

Творчого злету набуває діяльність Зиновії Служинської в умовах незалежности України. 
Одна за одною виходять у світ низка праць, серед яких монографії: “Рід людський в Україні” 
(1995), “Рід Калинюків” (1998), “Рід Білинських” (1998), “Генеалогія” (у 2 т., 2000-2003), 
“Популяції” (2005), “Літопис роду Волинців” (2009), посібники: “Спадковість людини – ген-
ні та хромосомні хвороби” (1997), “Медична паразитологія” (1999), “Медична арахноенто-
мологія” (2000). Неоціненною є праця З.Служинської щодо перекладу з англійської мови І і 
ІІ видання “Ілюстрованого медичного словника Дорланда” (2002 і 2007 рр.).

У співпраці із завідувачем кафедрою неврології професором Павлом Скочієм створили 
першу в медінституті наскрізну програму з генетики для викладачів теоретичних кафедр, 
організувала курси лекцій з генетики для клінічних ординаторів та аспірантів з генетики. 
Виступала на конференціях з онкогенетики та медичної генетики, організувала експедиції в 
гірські райони для забору дерматогліфів, збирала матеріали про знищення українських попу-
ляцій. В 1995 році побачила світ книжка з унікальними на той час відомостями про репресії, 
депортації, вбивства та голодомори – “Рід людський в Україні”. Академік АМН, член-корес-
пондент НАН України Любомир Пиріг в рецензії на цю монографію відзначав: «Поєднання 
генетично-біологічних, соціально-психологічних, демографічних аспектів характеристик 
українського суспільства, насиченість колосальною кількістю цифрового матеріалу та власних 
досліджень, своєрідність викладу матеріалу, включаючи навіть вдалий підбір епіграфів – усе 
це разом дає змогу розраховувати на значний інтерес до монографії».

У 2005 році Зиновія Служинська видала монографію “Популяції”, в якій чи не вперше 
порушила довготривале табу про вплив злочинної діяльності комуністичної партії та боль-
шевицької окупації на кількісний і якісний стан популяцій України. 

Із багатої творчої біографії З.Служинської особливо виділяється книга “Від родини до 
популяції” (2008), присвячена мільйонам жертв, що загинули від нацистських та комуністич-
них репресій, голодоморів та депортацій. Ця книга – фундаментальне наукове дослідження, 
що стосується генезу популяцій, підвалинами яких є родини та роди. За редакцією З. Служин-
ської вийшло 5 томів (ХVІІ–ХХІ) Лікарського збірника (2009–2012 рр.), XXI том присвячений 
140-річчю Наукового Товариства імені Шевченка. Окремим виданням вийшла у світ книжка, 
приурочена до 140-річчя НТШ у співавторстві з Л.Матешук-Вацебою. Зиновія Служинська іні-
ціювала і видала XXIII том Лікарського збірника, присвячений жертвам Голодомору 1932– 1933 рр.

Зиновія Служинська дійсний член НТШ, голова Лікарської комісії НТШ, член Головної 
управи Українського лікарського товариства, Українського товариства медичної генетики, 
Всеукраїнського генеалогічного товариства і Геральдичного товариства, Українського това-
риства генетиків і селекціонерів імені М. Вавілова, голова Комісії координації наукових до-
сліджень та публікацій в УЛТ у Львові, відповідальний редактор “Лікарського збірника” та 
щоквартального “Українського інформаційного бюлетня здоров‘я”, завідувач Видавничої 
комісії до 100-ліття УЛТ. Вона також є співредактором “Лікарського збірника. Нова серія НТШ”, 
редагувала матеріали конференції Українського геральдичного товариства, у 2009 році разом 
з Андрієм Гречилом розробили емблему (логотип) Лікарської комісії. В співпраці з професо-
ром Ярославом Ганіткевем і лікарем Аретієм Кравцем підготували та видали набір світлин 
“Лікарі УПА – воїни без меча”. Разом з професором Лесею Матешук-Вацебою організувала 
встановлення головному корпусі ЛНМУ меморіальної таблиці в пам’ять студенів-медиків, 
засуджених комуністичним режимом до страти у 1941 році. 

Доктор Зиновія Служинська – активний учасник усіх з‘їздів Всеукраїнського лікарського 
товариства і Конгресів Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ).

Як член Всеукраїнського об’єднання «Письменники Бойківщини» увійшла в “Золотий 
фонд” Всеукраїнського товариства “Бойківщина ХХІ століття”. 

Без Зиновії Олександрівни не обходиться жодна ініціатива благодійних вчинків. Організу-
вала допомогу Кіровоградській обласній медичній бібліотеці у вигляді книг, часописів, газет. 
У співпраці з доньками – кандидатом медичних наук Олександрою Служинською і головним 
лікарем Центру профілактики і боротьби зі СНІДом Мар‘яною Служинською – видала понад 
10 брошур і буклетів “Знати, щоб себе оберігати”, присвячених профілактиці СНІДу та хво-
роб, що передаються статевим шляхом. Разом з головою секції “Український родовід” об-
ласного Товариства “Просвіта” Адріаною Огорчак доклала багато зусиль для залучення до 
генеалогічних досліджень науковців і аматорів Київської, Дніпропетровської, Харківської, 
Донецької, Закарпатської, Полтавської та інших областей. 

На порозі свого поважного ювілею Зиновія Олександрівна і надалі продовжує активно 
працювати на зміцнення авторитету української медичної науки й майбутнє України. 

Леся Матешук-Вацеба, 
дійсний член НТШ, доктор медичних наук, професор 

ÉÎÌÓ ÑÏÎÊ²É ÍÀÂ²ÒÜ ÍÅ ÑÍÈÒÜÑß...
Äî 85-ë³òòÿ ïðîôåñîðà Îëåêñàíäðà Ê²ÖÅÐÈ

З відстані часу у чверть століття, яке минуло після відроджен-
ня УЛТ, можемо гідно оцінити жертовність та ентузіазм 

піонерів відновленого товариства, суспільне значення того, що во-
ни зробили у 1990 році. Тому для молодих членів УЛТ, для сучас-
ної лікарської громади, безумовно, цікавим буде почути розповідь 
про професора Олександра Кіцеру – першого голову відроджено-
го товариства, непересічну та барвисту особистість. На скрижалях 
історії Українського лі карського товариства вписане його ім’я як 
ініціатора відродження то вариства та першого його голови, першо-
го та багаторічного редактора ча сопису “Народне здоров’я”.

Син колишнього старшини УГА Омеляна Кіцери та колишньої 
працівни ці секретаріату Директорії Юлії Кіцери народився 24 лю-
того 1931 року в Луцьку. По лінії матері походить із шляхетського роду 
литовсько-польських князів Вазґірдів гербу Одровонжів. Бабуся – 
з княжого руського роду Святополків-Мирських, а дідо – полковник інфантерії російської армії. 
Бабуся по лінії батька – бойківчанка з Турківщини, дідо – з Бібреччини, що на Львівщині.

 Олександр Кіцера впродовж чверті століття завідував кафедрою оториноларингології 
Львівського національного медичного університету. Як спеціаліст здобув високе визнання в 
Україні та за її межами, є почесним членом Польського товариства оториноларингологів –
хірур гів голови та шиї, Литовського товарист ва медичної реабілітації Він є автором низки 
солідних підручників, монографій, по над 200 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних 
наукових виданнях. Осо бисто професор вважає серед них найва гомішими серію книг для 
лікарів і сту дентів “Лекції з оториноларингології”, “Пропедевтику оториноларингології”, 
“Клінічну оториноларингологію”, “Ліки в оториноларингології”.

За 60 років своєї лікарської практики здо був глибоку вдячність та повагу тисяч людей, 
яким подарував здоров’я та добре слово, тисяч спеціалістів, яким на сту дентській лаві прище-
пив любов до ме дицини, до своєї спеціальності, любов до прекрасного. Бо мистецтво – це ще 
одна царина плідної діяльності професора Кі цери. Навіть його клінічні лекції – це сво єрідні 
містки поміж мистецтвом лікарсь ким та мистецтвом художнього слова. Красномовною є назва 
циклу есе Олександра Кіцери “Лицарі пера і скаль пеля”. Герої його розповідей – Степан 
Руданський, Антон Чехов, Михайло Булгаков, Франсуа Рабле, Фрідріх Шіллер, Артур Конан 
Дойль, Микола Амосов, Януш Корчак, Альберт Швайцер, Аксель Мунте. Багатьом, хто слухав 
його розпо віді, відкрились невідомі сторінки із жит тя всесвітньо відомих людей мистецтва, 
науки, політики.

Професору О.Кіцері можна значною мірою завдячувати поверненню із небут тя таких сла-
ветних постатей нашої меди цини, як Юрій Липа та Софія Парфанович. Саме Юрію Липі – 
українському патріоту, лікарю і письменнику, він при святив цикл своїх новел “Коротке цвітін-
ня сріблястої липи”.

Під псевдонімом Олекса Стрільченко він опублікував самвидавівські збірки прози “На 
перехрестях життя” та “Сміх і гріх”. Декілька років тому побачила світ солідна книга прозо-
вих творів Олек сандра Кіцери “Проща”. У своїх творах, особливо в таких улюблених ним, як 
“Пісня Сольвейг”, “Розстріляний Хрис тос”, він намагається “пізнати, що є доб ро, а що є зло, 
знайти приховану мудрість Святих Книг”...

 Притаманні Олександру Омелянови чу енергійність і велика любов до життя не дають 
йому замкнутися у своєму кабінеті. Ба гато років його каяк з промовистою наз вою “Еней” на 
веслах чи під вітрилом борознив тихі води волинських рік та озер, долав бистрини Дністра, 
допливав через перекати далеких Карельських рі чок аж до Білого моря. У 60-х роках Олек-
сандр Омелянович стояв біля вито ків масового туристського руху на Львів щині, керував 
Львівським туристичним клубом, де відзначився як організатор перших “снігових потягів” у 
зимові Кар пати, славних “Говерлян” (зокрема, при свяченої 150-річчю від дня народження 
Кобзаря), багатьох піших мандрівок Кар патами, Алтаєм та Кавказом, багатолюд них турист-
ських злетів. Він фотографу вав, знімав аматорські фільми, писав по дорожні щоденники, які 
існують в єди них примірниках і, мабуть, ще чекають свого оприлюднення. А ще він був фун-
датором спелеологічного клубу “Циклоп” і навіть спортивним коментатором Львівсь кого 
телебачення з альпінізму та туризму. 

Ще один яскравий прояв багатогранної особистості Олександра Омеляновича – активна 
громадська діяльність. Він не лише учасник тих чи інших заходів, а саме ініціатор багатьох 
суспільно ва гомих починань. Наприкінці 80-х років саме ним було ініційовано низку патріо-
тичних заходів, які мали ве ликий суспільний резонанс: відновлення стрі лецьких могил, від-
новлення “Народної лічниці”, “Просвіти”, відродження Наукового това риства ім. Тараса 
Шевченка, де зостав заступ ником голови лікарської комісії, проведення урочистостей із вша-
нування пам’яті Мит рополита Андрея Шептицького, від яко го в дитинстві отримав благо-
словення. До речі, своєю найважливішою нагородою Олександр Омелянович вважає медаль 
ім. Митрополита Андрея Шептицького, одержану із рук владики Володимира Стернюка, ве-
ликого приятеля родини. Олександр Кіцера був учасником установчих зборів Народного Ру-
ху України, одним із ініціаторів протесаного голодування солідарності в час становлення і 
перших кроків неза лежності.

В розквіті своїх творчих сил Олександр Кіцера зустрічає свій вельми поважний ювілей. 
Як він сам говорить, спокій йому навіть не сниться! Нещодавно побачив світ унікальний 
семимовний «Лексикон оториноларингології». Випущено диск з відеоматеріалами 20 вибра-
них клінічних лекцій з оториноларингології. Підготовлено до видання написану разом із си-
ном –доцентом Олександром Кіцерою-молодшим ( за участю проф. В.Чопяк) солідну моно-
графію «Слизова оболонка носа (фізіологія, патологія, фармакологія)». 

Щире подивування та захоплення у кожного, хто знає ювіляра, викликала його нова, не-
сподівана для друзів, творча робота – переклад із німецької мови збірки казок під назвою 
«Про невидиме королівство» (вид-во «Каменяр», Львів, 2014), автором яких є відомий хірург 
Ріхард фон Фолькман-Леандер. До речі, у цій роботі Олександру Омельяновичу допомогла 
його онука Романа Кіцера, філолог за освітою. Разом з нею він у 2014 році підготував чудову 
відеопрезентацію до Шевченківських днів «До ескулапа на ралець» про Кобзаря та його су-
часників-лікарів, яка була дуже тепло сприйнята учасниками ювілейних заходів. 

 Більш ніж 60 років минуло з часу, коли Олександр Кіцера вперше одягнув білий халат. 
Всі ці літа він світиться бездоганною білизною, бо крізь нього просвічує прекрасна душа 
кришталево чистої людини. Стрункий, вишукано делікатний, з ясним та ласкавим поглядом, 
який, як і кожне його слово чи порух, засвідчують надзвичайно високу шляхетність цієї осо-
бистості. Він любить людей, любить життя, любить прекрасне, є справжнім вченим-енцикло-
педистом, взірцем українського патріота-інтелігента.  

Зеновій МАСНИЙ

Медична та наукова громадськість сердечно вітають із славним ювілеєм Почесних 
членів Українського лікарського товариства у Львові, дійсних членів НТШ доцента Зи-
новію СЛУЖИНСЬКУ та професора Олександра КІЦЕРУ. Щиро бажаємо вам, до-
рогі наші Колеги, Господнього благословення на многії та благії літа, незгасної творчої 
наснаги у вашій професійній та громадській діяльності.

Хоча у вас на скронях сивина,   Хай Мати Божа вас охороняє
У серці гомонить весна,   Від всяких негараздів – бід. 
В очах сміється сонце золоте   Прожити щиро вам бажаєм
І Бог вам сили додає.    У щасті й спокої іще багато літ!
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“7 листопада 2002 року перестало битися серце незабутньо-
го видатного лікаря-патологоанатома. Відійшов у вічність ві-
домий фахівець з перинатальної патології, медичної генетики, 
який впродовж усього життя виконував велику громадську 
працю, був невтомним діячем Наукового товариства ім. Шев-
ченка та Українського лікарського товариства у Львові. Його 
життя і діяльність – приклад для майбутніх поколінь” – так в 
свій час написала в некролозі Петра Калинюка голова лікар-
ської комісії НТШ професор Ірина Даценко.

З відходом Петра Калинюка обірвалась одна з нечисельних 
ниток, котра в’язала нас з героїчним минулим історії – ство-
ренням Карпатської України, яка була виявом мрії українців 
про свою незалежність та державність. Того, що не вдалось 
зробити протягом століть на великій території українських 
земель, вдалося зробити там, де найменше очікувалося. Бать-
ко Петра Калинюка був одним з тих, хто стояв коло керма 
Карпатської держави. Саме його Августин Волошин, після 
того як Карпатська Україна здобула автономію в складі Че-
хословаччини в жовтні 1938 року, призначив головою вибор-
чої комісії до Сойму. Тільки дякуючи йому ці вибори були 
визнані дійсними і стали справжнім волевиявленням закар-
патських українців. 32 депутати на своєму першому історич-
ному засіданні 14 березня проголосили створення незалежної 
Карпатської України, затвердили українську мову державною, 
«Ще не вмерла Україна» – державним гімном, державним 
прапором став синьо-жовтий стяг.

Про Карпатську Україну, Августина Волошина, як і про 
Петра Калинюка (старшого) не згадувалося понад 60 років. 
Лише за незалежної України можна було відтворити історич-
ну правду. “Всіма забутий, а для мене незабутній батько” – так 
починав свою книжку Петро Калинюк (молодший) про батька. 
На жаль, сьогодні з окремих цитат, виписок із газет і клаптиків 
списаного паперу відтворити її неможливо. Не закінчив, не 
дописав... Зболіле серце надірвалося. То мав бути кінець. Лише 
завдяки всеоб’ємним знанням доцента ЛДМУ Всеволода Чуми 
і високому професіоналізму лікаря Люби Стародуб вдалося 
вирвати Петра Калинюка з обіймів смерті. Боротьба за життя 
тривала довго.

1 вересня 1987 року, вперше за 38 років, не вийшов на 
зустріч зі студентами. Навчальний рік починався без нього.... 
Перейшов на працю в обласну лікарню... 40 років віддав сту-
дентам, ще 16 – охороні здоров’я.

Народився Петро 16 лютого 1926 року. Початкову школу 
закінчив у Рахові. Там у 1937 році став пластуном. Цей “титул” 
Петро Калинюк навіть через 60 років після прийняття його в 
пластуни, коли на конференції, організованій Адріяною Огор-
чак, пластун Мирон Кушнір вручав йому Пам’ятку з нагоди 
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60-річчя перебування у скаутсько-
му русі, сприймав з гордістю і ве-
ликим зворушенням.

До гімназії пішов у Хусті 1937 ро-
ку, закінчив школу 1944 року в 
Мукачеві. Медичну освіту розпо-
чав в Будапештському університе-
ті. У 1947 році був пер еведений у 
Львівський медичний інститут. Від 1949 року займав посаду 
асистента на кафедрі патанатомії і цього ж року вступив до 
аспірантури. Після її закінчення у 1952 році захистив канди-
датську дисертацію “Матеріали до патанатомії і патогенезу 
гіалінових мембран легень новонароджених дітей“. Від 1972 
до 7 вересня 1986 року працював доцентом, читав лекції, вів 
практичні заняття, ходив на город в Рудно, де довго вів дис-
кусії з сусідом – знаним письменником Романом Гораком. 
Згодом Горак згадував: “Галичани зрозуміли, що за байдужою, 
стриманою зовнішністю б’ється серце великого патріота. Йому 
відкривали найсокровенніші таємниці. В той час лікарі-україн-
ці, ризикуючи життям, розміщували поранених вояків УПА 
в міських шпиталях та клініках. Професор Борис Андрієвський 
(1898 р. н. з Полтавщини), який тоді працював у Львові, до 
операції залучав доцентів Ярему Малиса, Максима Журко, 
асистентів Зенона Боднара, Ярослава Хомика, Олександра 
Фаріона, Євстахія Юркевича, Василя Келемана, Миколу Олеж-
ко та Яромира Олесницького. Сьогодні важко ствердити, котрі 
з них знали кого оперують. Все робилося в таємниці, щоб не 
дізналося гестапо. Втаємниченими про допомогу воїнам УПА, 
крім професора, були О.Фаріон, Я.Олесницький, В.Келеман, 
який згодом, після приходу більшовиків, боячись обшуку, до-
вірив свою переписку, документацію та літературу на пере-
ховання лікареві кафедри патанатомії Петрові Калинюку із 
Закарпаття”. 

То була велика довіра. Ніхто не знав, що саме він зберіг 
архів з діянь Карпатської України, просив передати в музей 
документи, які стосуються діяльності батька. І коли у Львові 
відкрився музей Визвольної боротьби України (вул. Лисенка, 
23А), в ньому була облаштована вітрина про Петра Калиню-
ка (старшого) з копіями документів, підписаними Августином 
Волошиним/

Петро Калинюк належав до тих вчених, вартісність праці 
яких аж ніяк не визначаєгься кількістю опублікованих статтей, 
а знаннями. В цьому не мав собі рівних в багатьох галузях 
медицини. Від 1955 до 1970 року був завідувачем прозектурою 
Львівської клінічної лікарні та обласним патанатомом. Це він 
виносив остаточний вердикт правильності лікування, постав-
леного діагнозу і його слово було остаточним. Його присуду 

очікували і він був необхідним для того, щоб орієнтуватись 
в майбутньому під час лікування та операцій, не допустити 
помилок. Ніколи не висловлював вголос про помилки хірур-
гів, говорив про них лише віч-на-віч з тим, хто допустив їх. 
Нікого не принижував. Ніколи нікого не осуджував, завжди 
намагався зрозуміти мотивацію вчинку.

Іван Кушнір (автор пам’ятника на території Національно-
го медичного університету у Львові) створив скульптурний 
портрет Петра Калинюка, в якому віддзеркалив найголовніші 
його риси – розум і доброту. Його наукові роботи охоплюва-
ли широкий спектр від суто морфологічних проблем до со-
ціальних, від безпосереднього діагнозу до глобальних тем. 
Обставини зробили його замкнутим і недовірливим. Соціаль-
но-політичне оточення не допомагало повністю реалізувати 
весь потенціал своїх інтелектуальних можливостей. Незва-
жаючи на це, його ерудиція дала змогу багато років успішно 
і відповідально підтримувати міжнародні зв’язки вищих на-
вчальних закладів. Він досконало знав угорську, німецьку, 
чеську та російську мови, крім того, розмовляв румунською, 
польською та англійською. Палко любив мистецтво, добре 
розумівся на його тонкощах. Любив Моцарта, Ліста, Баха, 
захоплювався Роденом, читав напам’ять Стефаника, Буніна… 
Називав своїм «гімном» пісню «Верховино, світку ти мій…».
Марив Карпатами, Говерлою, мріяв останні свої літа прожи-
ти на верховинщині. Брав із собою в гори онуків, щоб і вони 
полюбили Карпати.

Впродовж всього життя робив добро. Студентові, який 
хворів на туберкульоз, впродовж року діставав козяче молоко, 
студентці з дитятком, яка бідувала в гуртожитку, допоміг влаш-
туватися на посильну роботу. Коли за найменшу провину над 
студентом влаштовували комсомольське судилище, завжди 
старався допомогти, захистити. Коли було можливо, влаштував 
у прозектуру тих працівників медінституту, які за мірками парт-
кому, не мали права виховувати молодь. Допомагав вижити.

Активно працював в Українському лікарському товаристві 
у Львові. Був незамінним членом редакційної колегії часопи-
су «Український інформаційний бюлетень здоров’я». До ньо-
го написав понад 10 статей на медичні, суспільні, психоло-
гічні та історичні теми. Був автором 112 фундаментальних 
наукових праць, двох підручників, 12 методичних розробок 
та п’яти авторських пропозицій. Його морфологічні дослі-
дження стали об’єктом п’яти докторських та 12 кандидатських 
дисертацій.

То було 7 листопада 2007 року. Він впав повільно, як падає 
самотнє дерево. Вітер приглушував болючий стогін, душа 
злітала понад карпатські верхи… Двоє незнайомих на руках 
занесли його до поліклініки при вул. Озаркевича. Коли при-
бігла доктор Ірина Созанська, серце вже не билося. 

Синів у Львові не було. Самотність, що огортала роками, 
була супутницею, коли покидав земний світ – світ, у якому 
залишив світлий спогад про себе та щемливий біль у серці 
кожного, хто його знав.

Зиновія Служинська

Під керівництвом доцента Степана Барвінського доктор 
Урин приймав участь у експедиціях з обстеження на-

селення в Карпатах (Сколівський район) з метою виявлення 
поширення ендемічного зобу, пов’язаного з нестачею йоду. 
Зібрані матеріали стали основою наукових публікацій, згодом 
результати досліджень лягли в основу дисертації під назвою 
”Лікування хворих на тиреотоксикоз 6 – метилурацилом”. 

У 1956 році Володимир Урин захистив кандидатську дисер-
тацію, а в травні цього ж року народилася донечка Галина. 
Звання доцента отримав у 1967 році. Увесь цей час продов-
жував працювати над вивченням захворювань щитоподібної 
залози, збирав матеріали до докторської дисертації.

У 1973 році він захистив докторську дисертацію ”Питання 
клініки, диференціювання, діагностики та лікування почат-
кових і стертих форм токсичного зобу”. Протягом 1974-
1976 років виконував обов’язки професора кафедри шпиталь-
ної терапії, а у 1974 року доктор Урин очолив доцентський 
курс профпатології. 
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В центрі – завідувач кафедри нормальної фізіології 
професор Воробйов Анатолій Маркович, справа стоїть В.Урин.

(Закінчення. Початок читайте у №1 за 2016 р.) Володимир Урин багато завдячував своєму наставнику та 
учителю, доценту Степану Барвінському, мав дружні, і тісні 
професійні зв’язки з хірургом, професором Дмитром Макаром 
і патологоанатомом, доцентом Анною Рудницькою. Був авто-
ром і співавтором біля 50 наукових публікацій.

У важкі часи, коли їхав до родини в село Михайліні, при-
возив зі собою різні медикаменти, які роздавав людям без-
коштовно. Хворі односельчани чекали на нього, як на свого 
рятувальника. 

Як викладач, старався якнайкраще донести студентам 
практичні навики і терапевтичну науку, вважав, що кожний 
лікар повинен знати в першу чергу терапію. Студенти його 
любили, поважали за його справедливі оцінки. Молоді коле-
ги-лікарі користалися його досвідом і радо звертатися до 
нього за порадою. Він був вимогливим, особливо до себе, 
вважав, що всяка робота повинна бути зроблена акуратно та 
своєчасно.

Володимир Урин любив товариство, людей, музику, ще в 
шкільні роки вчився грати на скрипці і пізніше молодого му-

зиканта не раз запрошували на весілля. Мав 
багато друзів, з якими любив мандрувати зеле-
ними Карпатами, варити куліш в сутінках, під-
бадьорював товариство, додавав відваги та до-
брого настрою, коли траплялися несподівані 
пригоди.

Його життя складалося з тернистої дороги з 
дитинства, боротьби за виживання. Будучи та-
лановитою і працьовитою людиною, все здобу-
вав своїми силами, важкою працею, ще встигав 
допомагати друзям і чужим людям. Допомагала 
йому дружина – Ганна Коваль-Урин, яка була 
для нього не тільки дружиною, але, насамперед, 
другом, перед якою відкривав свою душу.

Ганна Урин згадує, як вперше приїхала в 
гості на Волинь, Володимир попереджав її, щоб 
не часто згадувала греко-католиків, бо слово 
”католик” асоціювалося з поняттям ”поляк”, що 
могло дещо насторожити його родину до неї, а 
Ганна в рідному Дрогобичі змушена була пере-
конувати свою тітку, що ”волиняни та холмщани” 
не москалі, а такі ж українці, як галичани.

З В. Урином і С. Барвінським я працювала з 1962 до 1976 
року. Згадую маленьку кімнату на піддашші – тепер це IV 
поверх терапевтичного корпусу Обласної клінічної лікарні. 
У цій кімнаті працювали двоє скромних лікарів, науковців, 
друзів над проблемою енде мії і захворюваннь щитоподібної 
залози. Всі лабораторні обстеження, експедиції, виїзди здій-
снювалися власним коштом. Молоді лікарі, які хотіли чогось 
навчитися, мали відкриті двері до цієї невеличкої кімнати, де 
старші колеги продовжували традиції лікарів минулого сто-
ліття. Вміння вчити та не повчати – це була риса обох науков-
ців. 

Життєвий шлях В. Урина не був позбавлений страждань. 
Голод, холод, погане харчування відбилися на його здоров’ї, 
хворів виразковою хворобою 12-палої кишки, згодом було 
виявлено онкологію шлунково-кишкового тракту, однак після 
важкого оперативного втручання продовжував працювати. Як 
лікар, розумів свій стан, безвихідність, але як людина споді-
вався на втішні прогнози. Був мужнім, терпеливим, морально 
витриманим, не вмів нарікати.

3 січня 1976 року Володимир Урин отримав повідомлення 
з Москви про присвоєння ВАК’ом СРСР звання професора. 
Але доля склалася так, що вже 5 січня після важкої хвороби 
він помер, так і не побачивши свого диплома, здобутого важ-
кою працею. Похований на Личаківському цвинтарі Львова.

Сьогодні його дружина – пенсіонерка, дочка Галина і дві 
внучки – Марія і Лідія – лікарі. Хочу подякувати Ганні Урин 
за надання матеріалу про життя професора Володимира Урина.

Свою любов до рідної України та її народу, глибокі тайни 
життя і незвершені наукові ідеї Володимир Урин взяв зі собою 
у вічність. Він пройшов життя непоміченим, соціально-по-
літичне оточення не допомагали вченому повністю реалізу-
вати його інтелектуальні можливості.

 Його життя і діяльність – добрий приклад для майбутніх 
поколінь. Із наших лав відходять неординарні люди, вчені, 
прості українці. Як мало ми знаємо про тих, які відійшли, 
скільки ще прекрасних лікарів, вчених незнані нашим сучас-
никам.

Любов НЕЙ-ГОЦКО
Почесний член УЛТ у Львові
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Ми вже повідомляли про ме-
моріальні заходи по вша-

нуванню 90-річного ювілею від дня 
народження професора Евальда 
Яновича ВАРЕСА. У їх проведенні 
брала участь його дочка Олена, яка 
успадкувала від свого батька не ли-
ше потяг до медицини, а і його пое-
тичний талант. Пані Олена живе у 
Донецьку, працює лікарем, а свою 
поезію публікує під творчим псевдо-

німом «Олена Дончанка». Пропонуємо увазі читачів деякі її 
вірші, які створені протягом буремних 2014-2015 років.

Елена Дончанка

Мой город в руинах
Мой город в руинах, и в душах руины.
И холод, и голод, и взрывы, и тьма.
Когда-то мы счастливы были, едины,
Когда-то у всех была НАША страна.
Над городом в небе свинцовые тучи,
Над городом хлещут дожди из снарядов и пуль,
Вместо гроз громыхают раскаты орудий,
И время былое, увы, не вернуть.
Пустынные улицы, парки и скверы,
Не слышно ни песен, ни смеха детей,
Сизокрылые голуби – и те улетели,
Нет светящихся окон, машин и людей…
Город мой ощетинился злобно и хмуро,
По улицах пленных героев ведут, 
А за ними с издевкой, с насмешкой, бравурно
Вооруженные бандиты идут.
Фальшивые празники, флаги, салюты,
«Путин, мы вместе!» – Не верь им,не верь!
Отравлены душы, отравлены люди,
Вскружил им всем головы путинский хмель.
Очнитесь, дончане! Зачем нам утраты?
И голод,холод, и плач матерей?
За ложное счастье всегда есть расплата!
О, дай же нам, Господи, мир поскорей! 

Июнь, 2014 г.

Российскому солдату
Разве ты не напился украинской крови?
Сколько можешь стрелять, убивать?
Как много принёс ты страдний и горя…
Возвращайся в Россию – к жене, щи хлебать.
Дети тебя уж давно не видали,
Мать-старушка ждёт сына домой.
Первый тайм мы уже отыграли, 
Не дай Бог нам пойти на второй…

Ноябрь, 2014 г.

***
Город цвёл миллионами роз,
Бодро уголь давал «на- гора»,
Людям было сов сем не до слёз, 
Все орали: «Россия! Ура!»
В один миг это всё вдруг пропало,
Нас лишили покоя и сна,
Всё, что нажито было, «отжали»…
Вот и «Братушки!» и «Россия, ура!».

Февраль, 2015 г.

***
Лежит солдатик без руки,
А кисть – в сторонке.
Он не поймёт, что с ним случилось вдруг.
И не обнимет он уже девчонку,
И руку не пожмёт ему хороший друг
Война! Зачем калечишь ты мальчишек наших!?
Страданье, горе ты приносиш в дом!?
И слёзы льются – их полна уж чаша,
Сраженье продолжать – какой смысл в том!?

Июль, 2015 г.

***

Чужой родной город
Иду по родному городу – чужой он мне,
В знакомом доме – незнакомый взгляд в окне.
Другие люди здесь и мнения иные,
Призывы, флаги, символы совсем чужие.
Как будто вдруг в чужой стране проснулась я –
Где милые друзья мои, колеги и семъя?
«Гости» незванные явились к нам – 
Здесь Колыма, Чечня и Татарстан.
Как просто – ничего не делать,
Не строить и не созидать, 
А лишь приехать «вежливо»
И всё в людей отнять.

Сентябрь, 2015 г.

Що їм антибіотики!
Утворені ББП мають високу опірність щодо антибіотиків, 

бактерії, що їх складають, здатні виживати навіть при кон-
центрації антибіотика, що в тисячі разів перевищує бактеріо-
літичну концентрацію щодо планктонних бактерій. Серед 
причин цього явища називають: сповільнення пенетрацї анти-
біотиків “мукополісахаридним плащем” біоплівки; дезакти-
вацію (нейтралізацію) позитивно зарядженого антибіотика 
негативно зарядженим полімером матрикса; вичерпання жи-
вильних речовин, нагромадження в ББП гальмівних продук-
тів метаболізму бактерій і, як наслідок, перехід бактерій у 
стан своєрідного анабіозу і затримки реплікації (“затримана 
мультиплікація” – “suspended animation”); звуження водних 
канальців і, як наслідок, сповільнення або й припинення пе-
нетрацї антибіотика до глибших шарів ББП; антибіотик спри-
чинює загибель лише поверхнево розташованих бактерій. 
Відродження ББП відбувається з “резерву” глибоко розташо-
ваних шарів бактерій.

Далеко не всі ББП, сформовані з бактерій одного виду, 
мають однакові морфологічні ознаки, бо фенотип ББП вели-
кою мірою залежить від середовища, в якому вона формується.

Виявлення бактерійних біоплівок
Для виявлення ББП використовуються: Скануюча електрон-

на мікроскопія (ЕМС); ЕМС (збільшення ×1000) з попереднім 
виготовленням з досліджуваних проб тканини парафіново-
воскових блоків і зрізsв в 4 μm товщиною з наступною об-
робкою ціанідом флуоресцеїну; Конфокальна лазерна скану-
ючи мікроскопія з виявленням структурних елементів ББП, 
напр. глікокаліксу маркованими флуоресцентними лектинами, 
здатними зв’язувати вуглеводи матрикса, а також скануючи 
ЕМС з подвійним флуоресцентним забарвленням пропідіум 
йодидом (бактерійні клітини) та флуоресцеїном ізотіоціфнідом 
(конканаваліном А); Світлова мікроскопія з попередньою 
фіксацією слизу рідиною Carnoy (етанол, льодяна ацетатна 
кислота та хлороформ в пропорції 6:6:1) та забарвленням за 
Giemsa (для унаочнення бактерій і клітин) і використанням 
флуоресценції in situ

Всі ці методи виявлення бактерійних біоплівок дорогі і 
практично недоступні для практичної медицини . З огляду на 
це, групою авторів запропоновано метод виявлення ББП на 
поверхнях слизової оболонки носа способом констатації за-
барвлених в синій колір «інфекційних плям» (infectious spots). 
Мазки з середньої третини нижньої носової раковини нано-
сили на предметне скло, висушували повітрям і забарвлюва-
ли барвником May-Grünwald-Giemsa (MGG) (Carlo Erba, Mslan, 
Italy). 50 полів зору в препараті оглядали в оптичному мікро-
скопі Nikon T-600 при збільшенні 1000х. Виявлені при цьому 
«інфекційні плями» типового синього (cyan) кольору свідчи-
ли про наявність бактерійно-грибкових біоплівок.

Автори дослідили 1410 осіб, у 107 з них (7,6%) виявили 
«інфекційні плями». Найчастіше це були особи, хворі на ін-
фекційний риніт (55,4%), а також пацієнти з супровідними 
аденоїдними вегетаціями (57,4%), поліпозом носа (24%), си-
нуїтом (9,5%), дещо рідше – хворі на різні форми неалергіч-
ного еозинофільного риніту (7,6%). Частота виявлення ББП 
методом «інфекційних плям» корелювала зі ступенем утруд-
нення носового дихання.

На підставі ознайомлення з описом методики можна спо-
діватися, що її впровадження в клінічну практику дозволить 
виявляти у хворих бактерійні біоплівки та вносити поправки 
в тактику лікування таких хворих.

«До основанья, а затем…»
 Будуючи свою багатоповерхову споруду, бактерії вірно 

ідуть слідом творців «Інтернаціоналу». Як ми вже згадували, 
свої міста – бактерійні біоплівки «полюбляють» будувати на 
гладких поверхнях. Але в дихальних шляхах переважає мигот-
ливий епітелій. Як же ж тут будувати, коли війки увесь час ру-
хаються. Тож треба їх знищити, так, як знищують рослинність, 
віковічні дуби і чагарники сучасні агресивні забудовники. Що 
ж стосується слизової оболонки, то Ramadan та співавтори 
називають цей стан денудацією (оголенням, облисінням)

 А далі миготливий циліндричний чи кубічний епітелій, 
замінюється плоским епітелієм, гинуть келихуваті і війчасті 
клітини миготливого епітелію та зупиняють слизовійковий – 
мукоциліарний транспорт .

Звичайно ж, простіше будувати свою структуру на гладкій 
поверхні, де нічого не рухається. Такі ідеальні умови, зви-
чайно ж – ідеальні для бактерій, будівників ББП, постають у 
осіб з первинною природженою дискінезією війок (синдром 
Картагенера, муковісцидоз).

Чи всесильні антибіотики?
Чи завжди і всюди слід вибирати ФЕСХ?

Поява сучасних антибіотиків, здавалося, вирішила багато 
проблем, що постають у лікуванні запальних процесів, в тому 
числі – в порожнинах людського організму – приносових па-
зухах, барабанній порожнині зі системою порожнин скроне-
вої кістки. Але ж залишилося в силі золоте правило батька 
медицини – Гіппократа – де гній, там розріз (або пункція). 
То, може, слід повернутися до більш широкого застосування 
хірургічних методів лікування. Традиційні операції на при 
носових пазухах травматичні і все меншою мірою відповіда-
ють ощадливому напрямові сучасної хірургії. Щоправда, є й 
компромісне рішення – ощадлива хірургія під контролем ен-
доскопа, скажімо – розширення природного отвору пазухи чи 
створення додаткового сполучення з зовнішнім середовищем – 
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функціональна ендоскопічна синус-хірургія (ФЕСХ чи, анг-
лійською, FESS). А проте і ФЕСХ – не панацея.

Ряд авторів вважає, що ФЕСХ буває мало ефективною при 
хронічних запальних процесах в приносових пазухах власне 
через наявність в них ББП. 

Ми вже згадували про те, що кісткові стінки приносових 
пазух, вкриті слизовою оболонкою, особливо – за умов їх 
недостатньої аерації, є сприятливим середовищем для фор-
муваня ББП. В дослідженнях Zernotti 75% бактерій, висіяних 
з приносових пазух при їх поліпозі, має підвищену схильність 
до формування ББП, а, за даними Ramadan , це стосується 
усіх 100% висіяних бактерій. Bezerra також спостерігав утво-
рення ББП в 55,5% прооперованих етмоїдальних бул. Таким 
чином, обидві причини хронізації ПС тісно взаємно пов’язані. 
Порушення дренування і аерації пазух сприяє утворенню 
бактерійних біоплівок, а наявність останніх призводить до 
руйнування системи мукоциліарного очищення (mucociliary 
clearens) слизової оболонки приносових пазух.

Бактерійні біоплівки, сформовані за участю міцелію гриб-
ка виявлено в приносових пазухах 50% осіб, прооперованих 
методом FESS що значно погіршувало перебіг післяоперацій-
ного періоду. Hai та співавт. вважають, що FESS зменшує 
щільність наявних в пазухах ББП, а проте – лише за умов 
створення досить широкого сполучення з носом, тобто від-
новленої аерації та нормальної функції мукоциліарного тран-
спорту пазух і носа. З іншого боку, власне сповільнений му-
коциліарний транспорт сприяє утворенню ББП, а первинна 
природжена дискінезія війок або муковісцидоз створюють 
для їх формування ідеальні умови.

І мигдалики – не вийняток
Впродовж першої декади ХХІ століття нагромаджено ве-

ликий матеріал, що дозволяє твердити про значну роль ББП 
в формуванні хронічних запалень лімфаденоїдної тканини 
горла. Цей матеріал численний, бо ж у США щорічно вико-
нується 400 000 тонзилектомій. В переважній більшості ви-
далених піднебінних мигдаликів виявлено біоплівки, пере-
важно – кокові, рідше – з участю Haemophillus infl uenzae та 
грибів. До формування ББП в криптах мигдаликів залучають-
ся фрагменти злущених епітеліальних клітин.

Сприяють утворенню ББП в криптах мигдаликів мікро-
аерофільні умови. Згадаймо, що при лакунарній ангіні за-
пальний процес з локалізується довкола зовнішніх отворів 
лакун – крипт, що призводить до їх звуження і, як наслідок 
погіршення аерації та дренування. А власне за умов обмеже-
ної аерації тканин підсилюється здатність бактерій до адгезії 
і формування ББП. Здатність формувати ББП в криптах влас-
тива передусім Streptococcus mutans. В свою чергу, ББП ство-
рюють умови для персистенції коринебактерій дифтерії.

І як тут не згадати вже майже цілком забуту методику 
кріотонзилотомії, запропоновану колективом Одеського про-
фесора В.Д. Драгомирецького шістдесятих-вісімдесятих років 
минулого століття, Нагадаємо, йшлося про замороження по-
верхневого шару піднебінних мигдаликів. Після кріонекрозу 
відходили звужені зовнішні отвори крипт, поверхня епітелі-
зувалася без утворення рубців, а крипти ставали широкими, 
тобто відновлювалося їх дренування. Нині можемо додати: і 
ліквідувалися мікроаерофільні умови в криптах, сприятливі 
для розвитку ББП.

ББП виявлено і в більшості видалених аденоїдів, причому, 
переважно – в їх каудальній частині. Хоча автори не розріз-
няють осіб з простою гіпертрофією горлового мигдалика та 
хворих з аденоїдитом, все ж наявність ББП повинна б свід-
чити про хронічний запальний стан горлового мигдалика, а 
не про його просту гіпертрофію (гіперплазію).

Лікування
На даний час воно, усе ж таки, включає традиційну анти-

бактерійну, протизапальну терапію і забезпечення дренуван-
ня, а передусім – аерації порожнини 

І тут, власне підходимо до ще одного питання, яке по-
стало перед нами. Чи слід бути надто консервативним в ліку-
ванні запальних процесів в приносових пазухах, а методом 
вибору в разі хірургічного лікування завжди вважати ощад-
ливі ендоскопічні втручання на структурах середнього носо-
вого ходу слизової оболонки. 

Більшість авторів одностайна щодо того, що у випадках, 
коли мукоциліарний транспорт не діє, немає сенсу стимулю-
вати активне виведення вмісту пазухи через природні шляхи 
препаратами-мукокінетиками (синупрет, синуфорте). Методом 
вибору в цих випадках стає пасивне виведення шляхом дре-
нування через нижній носовий хід –пункція, введення дре-
нажних трубок, чи, навіть накладання риностоми за Микули-
чем – Колдвелом – Люкком.

Іншими словами, вибір поміж активним дренуванням при-
носових пазух через середній носовий хід та пасивним – че-
рез нижній залежить від функціонування мукоциліарного 
апарату. Як польські, так і німецькі оториноларингологи вва-
жають, що при муковісцидозі та при первинній дискінезії 
війок верхньощелепову пазуху потрібно дренувати через 
нижній носовий хід.

Таким чином, лікування нагнійних процесів в порожнинах 
антибіотиками за поганого дренування цих порожнин є кар-
динальною помилкою, яка сприяє утворенню кворуму бактерій 
і їхньому обміну генетичною інформацією, що, в свою чергу, 
призводить до активної колонізації слизівки антибіотикостій-
кими бактеріями та утворення ББП.

(Продовження публікації в наступному числі «НЗ»)

Професор Олександр КІЦЕРА
Доцент Олександр КІЦЕРА

(Продовження. Початок читайте у №1 за 2016 р.)
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ни). Коли якось він побачив мене в 
облздороввідділі, то сказав: «Як ви 
там в Родатичах? Ви нам будете по-
трібні». За якийсь час, коли Лав-
рик С. вже працював в Івано-Фран-
ківську, а керівником обласного 
відділу охорони здоров’я став Ва-
силь Данилейченко (покійний вже, 
дев’яносто років прожив, порядний 
був чоловік), мене, курсанта, викли-
кали в облздороввідділ. 

Цей епізод я пам’ятаю як нині. 
Роблю електрокардіограму хворому, 
заходить старша медична сестра, і каже: «Роман Ярославович, 
виходьте, бо до вас прийшли з облздороввідділу». Відверто 
кажучи, був спантеличений таким повідомленням, бо часи 
тоді були дуже непрості… Скинув халат, виходжу – в кори-
дорі сидить жінка (як потім з’ясува лося – інспектор облздо-
ровввідділу) і звертається до мене: «Роман Ярославович, вас 
чекає завідуючий». В мене аж ноги затряслися – що я зробив 
злого? «Нічого, не переживайте!». Я сходжу вниз, а там ма-
шина його стоїть, пам’ятаю як нині, сіра «Побєда». 

Приїхали туди, в приймальні була секретарка, Катерина 
(яка потім працювала зі мною). А Данилейченко В.Д. в кабі-
неті сидить, привітався і каже: «Ви знаєте, що є така думка 
вас забрати до нас в апарат». Для мене це стало повною не-
сподіванкою. Що я тут робити буду? Я лікар, займаюся хво-
рими, а тут хворих нема, то не лікарня. То є управління… Не 
пам’ятаю всієї розмови, але пам’ятаю, що сказав, що подумаю.  

(Продовження публікації в наступному числі «НЗ»)

Перебуваючи у тісному контакті з вітчизняною системою 
охорони здоров’я,  переконуємося, що застаріла система фі-
нансування та організації роботи галузі не відповідає викли-
кам сучасності. Який шлях обрати нам?       

Сьогодні в світі визначають три основні джерела фінан-
сування охорони здоров’я: державний бюджет; обов’язкове 
медичне страхування; добровільне медичне страхування. Про-
те, жодний з перерахованих варіантів не використовуються в 
ізольованому вигляді, але в окремих державах кожен займає 
домінуюче положення. 

Наприклад, в Англії, Канаді, Ірландії, Шотландії, Італії та 
Данії переважає державна система фінансування. В таких 
країнах  як Німеччина, Франція, Австрія, Ізраїль та Японія 
домінує система обов’язкового медичного страхування. Вод-
ночас, у США використовується змішана форма фінансування 
медичної допомоги, де біля 90% населення користується по-
слугами приватних страхових компаній. 

Однією з перших країн, де було запроваджене медичне стра-
хування є Німеччина. Там  воно було засноване ще в 1881 році. 
Типовою рисою німецької системи медичного страхування є 
те, що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування 
охорони здоров’я (за винятком деяких його сегментів), а ство-
рює умови для функціонування фондів медичного страхування 
та контролює їх діяльність. Головними учасниками системи 
є лікарняні каси, що об’єднують понад 85% населення дер-
жави. Членство в них  обов’язкове для всіх найманих праців-
ників. Розмір внеску складає приблизно 14%  річного доходу 
застрахованого і сплачується в рівномірних пропорціях ро-
ботодавцем і найманими працівниками. Усі застраховані отри-
мують електронну карту, яка містить інформацію про корис-
тувача, а також короткий виклад стану його здоров‘я. 

У Франції медичне страхування було впроваджено в 1910 ро-
ці, спочатку у вигляді фондів взаємодопомоги, які починаючи 
з 1928 року, були реформовані в єдину державну лікарняну 
касу. Тепер там діє вертикальна система медичного страху-
вання, яка представлена Національною касою страхування 

найманих робітників, що  перебуває під контролем Міністер-
ства соціального забезпечення та праці, охоплює понад 80% 
населення і має 129 місцевих відділень, які відповідають за 
страхування в окремому регіоні. Державне медичне страху-
вання фінансується за рахунок внес ків, що сплачуються як 
найманими працівниками, так і працедавцями. 

Саме впровадження системи лікарняних кас дозволило 
Франції та Німеччині стати світовими лідерами за якістю 
медичного обслуговування, адже лікарняні каси при незначних 
адміністративних витратах та відносно низьких страхових 
внесках, здатні охопити більшість населення, забезпечити за-
хист інтересів застрахованих, коли обсяг і якість допомоги  
не  залежать від роз міру сплачених внесків. 

Не менш вражаючим є власний досвід України. Так, в Гали-
чині «Каса хворих» вперше була створена у 1889 році. Згідно 
законів Австро-Угорщини, ця організація забезпечувала своїх 
членів безкоштовним медичним обслуговуванням та утри-
манням на час хвороби. В подальшому, у 1920 році – після 
розпаду Австро-Угорської імперії, в Польщі виникають окруж-
ні каси хворих, об’єднані у вседержавну спілку. Найстарішою 
та найбільшою з них була окружна «Каса хворих» у Львові, 
діяльність якої поширювалася на Східну та Західну Галичину.  

На території сучасної України лікарняні каси почали ви-
никати близько 20 років тому у вигляді громадських недер-
жавних організацій. Згідно даних «Асоціації лікарняних кас 
України», подібні заклади були створені у всіх регіонах нашої 
держави. Найбільш успішно вони функціонують в Житомирі 
та Полтаві. Станом на 2015 рік, загальна кількість членів лі-
карняних кас в Україні перевищила  1 мільйон осіб. 

Лікарняна каса нашого регіону – «Галицька лікарняна 
каса» була заснована за ініціативи професора Ігора Герича 
Українським лікарським товариством у Львові за сприяння 
Львівської міської ради у 2007 р. Її статут зареєстрований 
Головним управлінням юстиції у Львівській області 19 верес-
ня 2007 року.  

Основними напрямками діяльності «Галицької лікарняної 
каси» є безкоштовне забезпечення членів організації медика-

ментами на випадок госпіталізації, впровадження системи 
контролю якості медичного обслуговування, матеріальна під-
тримка лікувально-профілактичних закладів міста й області.

Діяльність «Галицької лікарняної каси» здійснюється на 
основі Закону «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», Указу Президента України № 963/2000 «Про до-
даткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населен-
ню України» від 08.08.2000 р., Наказу Міністерства охорони 
здоров’я України № 400 «Про взаємодію лікарняних кас, ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
закладів охорони здоров’я» від 11.08.2005 р., «Протоколу  на-
мірів між територіальним органом управління охороною 
здоров’я та благодійною (громадською) організацією «Лікар-
няна каса», укладеного між Членською благодійною органі-
зацією «Галицька лікарняна каса» та Головним управління 
охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністра-
ції 12 грудня 2007 року.

Згідно Статуту «Галицька лікарняна каса» – недержавна, 
неприбуткова членська організація, що може об’єднувати фі-
зичних і юридичних осіб. 

Членом організації може стати будь-який мешканець Львів-
щини незалежно від віку та стану здоров’я. Сплачуючи неве-
ликі щомісячні внески, які на сьогодні складають лише 50 грн. 
(передбачена 50% знижка для студентів денної форми навчан-
ня та дітей віком до 18 років), у випадку госпіталізації член 
Галицької лікарняної каси безкоштовно отримає всі необхід-
ні медикаменти, вартість яких може сягати 3 тисяч гривень. 

Відомо, що хвороба підкрадається до людини несподі-
вано. Ніхто з нас не знає, коли і яких недугом захворіє, а тому 
і не відкладає заощаджень на випадок хвороби. Коли ж хтось 
із сім’ї захворів і доводиться купувати ліки, зазвичай грошей 
під рукою немає. Тоді на допомогу приходять не тільки кошти, 
які людина сплачувала до Галицької лікарняної каси, але й 
значно більша сума необхідних для закупівлі ліків. Така со-
лідарна участь забезпечує високий рівень медичної допомоги, 
який не може на сучасному етапі надати бюджетна медицина 
України.

Андрій Базилевич – голова УЛТ у Львові, 
проректор з лікувально-профілактичної роботи 

ЛНМУ імені Данила Галицького

Народився я 10 лютого 1927 року в родині «гімназіаль-
ного професора»- викладача хімії в українській гім-

назії. Мама мала гарні вокальні дані і навіть брала уроки 
співу в славетної Соломії Крушельницької, але присвятила 
себе опіці над дітьми і родиною.

Батьки походили з священичих родин. Мій дідо по мамі, 
Кипріян Хотинецький, свого часу був настоятелем греко-ка-
толицької церкви у м. Ярослав (тепер Польща), а мого тата 
батько був священником у Великих Мостах.

Жили ми у Львові, в трьохкімнатній квартирі на вулиці Обо-
зовій (тепер вулиця Волощака А.). Власне там я і народився.

У 1945 році, коли я закінчив десятий клас, батько був за-
прошений у Львівський медінститут на посаду доцента ка-
федри неорганічної та аналітичної хімії. Запропонував йому 
цю роботу тодішній заступник директора медичного інституту 
Максим Музика. На жаль, вже наступного року, 12 вересня, 
коли я розпочав навчання у Львівському медичному інститу-
ті, батько помер. 

У 1951 році, після закінчення інституту, мене з молодою 
дружиною, випускницею фармацевтичного факультету, ске-
рували на роботу в село Родатичі, Городоцького району. Вона 
була призначена на посаду завідувача аптеки, а я – завідувачем 
лікарської амбулаторії на п’ятнадцять ліжок. Власне там по-
чалася моя професійна діяльність.. 

Моя мама народилась 22 лютого 1906 року в містечку 
Роздолі на Львівщині.

Її прадідом був Йосиф Мигович – греко-католицький свя-
щенник, дід Андрій був адміністратором маєтку графів Лянц-
коронських коло Роздолу. Моїм дідусем був Бронислав Ми-
гович – лікар, доктор загальної медицини, абсольвент Яге-
льонського університету у Кракові. Займав посаду окружно-
го лікаря в Роздолі, був причетний до ліквідації епідемії тифу, 
заразився ним і в травні 1906 року помер. Серед місцевої 
людності, особливо єврейської, був відомий тим, що в час 
пожежі старої Роздільської синагоги виніс і врятував з вогню 
тору. На його похороні (похорон був християнський, з свяще-
никами і хрестом на чолі процесії!) попри релігійну заборону 
участі під знаком хреста була присутня численна єврейська 
релігійна громада на чолі з рабином. Одружений був з Емілією 

 • Ïåðåäîâèé äîñâ³ä â ìåäèöèí³

ÂÇÀªÌÎÄÎÏÎÌÎÃÀ ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ë³êàðíÿí³ êàñè – ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü ªâðîïè, ìàéáóòíº Óêðà¿íè

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè - ïîñòàò³

ÑÏÎÃÀÄÈ ÏÐÎ ÆÈÒÒß ÒÀ ÐÎÊÈ ÑËÓÆ²ÍÍß ÎÕÎÐÎÍ² ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀÐÎÄÓ
У лютому 2016 року виповнюється 89 років від дня народження Заслуженого лікаря України, кан-
дидата медичних наук, доцента Манастирського Романа Ярославовича, який понад чверть віку 
очолював управління охорони здоров’я Львівської області. Подаємо увазі читачів «НЗ» розповідь 
про життєвий шлях цієї непересічної особистості у вигляді інтерв’ю доктора Р. Манастирського 
доценту Львівського національного університету ім. Івана Франка Галині БОДНАР 

Нас спочатку поселили в хаті місцевого священника, отця 
Малика, а десь за місяць, надали «квартиру» при сільській 
аптеці. Була це кімната, в одному будинку з приміщенням 
аптеки, з глиняною підлогою та мазаною, потрісканою пічкою 
в куті. Я пішов до голови сільської ради і кажу: «Пане голо-
во,» – то був такий Котеляк, пам’ятаю донині, старший чоло-
вік, – «ходіть до мене подивіться, як то я маю жити». Він 
прийшов, каже: «Так в Родатичах лікар не буде жити». Зро-
били ремонт. Я думаю хто платити буде, я грошей не маю, а 
він каже: «Ні, то все за рахунок колгоспу. Ви до нас приїхали 
працювати для народу».

Окрім села Родатичі, до території медичного обслуговуван-
ня належали також Тучапи, Милятин, Бар, Добряни, Долиняни, 
Вовчухи. Тут такий район був - вліво-вправо десь так п’ят над-
цять-двадцять кілометрів. То для поїздок мав фірмана і коні.

* * *
 Вже наступного, 1952 року, мене як перспективного мо-

лодого лікаря скерували до Львова, в медінститут на курси 
спеціалізації з терапії. Це були п’ятимісячні курси на кафедрі 
пропедевтичної терапії професора Віктора Чернова. 

Завідувачем Львівського обласного відділу охорони 
здоров’я тоді був Семен Лаврик (він потім був ректором в 
Івано-Франківському медінституті, в другій половині 50-х 
років – першим заступником міністра охорони здоров’я Украї-

Кордубою, мали трьох дітей – Софію 
(1902), Володимира (1904) та Ірену – 
мою матір (1906). 

Від трьохмісячного віку вона була без батька. Це важлива 
обставина, бо вдова з трьома дітьми у воєнний час (йшла 
світова війна) мала великі фінансові труднощі. Початкову 
освіту здобувала вдома, а надалі у Стрийській гімназії. Мала 
дар до малювання. Тому на запитання отамана УГА Г. Косса-
ка, хто уміє і може малювати військові карти, її брат (на той 
час неповнолітній стрілець) назвав сестру. Отаман зважив, 
що присутність 12-літньої дівчинки в штабі серед жовнірів 
неприпустима, дав карти малювати додому. 

Серед гімназіальних професорів особливо тепло згадува-
ла професора латини і греки М.Білика. Пізніше не раз відвіду-
вала його у Львівському університеті. 

1900-ті роки – це період масового визначення людей зі 
своєю національністю. До цього почувались австрійськими 
громадянами, галичанами. Родини були перемішані – поляки, 
русини (тогочасні українці). Особи чоловічої статі переважно 
декларували себе українцями, жінки – частіше польками. Приб-
лизно таке ж було і в маминій родині. Татові брати – україн-
ці, сестри – польки. Але вже мамині річники визначались як 
українки. Такою вона була до смерті. 

На той час в університетах існував у відношенні до україн-
ців і євреїв т.зв. numerus clausus. Дістатись на медицину було 
важко. Проте у маминому випадку спрацював інший припис - 
лікарські сироти поступали поза конкурсом. Отже, мама стала 
студенткою медицини. За своїм характером була дуже педантич-
на. До жодного екзамену не приступала, поки не простудію-
вала весь курс. Пригадувала з цього часу почуття постійної 
фінансової скрути. Питання стояло часто так: що купити – 
потрібний підручник чи на зиму нове взуття?!

 Зупинюсь дещо на обставинах, які читачам можуть дати 
деяку уяву про тодішні академічні порядки. Професор вва-
жався особою лише на ранг нижчою від Господа Бога. Тому, 
коли на першій лекції з гістології швейцар професора В. Ши-
моновича (Szymonowicz Władysław) оголосив, що панна Ми-
гович запрошується до кабінету професора, виникло певне 
замішання – що це має значити? Зайшла до нього. 

(Продовження публікації в наступному числі «НЗ»)

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè - ïîñòàò³

Ç ÆÈÒÒß Ë²ÊÀÐß ²ÐÅÍÈ ÌÈÃÎÂÈ×
В лютому минає 110 років від дня народження Почесного члена УЛТ у 
Львові  лікаря-гінеколога Ірени Мигович. Розповісти нашим читачам  про 
свою матір люб’язно погодився член товариства, професор-онколог Юрій 
Стернюк. 
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До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

Українське лікарське товариство у Львові разом із Львівською 
міською радою пропонують вам обрати для проведення медич-
них конгресів, зїздів, конференцій, симпозіумів наше унікальне 
місто Львів – культурну столицю України, місто з багатою архі-
тектурною та історичною спадщиною і добре розвинутою інфра-
структурою, потужний науковий центр. Місто лева –відомий у 
світі туристичний осередок, який щороку відвідує понад 1 мільйон 
туристів з цілого світу. 

До ваших послуг понад 70 комфортабельних готелів, великі 
конференц-зали та висококласні заклади громадського харчу-
вання, де ціни нижчі ніж у Києві в середньому на 15-20%. 

Вашим партнером у плануванні наступної зустрічі у Львові 
готова стати «Агенція з підготовки подій» Львівської міської ради.

Довідки: info@lvivconvention.com.ua 
                 та ult1910@gmail.com
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04 – Всесвітній день боротьби з 
онкологічними захворюваннями

09 – День стоматолога у Європі

15 – Всесвітній день онкохворих 
дітей

Відомості про вказані дати 
ВУЛТ рекомендує 

поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 
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Цього року Лікарський бал «Маланка-2016» вже тра-
диційно пройшов у найкращих традиціях шляхетної 

лікарської спільноти. У ньому, окрім членів Українського 
лікарського товариства у Львові, взяли участь представники 
правління Всеукраїнського лікарського товариства, члени 
Ради Молодих Лікарів Львівщини, представники благодійного 
фонду “Серце дитини”, громадські діячі, лікарі та усі, кому 
не байдужа ідея підтримки українських традицій з добро-
чинною метою. Традиційний лікарський бал став чудовим 
місцем зустрічі української лікарської спільноти та можли-
вістю разом долучитись до благочинної справи.

Гостей привітав господар свята – голова Українського лі-
карського товариства у Львові пан Андрій Базилевич. 

Потрібно назвати всіх, хто зробив нашу «Маланку» неза-
бутньою. Це пан Олег Пшик з музичним гуртом “Медоркестра” 
з їх вишуканою музикою. З гучною колядою до нас завітала 
всесвітньо відома хорова капела “Дударик”. Хлопці подару-
вали незабутні враження та чудовий настрій, тож лікарська 
спільнота мала можливість насолодитись неймовірним співом 
славетного коллективу. Вертепом та козою розважили гостей 
артисти з народого фольклорного ансамблю «Криниченька» 
з Бродів під керівництвом пані Наталії Ковальчук.

Висловлюємо подяку усім, хто створив на нашому святі 
приємну теплу українську атмосферу. Зичимо їм міцного 
здоров’я, творчої наснаги та нових досягнень в царині пісен-
ного мистецтва.

А ще величезна подяка  митцям Роксоляні Худобі, Роксо-
ляні Йолич, Софії Філіпчук, Ользі Борщ, Сергію Жолудю, 
Соломії Ковтун, Остапу Лозинському, Лілії Лучишин, Лідії 
Матвієнко, Юстині Могитич, Дарії Альошкіній, Роману Хру-
шу, Зірці Савці, Дарії Тумановій за те, що вони долучилися 

до нашої ідеї та подарували свої мистецькі роботи на благо-
дійність. Цінні витвори мистецтва були представлені на аук-
ціоні в дарунок від правління Всеукраїнського лікарського 
товариства та особисто від президента Всеукраїнського лі-
карського товариства пана Олега Мусія.

Також до нашого благодійного аукціону доєдналася Гале-
рея сучасного сакрального мистецтва «Iconart». Від часу свого 
створення галерея знайомить відвідувачів з найкращими зраз-
ками релігійного малярства знаних львівських художників та 
представників інших українських шкіл сакрального мистецтва. 
Їхньою метою є зближення сучасного мистецтва та христи-
янської духовності, переосмислення традицій у сьогодніш-
ньому культурному контексті, а також створення можливостей 
нового розвитку церковного мистецтва. Роботу на аукціон 
подарував Остап Лозинський.

Висловлюємо подяку Фонду «Серце Дитини» за допомо-
гу у підготовці аукціону. Дякуємо усім благодійникам, котрі 
допомогли у зборі коштів на придбання кардіомоніторів для 
дітей із вадами серця у КЗ ЛОР «Львівська обласна дитяча 
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ». Цього року перед фондом 
стоїть велика мета – відремонтувати та обладнати кардіопа-
лату згідно європейських стандартів. Завдяки спеціальному 
обладнанню діти почуватимуть себе комфортно та будуть за-
безпечені цілодобовим кваліфікованим доглядом. 

Час пройшов чудово, з гарною музикою, колядою, «козою», 
ярмарком та благодійним аукціоном. Всі повертались додому 
з гарним настроєм та з натхненням на весь наступний рік, бо 
разом зробили дуже хорошу справу! Запрошуємо всіх і в май-
бутньому підтримувати добрі починання!

Оргкомітет

 • Ïàì’ÿòàºìî!

ÂØÀÍÓÂÀËÈ 
ÏÀÌ’ßÒÜ ÏÐÎÔÅÑÎÐÀ 
ÌÈÕÀÉËÀ ÒÈÌÎ×ÊÀ 

Нещодавно на кафедрі нормальної фізіології Львівсько-
го національного медичного університету імені Да-

нила Галицького відбувся вечір пам’яті колишнього завідува-
ча кафедри біохімії, доктора біологічних наук, професора 
Михайла Федоровича ТИМОЧКА, присвячений 80-річчю від 
дня його народження. Участь у ювілейному заході взяли те-
перішні та колишні співробітники кафедр біохімії, нормаль-
ної фізіології, біології, гістології Львівського національного 
медичного університету, практичні лікарі, студенти. Учасни-
ки поділилися спогадами про особистість вченого, його ва-
гомі наукові здобутки, активну патріотичну позицію в сус-
пільстві. Було переглянуто фотоальбом та відеопрезентацію 
про життя профессора М.Тимочка .

 • Â³òàºìî

Наприкінці 2015 року в Націо-
нальному театрі імені Марії Занько-
вецької відбувся захід за підтримки 
Міністерства культури України, на 
якому виступали особи з особливи-
ми потребами. Натхненником і ор-
ганізатором концерту незрячих була 
член Лікарської комісії НТШ канди-
дат історичних наук Оксана Потим-
ко, яка впродовж восьми років здійс-
нює проект “Відчинилося життя” і, 
як сказав у свій час Кузьма Скрябін 
“старається відкрити світло тим, які 
не можуть його побачити”. Опісля міський голова Львова 
Андрій Садовий вручив їй нагороду – медаль Митрополита 
Андрея Шептицького.

Адріана ГРУШИНСЬКА, член НТШ

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

Â²ÄÁÓÂÑß Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÉ ÁÀË «ÌÀËÀÍÊÀ- 2016»

Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!

Читай свою газету 
«Народне здоров’я»,

пиши до неї, передплачуй її!
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 30053

Група учасників вечора пам’яті

Друзі та колеги глибоко сумують з приводу 
передчасної смерті лікаря 

ЛОШАК Віри Іванівни та складають співчуття 
її рідним та близьким. Вічна пам’ять!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ УЛТ У ЛЬВОВІ!

Повідомляємо електронні координати
УЛТ у Львові:

Офіційний сайт: http://ult.lviv.ua
Публічна спільнота у Facebook: 
https://www.facebook.com/ULT.Lviv
Група для лікарів у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/268403103363156
E-mail: ult1910©gmail.com
Офіційний сайт ВУЛТ: http://www.vult.org.ua

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³

На чергових засіданнях головної управи були розгля-
нуті питання біжучої діяльності товариства. Спільно 

із учасниками виїзного засідання президії ВУЛТ на чолі із 
президентом Миколою Тищуком обговорено ситуацію із ре-
формуванням системи охорони здоров’я. Засідання та семінар 
«Громадськість, як ефективний важіль впливу на державу в 
сфері охорони здоров’я в аспекті контролю за використанням 
коштів» відбувалися в режимі он-лайн телеконференції за 
участю зацікавлених осіб із Києва, Хмельницького, Тернопо-
ля, Одеси та деяких інших регіонів.

Обговорено проект «Положення про порядок проведення 
конкурсу та призначення керівників закладів, які перебувають 
у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Львівської області» та його застосування щодо закладів охо-
рони здоров’я. Також обговорено питання про атестаційні 
комісії та обрання позаштатних спеціалістів ДОЗ ЛОДА. Під-
ведено підсумки звітування членів ГУ товариства напередод-
ні звітної конференції.. Заслухано інформацію про підготовку 
до проведення «Форуму медичної служби Майдану».

Значну увагу приділено ситуації з випадками провокацій-
них зазіхань на професійну честь та людське достоїнство 
медичних працівників. 
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