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У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

3 – Вісті УЛТ у Львові
5 – Діяльність  

Асоціації лікарів-
католиків

5 – Форум медслужби 
Майдану

6 – Про реформу 
фінансування 
медицини

7 – Колективізм 
бактерій

«Ë³êàð ìàº çàáóâàòè ïðî ñåáå, âäèâëÿþ÷èñü ó æèòòÿ ³íøîãî».
(Àíäðå Ìîðóà) 

За словниковим визначенням прапороносець – це особа, 
яка несе прапор попереду всіх, і орієнтуючись на яку, вони 
рухаються, вона провадить їх за собою. У переносному розу-
мінні це може бути почесний провідник певної громади. Ко-
ли заходить мова про Любомира Пирога, то визнання його 
Прапороносцем української медичної громади не буде пере-
більшенням. Бо ця Людина, сягнувши значних наукових висот 
в медицині, вже чимало років очолює цей величезний про-
шарок нашого суспільства. Доктор медичних наук, професор 
Любомир Антонович Пиріг – дійсний член Національної 
Академії медичних наук України, член-кореспондент Націо-
нальної Академії наук, Президент Світової федерації україн-
ських лікарських товариств, Почесний президент Всеукраїн-
ського лікарського товариства, Почесний Президент Україн-
ської асоціації нефрологів.

Любомир Пиріг народився 1 березня 85 років тому у слав-
ному місті Рогатині на Івано-Франківщині. Через усе своє 
життя він проніс заповіт матері «завжди говори рідною мовою» 
та батька про те, що « в родинних коренях зберігається сила 
твоя». Вищу медичну освіту здобував у Львівському держав-
ному медичному інституті, отримав диплом з відзнакою. Його 
однокурсниками були відомі вчені та громадські діячі Олек-
сандр Кіцера та Михайло Павловський. До 1958 року молодий 
доктор працював лікарем у са-
наторії «Мармуровий палац» 
Моршинського курорту. 

Надалі його життя та наукова 
кар’єра поєднались із столичним 
Києвом. Тут він – представник 
галицької когорти молодих на-
уковців, пройшов шлях від аспі-
ранта НДІ клінічної медицини 
ім. М.Стражеска до завідувача 
створеної за його ініціативою 
кафедри нефрології Національ-
ної медичної академії післяди-
пломної освіти ім. П.Шупика, 
першого головного нефролога 
МОЗ України, Президента україн-
ської асоціації нефрологів. Його 
великі наукові здобутки увінчані 
званнями доктора медичних на-
ук (1978), професора (1988), 
члена-кореспондента НАН ( 
1991), академіка НАМН України 
(1993), заслуженого діяча науки 
і техніки України (1992).

Академік Любомир Пиріг – 
особистість, яка формувалась у 
легендарні 60-ті роки становлен-
ня нового покоління україн ських патріотів. Молодий галиць-
кий інтелігент активно долу чився до роботи у Київському 
клубі творчої молоді. Тут гуртувались небайдужі до суспіль-
них справ інтелектуали – літератори, митці, науковці, журна-
лісти, лікарі, яких хвилювало майбутнє рідного народу. Вони 
роздумували над проблемами національно-культурного ста-
новища України та перспективами її демократизації, органі-
зації спротиву посиленій русифікації та денаціоналізації. Свою 
громадянську позицію Любомир Пиріг маніфестував у числен-
них статтях, які подані в різних періодичних виданнях. Його 
перу належать понад 200 публіцистичних статей, опуб ліко ва-
них інтерв’ю, у яких порушено, зокрема, питання демографіч ної 
ситуації в Украї ні, стану здоров’я населення та його охорони, 
проблеми біоети ки, медичної деонтології, україн ської мови в 
царині медицини. Лікарська етика є однією із провідних тем 
його роздумів, бо своїм особистим прикладом він показує 
скільки тактики, самовладання та витримки потрібно доброму 
лікарю, щоби при теперішньому стані нашої медицини і соці-
альному положенню наших лікарів залишатись на висоті свого 
становища, не скотитись до заробітчанства на своєму ремеслі.

Щодо відстоювання позицій державної мови в системі 
охорони здоров’я, то тут, за словами Івана Дзюби «широкий 
кругозір, особиста культура і такт забезпечують цим виступам 
Любомира Пирога рівень аргументації, набагато переконли-

віший за звичні агітацій-
но-патріотичні заклики».

Збірка публіцистич-
них праць вченого, при 
тому не тільки пов’язаних 
із проблемами медицини, 
видана у Києві в 1998 ро-
ці під назвою «Медицина 
і українське суспільство», 
засвідчила його енцикло-
педичні знання рідної іс-
торії, його щире вболівання за долю України. Все, за що бе-
реться Любомир Антонович, до чого доторкається його душа, 
перетворюється у захоплюючу справу всього життя. Любомир 
Пиріг є автором понад 20 публікацій мемуарного жанру, зок-
рема, об’ємного тому спогадів під назвою «Було колись…». 
Нещодавно у київському видавництві «Світ успіху» вийшла 
друком нова книга Любомира Пирога «День за днем… Рік за 
роком…». У цій об’ємній – на півтисячі сторінок, захоплю-
ючій літературно-мемуарній повісті на основі записів осо-
бистого щоденника знайшло відображення особисте життя 
автора у віці від 27 до 80 років (1958-2011 р.р.). У цих що-
денникових записах висвітлено події та факти з життя україн-
ського суспільства другої половини ХХ та першого десяти-

ліття ХХІ ст. через призму 
особистого сприйняття авто-
ра. Картини побуту, зацікав-
лення, надії та розчарування – 
все те, чим жили українці в 
60-80 роках в УРСР та в роки 
незалежної української дер-
жави, знаходи мо на сторінках 
повісті – щоденника. Зі сто-
рінок книги-сповіді перед 
нами постає інтелектуал з 
надзвичайно широким колом 
зацікавлень – талановитий 
вчений, лікар, захоплений 
книголюб, філателіст, теа-
трал, меломан, захисник рід-
ної мови, культури, історії, 
звичаїв і традицій, люблячий 
син та чоловік, батько та ді-
дусь, гордий за свою родину, 
за своїх предків та нащадків. 
Він пише: «Вдяч ний я моїм 
батькам, рідному Рогатинові, 
які заклали підвалини моєї 
свідомості та переконань як 
людини і громадянина, україн-
ця, яким я завжди був вір-

ним». У книзі Любомир Пиріг щедро ділиться своїм унікаль-
ним життєвим досвідом, прискіпливим аналізом пережитого 
та побаченого на довгій життєвій дорозі, багатим внутрішнім 
світом, доторкнувшись до якого, кожен має можливість стати 
кращим та мудрішим, почерпнувши цього всього у автора. 
Читаючи книгу, переконуємось, що автор завжди був і зали-
шається причетним до всього, що відбувається у суспільстві. 
Відчуваємо, що він живе, повсякчас відчуваючи високу від-
повідальність за свої слова та вчинки. 

У науковому доробку вченого понад 600 праць, співавтор-
ство та редагування біля 30 монографій, підручників із низки 
питань різних галузей медицини, зокрема, нефрології, гастро-
ентерології, курортології, історії медицини. Зацікавлений 
читач має можливість ознайомитись із витримавшою вже три 
видання «Біобібліографією» праць вченого. Він підготував 
десятки кандидатів та докторів медичних наук. Свої знання 
та великий творчий потенціал академік Пиріг віддає не тільки 
медицині – він є членом Вченої ради Інституту енциклопе-
дичних досліджень Національної академії наук України, чле-
ном редколегії ЄСУ, а також низки редколегій та редакторських 
рад медичних періодичних видань в Україні та за рубежем.
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Читачі нашого часопису мають змогу переконатися, що 
на його сторінках значне місце відводиться висвіт-

ленню історії вітчизняної медицини та життєписів її діячів, 
як відомих так і невідомих широкому загалові. Іноді чуємо 
заува ження про те, чи не забагато історії на сторінках медич-
ного часопису, яким є «НЗ», чи не варто було б більше писати 
про проблеми, які безпосередньо пов’язані з охороною 
здоров’я населення. На це можна було би відповісти коротко – 
з науково обґрунтованої точки зору стан здоровя як окремої 
особи, так і всього населення, об’єктивно визначається не 
лише його тілесним, а й духовним здоров’ям. Давно уже роз-
вінчано та відкинуто сентенцію, яка гласить, що «в здорово-
му тілі – здоровий дух». Так що дбати маємо про духовне 
здоров’я народу.

Щодо медичних публікацій у «НЗ», то подаємо насампе-
ред новини львівської медицини, цікаві, в тому числі і перек-
ладні, матеріали про окремі аспекти вітчизняної та світової 
медицини, активно обговорюємо ситуацію із реформуванням 
нашої системи охорони здоров’я тощо. Безумовно, пріори-
тетним для нас є видрук наукових праць науковців ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, хоча на відміну від своїх попередни-
ків у ХХ столітті, вони, на жаль, останнім часом не проявля-
ють достатньої активності щодо подачі своїх статей до часо-
пису УЛТ. Водночас, вважаємо, що при доступності медичної 
інформації в інтернеті, великій кількості спеціалізованих 
медичних та санпросвітницьких видань нашому часописові, 
який виходить 1 раз на місяць в доволі обмеженому форматі, 
нема потреби передруковувати такі публікації. 

Та повернімось до питання про історичні публікації. Різ-
ні аспекти нашої історії та життєписи творців національної 
науки, культури, медицини мусять бути ретельно дослідженні 
і дбайливо введені до наукового обігу та донесені до свідо-
мості широких кіл населення. Бо лише таким чином можемо 
вносити історичний досвід українського народу до світової 
духовної скарбниці. Маємо пам’ятати слова Олеся Гончара 
про те, що на протязі століть «відсутність глибокої християн-
ської традиції та національних цінностей були одними з осно-
вних причин втрати надії на справедливість і втрати гідності».

Тут доречною буде розлога цитата із праці Миколи Жу-
линського «На шляху в Європейський Простір». Він пише: 
«У наш час значно посилюється інтерес суспільства до влас-
ного історичного коріння, що пов’язано з пошуками власної 
національної ідентичності, прагненням знайти у минулому 
міцну опору, щоб упевненіше дивитися у майбутнє, відновити 
національну гідність, героїзм предків. Це пробуджує держав-
ницькі устремління, сприяє формуванню високих моральних 
цінностей, національної свідомості і громадської гідності. 
Біографії відомих українців – органічна частина нашого духов-
ного і культурного спадку. Тож слід підносити, пропагувати 
шляхетні, героїчні, патріотичні і жертовні риси українців.

Українська нація цього варта, вона дотримується принци-
пів гуманності, толерантності, поваги до інших націй, їх куль-
тур, але на своїй землі вона має природне право бути повно-
цінним господарем».

Історія країни, історія нації складається із історій життя 
окремих осіб. Лише із наших публікацій вже цього року чи-
тачі змогли довідатися про людей міцного духовного гарту: 
одного із зачинателів музею історії медицини Галичини до-
цента Романа Николина та про жінку непростої долі доктора 
Ірину Мигович. Із опублікованих у «НЗ» споминів відомого 
організатора охорони здоровя Романа Манастирського читачі 
взнали немало цікавого про розвиток під його керівництвом 
системи охорони здоров’я Львівщини впродовж 50–70 років 
ХХ-го століття.

Саме тому, за нашим переконанням, в часі теперішньої 
суспільної моральної кризи публікації в «НЗ» історичних роз-
відок про українську медицину, життєписів про жертовну 
професійну працю та громадську діяльність багатьох давніших 
і теперішніх вітчизняних медиків, є вкрай потрібними до-
роговказами на життєвих шляхах наших сучасників, а осо-
бливо, молодих українських лікарів. Дещо перефразовуючи 
слова відомого булгаковського персонажа про місцезнаходжен-
ня кризи, реформувати потрібно насамперед мізки, бо без 
цього ніякі реформи не будуть успішними. Без достатнього 
усвідомлення свого минулого, своєї історії, будь-які споді-
вання на хороше майбутнє є вельми примарним. 

Зеновій МАСНИЙ

ÏÐÀÏÎÐÎÍÎÑÅÖÜ
Äî 85-ð³÷÷ÿ àêàäåì³êà Ëþáîìèðà Ïèðîãà
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(Закінчення на стор. 2)

Українське лікарське товариство у Львові 
сердечно вітає із ювілеєм Почесного члена
товариства академіка Любомира ПИРОГА!

Високоповажаний Колего!
Як видатний сучасний український вчений – акаде-

мік Академії медичних наук України і член-кореспондент 
Національної академії наук, та як всесвітньовідомий 
громадський діяч – Президент Світової федерації україн-
ських лікарських товариств, Ви активно примножуєте 
славу України та авторитет вітчизняної науки у світі. 
Будучи на протязі багатьох років Президентом відро-
дженого, в значній мірі завдяки Вашим зусиллям, Все-
українського лікарського товариства, а тепер ставши 
Почесним президентом ВУЛТ, Ви впевнено провадите 
нашу медичну громаду складною та нелегкою дорогою 
державотворення та становлення національної меди-
цини. Ваша палка публіцистична творчість запалює 
ентузіазм та надихає енергією українських медиків, 
вселяє віру в осягнення нашою системою охорони здо-
ров’я світових професійних та соціальних стандартів.

З нагоди Вашого чудового ювілею щиро бажаємо 
Вам, дорогий Колего, Божого благословення на многії 
та благії літа у доброму здоров’ї, із невгасимою насна-
гою творення добра для України та зміцнення її авто-
ритету у світі!
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здоров’я Львівщини. Активною 
була його участь в різних акціях 
національно-патріотичного, держа-
вотворчого спрямування. 

Професіоналізм Бориса Степа-
новича, його непересічні ділові 
якості, високі досягнення в роботі 
, чудові організаторські здібності, 
невтомна активність у громадській 
діяльності достойно оцінені і ви-
соко відзначені українською вла-
дою та нашим суспільством. У 
1981 році йому присвоєно звання 
«Заслужений лікар України», він 
нагороджений 15 медалями, багатьма Почесними грамотами 
МОЗ України, військового командування, владних структур 
різного рівня та керівництва охороною здоров’я, а також 
ЛНМУ ім. Данила Галицького. Його діяльність високо оціне-
на і Світовою федерацією українських лікарських товариств. 

Борис Степанович разом із дружиною Зіновією гордяться 
тим, що їх дочка Леся продовжила лікарську династію – сьо-
годні вона кандидат медичних наук, керує відділом офталь-
мології ЛОКЛ. Внучка Софія – студентка ЛНМУ ім. Данила 
Галицького. 

Від 2012 року «Почесний громадянин міста Трускавця» 
Борис Кривко очолює громадську організацію «Раду старій-
шин» у своєму рідному місті. Ця організація, у складі якої 
біля 100 осіб, своїм завданням вбачає виховання молоді у 
патріотичному дусі, забезпечення співпраці міської громади 
з місцевими владними структурами та вплив на їх діяльність, 
особливо щодо розвитку інфраструктури міста. У сфері їх 
інтересів сприяння забезпеченню належної медичної опіки 
та побутових умов для людей поважного віку.

У свої 80 Борис Степанович не піддається рокам, зберігає 
військову виправку та гарт, бадьорість та невтомність. Він 
проявляє глибоку зацікавленість актуальними проблемами 
нашої медицини, неодноразово генеруючи цікаві та корисні 
ідеї і поради щодо її функціонування. Своїм сьогоденням він 
переконливо засвідчує, що колишніх полковників – медиків 
не буває, а капітани медичних флагманів у відставку не ідуть.

Любов НЕЙ-ГОЦКО, почесний член УЛТ 
Зеновій МАСНИЙ 
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ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ Ë²ÊÀÐ Â ÑÜÎÃÎÄÅÍÍ²É ÓÊÐÀ¯Í²
(Закінчення. Початок читайте у №№1, 2 за 2016 р.)

У 1990-1994 роках Любомир Пиріг плідно працював як 
народний депутат Верховної Ради першого скликання. Він 
був одним із засновників Товариства української мови та На-
родного руху України, багатолітнім Головою медичної секції 
товариства «Україна-Світ», від 1990 року є членом Науково-
го товариства ім. Шевченка.

Засвідченням його авторитету, як видатного громадського 
діяча-медика, була його активна робота у справі відновлення 
Всеукраїнського лікарського товариства, яке він очолив і був 
його президентом впродовж 1990-2007 років, а відтак став 
Почесним президентом. Проявом того, що Любомир Пиріг є 
одним із справжніх суспільних лідерів, представником на-
ціональної еліти, є обрання його у 2000 році Президентом 
Світової федерації українських лікарських товариств, яке до 
того часу очолювали виключно діячі української діаспори.

Подвижницька громадська діяльність Любомира Пирога 
та його значні досягнення у професійній праці відзначені ба-

Скрізь і завжди у мене була про-
відна думка – служити інтересам 
мойого народу.

Іван Франко 
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ÏÐÀÏÎÐÎÍÎÑÅÖÜ
(Закінчення. Початок на стор. 1)

гатьма нагородами: орденами «Знак Пошани», «Ярослава 
Мудрого V ступеня», «Святого рівноапостольного князя Во-
лодимира Великого ІІІ ступеня», медаллю УПЦ Київського 
патріархату, почесними грамотами Кабінету Міністрів Украї-
ни, президії НАН України, СФУЛТ, УЛТ Північної Америки. 
В 1998 році він удостоєний звання Почесного члена УЛТ у 
Львові.

 Пан Любомир захоплюється філателістичною українікою, 
вірність якій зберіг з дитячих літ. Він опублікував більше 
100 статей із філателістичної україніки в Україні та США, 
Австрії, є членом редколегії журналу «Філателія України», 
учасником низки філателістичних виставок, в т.ч. заграницею. 
Опрацював та виставляв експозиції присвячені Тарасу Шев-
ченку, історії Київської Русі, нашому образотворчому мисте-
цтву, вітчизняній медицині. У різнобічності таланту Л.Пиро-
га є можливість переконатись, ознайомившись із його книгою 
«Медицина України в дзеркалі філателії», яка побачила світ 
у 2015 році. У ній автор показує, як за допомогою філателії 
можна відтворити різні сторони життя та творчості лікарів, 
доля яких поріднила їх з Україною. Засобами філателії (пош-
тові марки, листівки та конверти, пам’ятні штемпелі тощо) 

висвітлено історію української медицини, її діячів, представ-
лено наукові та лікувальні установи, окремі події. 

Вільний час Любомир Антонович любить проводити у 
родинному колі. Його дружина пані Тамара, як він згадує – 
«східнячка», яка в далекому 1958 році у Києві скорила мене 
чистою і дуже природною українською мовою» – доктор наук, 
професор, академік Академії архітектури України. Дочка 
Мар’яна успадкувала від матері потяг до мистецтва – була 
артисткою всесвітньо відомого ансамблю танцю ім. П.Вір-
ського, театрознавець. Син Олесь став лікарем-ортопедом. 
Двоє онуків ще школярі. 

Свій поважний ювілей патріарх української медичної гро-
мади академік Любомир Пиріг зустрічає міцно та надійно 
тримаючи у руках прапор цієї громади. Якось Іван Дзюба 
сказав: «Сьогодні, серед моральної дезорієнтації, потрібно 
прислухатися до голосу тих, кого є всі підстави відносити до 
людей великого життєвого досвіду, високої культури і людя-
ного серця. А саме таким і є Любомир Антонович Пиріг».

Зеновій МАСНИЙ
Зеновія СЛУЖИНСЬКА

Із усіх негуманітарних професій найбільше споріднені 
з літературою, образотворчим мистецтвом медики, серед 

яких немало письменників, художників. Лікарів за покликан-
ням і літераторів, митців об’єднує глибинність духовного 
життя, духовність. Довелося мені це довести і підтвердити в 
статтях «Медицина і культурно-політичне життя нації» («Вра-
чебное дело», 1991, 12), «Культура й медицина в єдиному 
сплелись вінку» («Українська газета», 1993, 15), «Медицина 
як інтегральна складова культури українського народу» («Ро-
довід», 1992, 4), «Мусимо творити себе на засадах уселюдської 
культури» («Ваше здоров’я», 1998, 11), «Українська медицина – 
культурологічні аспекти» («Ваше здоров’я», 1999, 85), «Меди-
цина в літературі та живописі» («Ваше здоров’я», 2007, 44) і ін.

Повернемося до цього, з чого починали. Чи за вище пред-
ставлених суспільно-медичних обставин лікар спроможний 
перейти із сфери «обслуговуючого персоналу» до «еліти на-
ції»? Спочатку уточнимо поняття «еліта». У словниках іншо-
мовних слів радянських років після визначення етимології 
слова «еліта» (фр. – elite – краще, від латинського – eligo – 
вибираю) – це поняття тлумачиться як «гурток людей з пану-
ючих верств буржуазного суспільства, мовляв, вибраних, 
найкращих». Що ж, на той час елітарна особистість була 
«буржуєм» або, що ще небезпечніше, могла бути «буржуазним 
націоналістом». На мою думку, загально прийнятому розумін-
ню поняття «еліта» відповідає характеристика, подана Ст. Вов-
каничем (статті в «Голосі України», в журналі «Універсум» 
1995-96 pp.) «... елітарність не означає соціального стану чи 
зверхнього ставлення до тих, хто не потрапив до касти «об-
раних», а насамперед лежить у площині знань, інтелектуаль-
ності, духовності, патріотизму, творення в ім’я нового, до-
сконалішого... Доброзичливість, благородство, гідність, 

етичний інтелектуалізм, чесність, милосердність, терпимість, 
відповідальність, доброчинність, альтруїзм, високі вимоги до 
себе, самообмеження у споживанні, активність у конструктив-
ній діяльності та інші якості, притаманні тим, кого називають 
елітою, з якою нація може пов’язати надії на побудову держа-
ви, творення гуманного, соціально орієнтованого суспільства».

Отже, елітарність може бути притаманною людині неза-
лежно від зовнішніх обставин, від службового становища. 
Зовнішні обставини можуть активізувати прояви елітарності 
особистості як лікаря, як громадянина, як Людини. Серед 
лікарів є немало таких, які відповідають вище наведеній 
Ст. Вовканичем характеристиці. Тому я у 1996 р. кинув заклик 
«Медична еліто, озовися!» («Мед. газета України», 1996, 16) 
і наступного року виступив у Чернівцях на науковій конфе-
ренції, присвяченій етнонаціональному розвиткові в Україні, 
з доповіддю «Медики України і національна еліта» (опублі-
кована у збірнику матеріалів Конференції 1997 року).

В одному із чисел парламентської газети («Голос України», 
18.11.2003) обговорював питання елітарності наших державо-
владних осіб І. Дмитренко. На жаль, і сьогодні можна наділи-
ти їх такими епітетами як понад десять років назад: «чорна 
еліта», «не елітарна еліта». Немало представників «псевдо-
еліти» і серед владних осіб системи охорони здоров’я, науко-
вої медицини. Як тлумачити назву підрозділу цієї статті – «Яка 
еліта – таке суспільство»? Чи суспільство таке, що обирає 
таку «еліту», чи «еліта» впливає на суспільство і формує його 
мораль і свідомість? Правдоподібно, і одне, і друге.

«За даними опитуванням, серед населення України науков-
ців до еліти відносять тільки 12% опитаних». (В. Яременко 
«Сучасність», 1999, 10). Чи не зменшився цей відсоток за 
16 років? 

Обласна клінічна лікарня у Львові заслужено вважа-
ється провідним лікувальним закладом не лише Львів-

щини, а й всієї Західної України. Цей потужний медичний 
центр, де сконцентровані професійний персонал та новітні 
медичні технології, вже понад два століття служить людям. 
Підтвердженням високого рівня лікувально-діагностичної 
роботи цієї установи є і те, що ЛОКЛ – основна клінічна 
база Львівського національного медичного університету іме-
ні Данила Галицького. Кожного року в середньому 25 тисяч 
мешканців Львівщини, сусідніх регіонів та гостей із зарубіжжя 
довіряють своє здоров’я майже двотисячному колективу ви-
сококваліфікованих спеціалістів цієї лікарні. Природно, що 
надзвичайно багато у злагодженій роботі такого колективу 
залежить від особистості того, хто його очолює. На капітан-
ському містку флагмана медицини Львівщини від 1995 до 
2004 року успішно стояв Борис Степанович Кривко – непере-
січна особистість в історії львівської медицини. 

Борис Кривко – галичанин, уродженець Трускавця, де 
прийшов у світ в робітничій родині 26 березня 1936 року. У 
1952 році став студентом Львівського медичного інституту. 
Склалося так,що на ниві охорони здоров’я він розпочав свою 
діяльність після закінчення з відзнакою у 1958 році військо-
во-медичного факультету Харківського медичного інституту. 
Пройшов шлях від молодшого лікаря однієї із військових 
частин Прибалтійського військового округу до посади заступ-
ника начальника Львівського окружного військового госпіта-
лю (1978-1992 рр.). У 1992 році у званні полковника медичної 
служби Борис Кривко пішов у відставку. Лікарської практики 
не полишив – працював завідувачем відділення анестезіології 
та реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 
а від 1994 року заступником головного лікаря з питань ліку-
вальної роботи ЛОКЛ. На протязі всієї своєї трудової діяль-
ності Борис Кривко – лікар анестезіолог-реаніматолог вищої 

категорії, невпинно займався 
науковою роботою. Він вивчав 
проблеми знеболювання в після-
операційний період, гіпербарич-
ної оксигенації, інтенсивної те-
рапії та організації охорони 
здоров’я. Захистивши кандидат-
ську дисертацію у 1975 році, 
продовжив активно займатись 

наукою, що знайшло своє відображення у майже 100 наукових 
публікаціях, низці свідоцтв на винаходи та раціоналізаторські 
пропозиції, які знайшли застосування у медичній практиці. 
Він успішно поєднав роботу у практичній медицині із науко-
во-педагогічною працею на кафедрі анестезіології ЛНМУ, де 
у 2004 році був обраний на посаду доцента. Володіючи зна-
чним педагогічним та науковим досвідом, зарекомендував 
себе як досвідчений педагог, високо кваліфікований лікар та 
успішний науковець. Доктор Б.Кривко був активним учасни-
ком науково-практичних всеукраїнських та міжнародних кон-
ференцій, симпозіумів , конгресів. Від 1993 року плідно пра-
цює в Українському лікарському товаристві, де, зокрема, 

організував низку поїздок членів товариства до Польщі, Чехії, 
Угорщини для вивчення досвіду діяльності лікарських орга-
нізацій у цих країнах. Він був одним із основних організато-
рів проведення конгресу СФУЛТ у 2000 році у Львові та Трус-
кавці. За його всебічного сприяння перед головним корпусом 
ЛОКЛ було встановлено та урочисто відкрито у 2000 році 
пам’ятник Мар’яну Панчишину. 

 Доктора Кривка обирали депутатом Львівської обласної 
ради ІІІ та ІV демократичних скликань. Як депутат він спро-
мігся зробити дуже багато для розвитку системи охорони 
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Українське лікарське товариство у Львові сердечно 
вітає із ювілеєм доцента БОРИСА КРИВКА!

Високоповажаний Колего!
Своєю професійною та активною громадською ді-

яльністю Ви заслужили велику повагу серед медичної 
громади та населення Львівщини. З нагоди Вашого 
ювілею щиро бажаємо Вам міцного здоров’я та запалу 
для продовження Вашої жертовної діяльності задля 
блага нашого народу!

ВІТАЄМО!
Українське лікарське товариство у Львові щиро 

вітає із 90-річним ювілеєм Дмитра Деонисовича 
ЗЕРБІНО – видатного українського вченого, члена-
кореспондента Національної Академії наук України, 
дійсного члена АМН України, Заслуженого діяча на-
уки і техніки, Лауреата Державної премії, Заслуже-
ного професора ЛНМУ ім. Данила Галицького, ди-
ректора Інституту клінічної патології ЛНМУ. 

Сердечно бажаємо Вам, високоповажаний Юві-
ляре, міцного здоров’я на многії літа і подальшої 
творчої наснаги для розвитку вітчизняної медицини. 

Óêðà¿íñüêèé ë³êàðþ!
Читай свою газету 

«Народне здоров’я»,
пиши до неї, передплачуй її!

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ – 30053 (Закінчення на стор. 3)
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В. Яременко процитував відомого громадського діяча 
М. Томенка: «Введення слова еліта в масову свідомість є дуже 
вдалою ідеологічною пасткою. Не хто інший, як сама еліта, 
є джерелом пропаганди своєї елітарності». І тому, продовжує 
автор статті, «... українська еліта повинна розвиватися в на-
прямку набуття вищої якості – інтелігентності, як сукупності 
життєвої мудрості та відповідних морально-етичних норм, що 
проявляється в ділах і тим самим гартує й національну ідею».

Медики, як громадяни України, патріоти (одна із рис елі-
тарності) найефективніше можуть проявити себе повсюдним 
і повсякденним використанням української мови. Питанням 
української мови присвячено понад 20 моїх статей, почина-
ючи з 1988 року («Лікарю, будь інтелігентом!» – «Літ. Украї-
на», 06.09.1988), і не тільки в медичній пресі («Вітчизна», 
1990, 3. і ін.). Досліджуючи «Аритмію українства в медицині» 
(«Укр. газета», 2001, 1), я декілька разів з інтервалами 3-4 ро-
ки простежив мову статей в медичних журналах України, в 
збірниках медичних форумів. З роками кількість україномов-
них публікацій збільшується із збереженням кількісної різ-
ниці в східно-південному, центральному і західному регіонах.

Ще у 1993 році я виступив із закликом «Лікарю, заговори 
українською!» в статті, яка після опублікування в «Українській 
газеті» (1993, 8) зайняла сторінки газет «Слово лікаря» (1993, 
5, 6, 10), «Вільна думка» (1993, 12, Австралія), «Церква і жит-
тя» (1993, 42, Австралія). Взагалі, численні мої статті публі-
кувалися в декількох друкованих органах.

Щоб заохотити до вживання української мови навіть колег-
лікарів, які сповідують відмираючу ідеологію, я виніс у за-
головок однієї із статей слова В. І. Леніна початку 20-их років 
XX ст.; «Украинизация,... раскацапывание... очень полезно» 
(«Слово Просвіти», 2012, 27).

Немало колег-лікарів українців, які зреклися материнської 
мови, байдуже і навіть негативно ставляться до неї з почуттям 
своєї вищості. Таким також можна заадресувати слова В. І. Ле-

ніна: «... обрусевшие инородцы пересаливают по части ис-
тинно русского настроения...».

У березні 1990 року МОЗ УРСР видало наказ «Про пере-
хід роботи органів та установ МОЗ УРСР на українську мову», 
09.07.1991 року розіслало підпорядкованим установам «Га-
лузеву програму розвитку української мови та інших націо-
нальних мов в установах та організаціях системи охорони 
здоров’я в Українській PCP на період до 2000 року». Цього 
ж року УРСР стала Незалежною Україною і потрібна була 
програма розвитку ДЕРЖАВНОЇ мови, що, на жаль, не особ-
ливо відчулося упродовж 25 років, хоча навіть була пропо-
зиція проведення конкурсу знавців державної мови серед 
лікарів у масштабах всієї України (О. Білошицький, «Ваше 
здоров’я», 2003, 3).

Наскільки актуальними сьогодні є слова М. Драгоманова 
(XIX ст.)...: «... кожне слово, сказане не українською мовою, 
є марнуванням капіталу народу, а за даних обставин кожна 
втрата є безповоротною». І тому «... в Україні освічена час-
тина населення мусить підняти свій пасивно-рецептивний 
(читання і слухання) рівень володіння українською мовою до 
активно репродуктивного володіння (усне спілкування)» 
(Ю. Гнаткевич, 1997).

Цікаві дослідження про «Роль українських лікарів у збе-
реженні та розвитку інтелектуального потенціалу української 
нації» («Лікарський вісник», 2004, 1, США) провів П. Бачин-
ський (Дніпропетровськ). Він доводить, що великий вплив 
на інтелектуальний розвиток дитини, задатки якого заклада-
ються ще у внутрішньоутробному періоді, має засвоєння нею 
рідної з попередніх поколінь мови. І тому українські лікарі, 
під час спілкування з майбутніми матерями в допологовому 
періоді «мають пояснювати потужний вплив першої мови, 
якою заговорить дитина, на розвиток її інтелекту, а також дуже 
важливу роль самої матері в навчанні першої мови».

Ще одна сфера діяльності, до якої повинна долучитися 
лікарська громада, просвітницько – виховна. Це, починаючи 
від діалогу з пацієнтом під час його візиту в поліклініку, візи-
ту лікаря за викликом, чи в стаціонарі, до публічних бесід, 
лекцій, які повинні організовуватися через створення громад-
ських центрів здоров’я. Починатися така діяльність повинна 
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(Закінчення. Початок на стор. 2)

в школах, про що я ставив питання в статті «Здоров’я, як 
соціальна необхідність і предмет навчання та виховання» 
(«Ойкумена», 1992, 4). Адже в Україні кожен четвертий під-
літок віком від 13 до 17 років раз на місяць уживає міцні 
алкогольні напої, третина учнівської молоді віком 11-17 років 
має досвід тютюнопаління, ризик зараження BIJI-інфекцією, 
бо кожен 3-й хлопець, кожна 6-та дівчина віком 13-17 років 
мають досвід статевих стосунків («Здоров’я України», 2015, 
10). Масове зловживанням алкоголем, тютюнопаління, брак 
фізичної рухливості на тлі незбалансованого харчування – за-
гроза здоров’ю всього населення України. Чому не пояснити, 
що, згідно з даними Гарвардської школи охорони здоров’я, 
серед 12 причин, які вкорочують життя і прискорюють смерть 
(харчування, алкоголь, маса тіла і ін.), тютюнопаління займає 
перше місце?

У своїй статті «Здоровий спосіб життя – сучасні можли-
вості його реалізації» («Ваше здоров’я», 2006, 33) я наголосив, 
що незалежно від сьогоднішніх економічних обставин у разі 
вольового бажання і самоконтролю можна здорового способу 
життя дотримуватися.

Наближаємося до 25-річного ювілею Державної Незалеж-
ності України. Як можна судити навіть із заголовків публіка-
цій протягом 25 років, система охорони здоров’я в Україні 
закинута, за 25 років не вистачило державницької волі, щоб 
підвищити рівень медичної допомоги, полегшити доступність 
до неї, вжити заходів для належної оцінки суспільного зна-
чення лікаря, створення належних для його діяльності умов, 
щоб він зберігав гідність як Лікар, як Громадянин, як Людина.

Пора усвідомити нашій державній владі, що її відношення 
до охорони здоров’я громадян визначає і ступінь довіри до неї 
з боку суспільства. І пора, враховуючи високу цінність люд-
ського здоров’я, життя, визнати слова Вольтера, хоч сказано 
було це ще у ХVІІІ столітті: «Люди, зайняті поверненням 
здоров’я іншим людям, виявляючи дивне поєднання майстер-
ності і людяності, стоять найвище за всіх великих на цій землі».

Любомир ПИРІГ
 академік НАМН України, 

член-кореспондент НАН України,
 Президент СФУЛТ, почесний Президент ВУЛТ

20 лютого відбулась щорічна звітна конференція УЛТ у 
Львові. На початку засідання учасники конференції хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять героїв Небесної сотні та загиблих 
воїнів АТО. Також було пом’януто членів товариства, які віді-
йшли у вічність впродовж 2015 року.

Із звітною доповіддю виступив голова товариства доктор 
Андрій Базилевич. Ним було доволі детально охарактеризо-
вано діяльність Головної управи та товариства в цілому. Зок-
рема, було відзначено, що на теперішній час членами това-
риства є 1175 осіб, функціонує 59 осередків – тобто існує 
реальне збільшення членства та темпів цього зростання. У 
доповіді йшлося про науково-просвітницьку діяльність, яка 
впродовж звітного періоду значно посилилась, відзначено як 
позитив те, що проводились і виїзні науково-практичні кон-
ференції. Кардинально покращено інтернет-комунікацію УЛТ. 
Присутні також почули про розвиток Проекту прихильності 
«УЛТ –велика родина». Серед заходів, проведених Лікарським 
клубом ім. Юрія Липи, відзначено опікунські заходи над діть-
ми Лаврського сиротинця. У доповіді йшлося і про діяльність 
Галицької лікарської каси, проведення забігу «Здоровий лі-
кар – здорова нація!», спільну із корпорацією «Артеріум» 
толоку у парку «Знесіння», організацію декількох поїздок 
лікарів до Франції для ознайомлення із досвідом тамтешніх 
колег. Під час проведення благодійного «Маланчиного балу», 
в якому взяли участь 130 гостей, було зібрано 13 700 гривень, 
які скеровані на закупівлю сучасного устаткування для лікар-
ні «ОХМАТДИТУ». Присутніх було проінформовано про пе-
ребіг 6-річної судової тяганини щодо відстоювання права на 
домівку Музею історії медицини Галичини ім. Мар’яна Пан-
чишина, яка закінчилась остаточною перемогою УЛТ. Термін 
оренди будинку продовжено на наступні 25 років. У перспек-
тивних планах подальшої діяльності товариства продовжен-
ня науково-просвітницької діяльності, поглиблення взаємодії 
з владою, створення експертних (дорадчих) рад в ЛПЗ, роз-
виток «Школи управління». Було сказано про співпрацю з 
Департаментом охорони здоров’я ЛОДА, про те,що член ГУ 
доктор Володимир Семенів є членом комісії з охорони здоров’я 
Колегії ЛОДА. Проінформовано про прийняття сесією облас-
ної ради «Положення щодо затвердження керівників закладів 
комунальної власності», до роботи над яким було залучено і 
УЛТ, а також про ситуацію з призначенням позаштатних спе-
ціалістів. Надано інформацію про наступне реформування 
медицини катастроф та заплановане скорочення чисельності 
лікарняних ліжок на Львівщині на 20 %. У доповіді голови 
товариства д-ра А. Базилевича було дуже слушно відзначено, 
що лише «наша самоповага – критерій поваги до нас», маючи 
на увазі авторитет УЛТ серед медичної громади та в суспіль-
стві в цілому.

Скарбник товариства п. Олександр Канчалаба проінфор-
мував про виконання кошторису за звітній період і представив 
бюджетний план на 2016 рік. Обидва документи були затвер-
джені конференцією.

Доктор Ольга Петришин – член комісії з координації ро-
боти з осередками, розповіла про 10 виїзних засідань, в т.ч. 
у Червонограді за участю керівників ВУЛТ, про участь у ство-
ренні осередку УЛТ на Вінниччині, а також про те, що ство-
рено більше 10 нових осередків та відновлено 5. Було пред-
ставлено перспективний план виїзних засідань на 2016 рік.

Голова Суду лікарської честі доктор Володимир Синиця 
докладно інформував учасників конференції про ситуацію, 
яка складається останнім часом щодо звинувачень медиків у 
корупції, зокрема – щодо кваліфікування матеріальної подя-
ки від пацієнтів як хабара тощо.

У виступі голови Лікарського клубу ім. Ю.Липи доктор 
Ірини Чубучної було констатовано зниження активності чле-
нів товариства і у зв’язку з цим деяке зменшення об’єму діяль-
ності Клубу. У Році Івана Франка, яким оголошено 2016 рік, 
планується проведення низки культурно-просвітницьких за-
ходів, приурочених до цієї події.

Доктор Ганна Гаврилюк, як голова науково-видавничої 
комісії, розповіла про її діяльність, привітала нові тенденції 
в роботі Головної управи, посилення впливу УЛТ на діяльність 
владних структур. Було запропоновано дати позитивну оцін-
ку діяльності ГУ за звітній період.

Головний редактор часопису УЛТ «Народне здоров’я» у 
своєму виступі піддав критиці ситуацію із недолугим рефор-
муванням медицини, відзначив значне посилення пасивності 
медичної громади, своєрідним «дзеркалом» якої, за його сло-
вами, є ситуація із «НЗ». Ним було вказано на факти пропа-
гування російськомовної, в т.ч. виданої тепер в Росії, медич-
ної літератури, згортання традиційної співпраці УЛТ з 
«Народною лічницею», на пасивність товариства, в т.ч. на 
рівні ВУЛТ, щодо протистоянню руйнуванню медицини та 
діяльності фарммафії. Він обґрунтував недопустимість ігно-
рування існуючих реалій при вирішенні проблем сімейної 
медицини, лікарського самоврядування, обов’язкового дер-
жавного медичного страхування та реформування медицини 
в цілому.

Голова кваліфікаційно-кадрової комі-
сії доктор Ольга Біленька представила 
список 114 осіб, впродовж року рекомен-
дованих Головною управою згідно із по-
даними заявами до прийому в члени УЛТ. 

Пролунали пропозиція прийняти до членів товариства лише 
тих кандидатів, які беруть участь в конференції. Однак, було 
вирішено, як виняток, цього року востаннє задовольняти за-
яви про вступ до УЛТ без особистої присутності на щорічній 
конференції. У виступі було відзначено, що у 2015 році прий-
нято 114 осіб, тоді як у 2014 – лише 49. Ріст чисельності 
членів є в осередках у Бориславі, Червонограді, Мостиськах, 
лікарні « ОХМАТДИТ» .

У виступі доктора Йосипа Голика йшлося про співпрацю 
УЛТ та Департаменту охорони здоровя ЛОДА, дано позитив-
ну оцінку часопису товариства «Народне здоров’я». 

Член комісії з охорони здоров’я в Громадській раді ЛОДА 
доктор Юліан Мицик виступив із цікавою інформацією про 
організацію та досвід діяльності лікарського самоврядування 
у Польщі та інших країнах Європи. 

Про «Концепцію реформування фінансування системи 
охорони здоров’я : підґрунтя та наслідки» розповів голова 
комісії УЛТ з реформування доктор Василь Штибель. Було, 
зокрема, переконливо доказано всю її недолугість та безпер-
спективність.

В проекті рішення конференції, який зачитав доктор Анд-
рій Базилевич, йдеться про потребу у змінах щодо фінансу-
вання медицини – збільшення його до 10% національного 
доходу, впровадження лікарського самоврядування, електро-
нної системи охорони здоров’я, забезпечення закладам охо-
рони здоров’я управлінсько-фінансової свободи, призначення 
їх керівників виключно на конкурсній основі, посилення 
утвердження української мови в системі охорони здоров’я.

Учасники конференції дали задовільну оцінку діяльності 
товариства та його Головної управи за звітній період.

Власна інформація

 • Â³ñò³ ÓËÒ ó Ëüâîâ³
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«Все моє професійне життя було присвячене проблемам 
стоматологічної імплантації і для мене буде найприємнішим 
відсвяткувати свій 60-річний ювілей у невимушеній дружній 
атмосфері в моєму рідному місті Львові в колі однодумців, 
колег, друзів – всіх тих, хто був поруч зі мною, підтримував 
та надихав протягом довгих років, які могли б поділитись 
своїми думками та досвідом в імплантології на конференції 
«Мирон Угрин збирає друзів». Саме так було написано у зап-
рошеннях на відзначення ювілейної дати відомого в Україні 
та за її межами доктора Мирона Угрина. Ювіляр, знаний в 
Україні як заслужений лікар , почесний президент Асоціації 
імплантологів, паст-президент Асоціації приватно практику-
ючих лікарів-стоматологів, президент Асоціації стоматологів  
Колосальний досвід та активна громадянська позиція зумо-
вили нещодавнє обрання його Головою президії Національної 
лікарської ради України, що, безумовно, сприятиме втіленню 
у практику вітчизняної системи охорони здоров’я ідей само-
управління та лікарської автономії.

Життєвий шлях юві-
ляра до вершин профе-
сіоналізму був висвітле-
ний перед гостями 
урочистостей, які від-
гукнулись на запрошен-
ня і 12 лютого – в день 
народження ювіля ра, 
вщерть заповнивши залу 
Національного драма-
тичного театру імені 
Марії Заньковецької. 
Цікаву мультимедійну 

доповідь «Незабутні миттєвості» представив перший вчитель 
ювіляра – тодішній завідувач кафедри ортопедичної стомато-
логії ЛНМУ ім. Данила Галицького професор Валентин Ма-
кеєв. Було відзначено, що коли у 1984 році молодий доктор 
Угрин отримав диплом лікаря із відзнакою, вже тоді «імплан-
тологія стала його любов’ю назавжди», як потім сказав про 
нього один із його вчителів відомий професор Евальд Варес.

Надзвичайно активна життєва позиція є визначальною 
рисою Мирона Угрина. Одним із принципів його діяльності 
є особлива увага до молодих спеціалістів. Саме тому 11 лю-
того, напередодні ювілейних урочистостей, під його патро-
натом проведено конференцію молодих вчених, де кращі 
роботи було відзначено преміями від ювіляра з Благодійного 
фонду Мирона Угрина «З любов’ю в серці». До речі, про Бла-
годійний фонд. Він був створений у 90-х роках для забезпе-
чення надання стоматологічної допомоги дітям з вродженою 
відсутністю зубів, онкологічним хворим та пацієнтам поваж-
ного віку. Фонд також фінансує навчання та стажування та-
лановитої молоді, надає щорічні стипендії молодим лікарям 
та науковцям. За сприяння Мирона Угрина у 2016 році україн-
ські стоматологи вперше будуть учасниками конгресу FDІ, де 
працюватиме також секція молодих вчених.

Однак, цей БФ – не єдине благодійне дітище ювіляра. Вій-
на на сході України поставила перед нашими медиками нові 
складні завдання. Тому Мирона Угрина бачимо серед заснов-
ників фонду «Санація» з надання безкоштовної стоматоло-
гічної допомоги учасникам АТО. Очолювана ним Асоціація 
стоматологів України підписала меморандум про співпрацю 
з Військово-медичним департаментом Міністерства оборони 
України.

 Своєрідною «сто-
матологічною візит-
кою» міста Лева стали 
широко відомі в світі 
Східноєвропейські 
конференції з проблем 
стоматологічної імп-
лантації, ініціатором 
яких у свій час став 
доктор Угрин, постій-
ний голова оргкоміте-

ту цих заходів. Завдяки 
тому, що у них приймають 
участь всесвітньовідомі 
спеціалісти, українські лі-
карі мають чудову та уні-
кальну можливість по-
черпнути найкращі досяг-
нення світової стоматології. Водночас чужоземні учасники 
переконуються у все зростаючій професійності своїх україн-
ських колег.

Масштабна реалізація напрацювань в галузі імплантоло-
гії втілилась у створення у 1991 році Центру стоматологічної 
імплантації та протезування «ММ», який зажив слави про-
відної не лише у Львові, а й далеко за його межами спеціалі-
зованої стоматологічної клініки. Через 10 років Мирон Угрин 
розпочав будівництво нової суперсучасної будівлі стоматоло-
гічної клініки. Сьогодні вона успішно працює, демонструючи 
надзвичайно високу фахову репутацію її керівника та очолю-
ваного ним колективу чудових спеціалістів світового рівня.

Мирон Угрин знаний у світі як один із розробників сис-
теми імплантів «U-impl» разом із швейцарськими спеціаліс-
тами. На його рахунку сотні наукових публікацій, в т.ч. у за-
рубіжних виданнях. У 1999 році він ініціював створення 
аналітичного центру імплантології України – АІУ. Нещодав-
но розпочав свою діяльність навчальний центр «МаксиМус», 
зуботехнічна лабораторія «ММ»Ще одним широко знаним 
«дітищем» доктора Угрина є засноване у 1992 році видавни-
цтво медичної літератури «ГалДент», на рахунку якого вели-
чезна кількість медичних книг як вітчизняних та і зарубіжних 

авторів. Тоді ж Мирон Угрин став засновником та видавцем 
першого у незалежній Україні журналі «Новини стоматології», 
а згодом ще декількох журналів. Спеціалізований журнал 
«Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія» став «must read» 
для кожного спеціаліста в цій галузі, який прагне доскона-
лості у своїй професійній діяльності. Це ж можна сказати і 
про єдиний вітчизняний журнал для дитячих стоматологів 
«Профілактична та дитяча стоматологія». 

Світова медична спільнота високо цінує професійні здо-
бутки такого обдарованого науковця в царині стоматологічної 
імплантології, яким є Мирон Угрин. За вагомий внесок у 
впровадження та успішне поширення стоматологічної імп-
лантації в Україні він у 2005 році був відзначений найвищою 
відзнакою ІСРОІ. Його професійна діяльність відзначена на-
городою Міжнародного конгресу оральної імплантології за 
внесок у галузі освіти, Почесною грамотою Кабінету міністрів 
України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної стомато-
логії, почесною відзнакою імені Юрія Бернадського за до-
сягнення в хірургічній стоматології. За вагомий особистий 
внесок у розвиток Львова, як місця проведення міжнародних 
спеціалізованих виставок та конференцій, доктор М. Угрин у 
2015 році удостоєний звання Почесного амбасадора Львова.

Про всі ці здобутки ювіляра йшлося у презентації відео 
розповіді «Незабутні миттєвості». А пізніше зала теплими 
оплесками зустріла виступи самого ювіляра та його численних 
гостей. Міський голова Львова Андрій Садовий нагородив 
Мирона Угрина почесною відзнакою «Золотий герб Львова», 
відзначивши при цьому його достойну поваги шляхетну пат-
ріотичну позицію львів’янина. Вітаючи ювіляра від імені МОЗ 
України, директор Інституту стоматології МОЗ професор 
Олексій Павленко слушно сказав, що «життя ювіляра – вагома 
частина життя української стоматологічної спільноти». Бурх-
ливу овацію викликала поява на сцені численних учасників 
АТО, рядових та провідних військових медиків, з якими тіс-
но співпрацює колектив клініки М.Угрина. Було зачитано 
Наказ міністра оборони України, в якому відзначено вагомі 
заслуги ювіляра у налагодження медичної, зокрема, стомато-
логічної допомоги учасникам АТО, раненим та хворим. За 
вагомий особистий внесок у розвиток військової медицини 
та організацію спеціалізованої стоматологічної допомоги Ми-
рона Угрина нагороджено медаллю «20 років Українській 
Військово-медичній Академії» йому вручено пам’ятні пода-
рунки від військових, зокрема, підписаний бійцями для ньо-
го державний прапор. Керівником волонтерського проекту 
«Санація» Марією Дацко ювілярові вручено нагороду добро-
вольців «За мужність і милосердя».

 Голова Всеукраїн-
ського лікарського то-
вариства Микола Ти-
щук та голова УЛТ у 
Львові професор Анд-
рій Базилевич вручили 
членові товариства 
М.Угрину пам’ятний 
подарунок – портрет 
Владики Андрея Шеп-
тицького та нагороду 
ВУЛТ «За працю і зви-
тягу в медицині». У вітанні колеги ювіляра із студентських 
літ відомого професора Ярослава Заблоцького прозвучали 
слова про те, що «такі громадські діячі та вчені, організатори 
охорони здоров’я, яким є Угрин, належать до тих, хто творить 
сучасну історію України». Ще одна його однокурсниця – про-
фесор НМАПО Мирослава Драгомирецька зазначила, що 
«нев’януча молодість ювіляра –у його невгасній активності, 
у його невпинних новітніх починаннях». Вітаючи Мирона 
Угрина, колеги із Харкова та Полтави повідомили, що йому 
надано звання «Почесний житель Слобожанщини». Здобутки 
д-ра Угрина відомі далеко за межами України, тож його тепло 
вітали колеги із багатьох країн світу. Зокрема представники 
Грузії вручили йому ошатно інкрустований том «Витязя у 
тигровій шкірі», колеги із Азербайджану – чудовий націо-
нальний килим. У своєму вітальному виступі лауреат Шев-
ченківської премії фотомитець Василь Пилип’юк повідомив, 
що має намір один із чергових томів серії «Постаті», де йдеть-
ся про видатних українців, присвятити непересічній особис-
тості Мирона Угрина. Від колективу господарів сцени – на-
ціонального драматичного театру ім. Марії Заньковецької 
ювіляра тепло вітали генеральний директор Андрій Мацяк та 
народний артист України Святослав Максимчук. При цьому 
пан Мацяк відзначив його активну доброчинну діяльність. 
Одна із пацієнток доктора Угрина, відома письменниця Окса-
на Забужко, говорячи про цього чудового спеціаліста, відзна-
чила, що «у цієї, реалізованої від Бога людини, чесне ремесло 
перетворилось у мистецтво!» 

Впродовж багатьох годин звучали теплі вітання від друзів 
та колег ювіляра із різних регіонів України та далекого і близь-
кого зарубіжжя. Свої пісні подарували ювілярові учасники 
славетної «Пікардійської терції». 

На завершення урочистої академії сцену заповнили співп-
рацівники ювіляра і у їх виконанні прозвучала урочиста ода 
на його честь. Справді, чудовий світ, бо в ньому є такі люди, 
як Мирон Угрин! Саме про таких поетичне слово Володими-
ра Сосюри: «Працювать! Працювать безумовно! /Кожній 
хвилі нема вороття! / Ні! Я зовсім іще не заповнив / Золотої 
анкети життя.»

Зеновій МАСНИЙ
P.S. Цю статтю я писав із особливою приємністю та гор-

дістю за її героя, бо колись він був одним із моїх кращих 
студентів. З.М.

 • Þâ³ëåé

ÌÈÐÎÍ ÓÃÐÈÍ ÇÁÈÐÀª ÄÐÓÇ²Â
Äî 60-ð³÷÷ÿ äîöåíòà Ìèðîíà ÓÃÐÈÍÀ

Мер Львова А.Садовий 
вручає нагороду ювілярові

Вітання від президента ВУЛТ М.Тищука 
та Голови УЛТ у Львові А.Базилевича

Ювіляра привітали учасники АТО

Українське лікарське товариство у Львові сердечно 
вітає із ювілеєм доцента МИРОНА УГРИНА

із 60-річчям!
Високоповажаний Колего!

Завдяки невтомній творчій праці Ви сягнули вершин 
своєї професії, заслужено стали мега-зіркою міжнародної 
стоматологічної спільноти, відомим громадським діячем, 
одним із очільників вітчизняної медичної громади.

Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я на многії 
літа і наснаги до подальшого примноження слави україн-
ської медицини у світі! 

Летять літа, і їм немає спину, 
За ними мудрості великий зміст! 
Сьогодні Ви іще одну вершину 
Здолали, ніби вправний альпініст. 

Хай Вам Господь завжди дарує щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
Хай нові успіхи, мов рушники квітчасті,
Надалі стеляться до Ваших ніг.

Нещодавно за ініціативи лікарської комісії Наукового 
Товариства імені Шевченка при співучасті Україн-

ського Лікарського Товариства та Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, відбулась 
спільна конференція з міжнародною участю на тему «Сучас-
ні здобутки онкології: 70-літній досвід Львівської наукової 
школи онкології». Зустріч, що проходила у форматі телекон-
ференції, була присвячена Всесвітньому дню боротьби з раком, 
який відзначається щорічно 4 лютого. 

У виступах не лише висвітлювали аспекти діагностики і 
лікування онкологічних захворювань, але і розповідали про 
багатолітній досвід боротьби зі страшною недугою, про по-
дальші перспективи розвитку онкології, про видатних науков-
ців, що стояли біля витоків Львівської онкологічної школи і 
завдяки зусиллям яких досягнення цих перспектив сьогодні 
стає можливим.

Доповідь, присвячену історії Львівської наукової школи 
онкології та її інтеграції у світову науку, виголосив професор 
Борис Білинський, розповівши про загальні принципи ство-

рення наукових шкіл та про корифеїв вітчизняної онкології. 
Першопрохідником цього напрямку медицини на теренах 
колишнього СРСР став професор Микола Петров, засновник 
онкологічної школи, в основу якої лягло поєднання клініки і 
глибоких наукових досліджень. Принципи абластики та анти-
бластики, запропоновані ним, залишаються актуальними і 
сьогодні. Також не можна було не згадати Марію Склодовську-
Кюрі, двічі лауреата Нобелівської премії, яка зробила «цар-
ський» дарунок львів’янам – 85 мг радію, що врятував не 
одне життя в повоєнні часи (доповідач мав честь особисто 
використовувати його для аплікацій при лікуванні раку шкіри 
та раку шийки матки). Саме тому, наголосив доповідач, львів-
ська онкологічна школа зараз проходить “ре-інтеграцію у 
світові здобутки”, оскільки в основі має передові, “нобелівської 
ваги”, витоки. Не оминув своєю увагою професор Білинський 
і львівських професорів – засновника львівської школи онко-
логів професора Гаврила Ковтуновича (учня школи Петрова) 
та його наступника – професора Анатолія Гнатишака. Про-
фесор Ковтунович, який хоч і був запрошений до Львова на 

посаду завідувача кафедри загальної хірургії, завжди більше 
цікавився онкологією. Він завжди тримав своїх учнів «в то-
нусі», адже в обговорені кожного клінічного випадку приймав 
участь весь колектив, починаючи від наймолодших, і аж потім 
свою думку висловлювали досвідчені лікарі. Одним з таких 
був д-р Келеман, який в ті важкі часи міг виконати панкреато-
дуоденальну резекцію під місцевою анестезією (зараз про 
таке і подумати страшно!). Наступником професора Ковту-
новича став випускник Львівського університету професор 
Анатолій Гнатишак, який і організував в 1966 році на базі 
львівського онкологічного диспансеру кафедру онкології, ак-
тивно займався педагогічною роботою, науковими досліджен-
нями. Саме він одним з перших почав досліджувати пробле-
му раку щитоподібної залози, що був тоді рідкісною 
патологією. Професор Білинський підкреслив, як важливо не 
забувати своїх наставників, бо «учні бачать далі за своїх вчи-
телів лише тому, що стоять на їх плечах». З цим твердженням 
неможливо не погодитись, оскільки сучасна львівська онко-
логічна школа продовжує традиції, започатковані її вчителя-
ми – поєднання теоретичних досліджень з практикою, ви-
вчення імунологічних аспектів виникнення раку, чутливості 
злоякісних пухлин до впливу хіміотерапії та персоналізація 
лікування раку. 
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6 лютого 2016 року, напередодні других роковин Дня 
Пам`яті Небесної Сотні, у Львові відбувся Форум медичної 
служби Майдану. 

На Личаківському цвинтарі учасники Форуму вшанували 
пам’ять Героїв Небесної Сотні та загиблих у ході АТО, у тім 
числі й своїх колег. Відбулась поминальна Панахида за участю 
священнослужителів багатьох храмів Львова, очолювана прото-
пресвітером Личаківського деканату отцем Зіновієм Харкавим.

В актовому залі Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького відбулося засідання 
Форуму. Крім медиків і волонтерів Львівщини, які долучались 
до буремних подій на Майдані 2013-2014 рр., у Форумі взяли 
участь колеги з Києва, Вінниці, Тернополя, Івано-Франківська, 
Одеси, Дніпропетровська, Рівного, представники медичних 
служб Майдану, громадських організацій, волонтери, а також 
голова Львівської ОДА Олег Синютка, координатор батальйо-

26 лютого цього року урочистості з нагоди 15-річчя ді-
яльності Асоціації лікарів-католиків в Україні (АЛК) розпо-
чались з подячної Служби Божої у храмі святих безсрібників 
Косми і Дам’яна, яку відслужив духовний асистент Асоціації 
о. Корнилій Яремак. Урочиста академія та науково-практична 
конференція відбулася у конференц-залі Стоматологічного 
медичного центру ЛНМУ ім. Данила Галицького. 

На початку урочистостей при-
сутніх благословив Високопреосвя-
щенний Архиєпископ і Митропо-
лит Львівський Кир Ігор (Возь-
няк). Присутні під проводом 
о. Корнилія Яремака спільно від-
мовили «Молитву лікаря» Івана 
Павла ІІ. Ним та ректором УКУ 
о. Ігорем Бойком Президентові 
АЛК д-ру Іванові Луцю було вру-

чено Почесну Грамоту УГКЦ, якою була відзначена його осяя-
на Божественною жертовністю праця та вся діяльність очо-
люваної ним Асоціації. Прозвучали щирі вітання від Блажен-
нішого Владики Патріарха УГКЦ Святослава Шевчука, від 
Голови конференції римо-католиків України Архиєпископа 
Львівського РКЦ Мечислава Мощицького, від Президента 
Європейської асоціації лікарів-католиків Франсуа Блена, від 
президентів АЛК низки європейських країн. Вельми позитив-
но охарактеризувала діяльність АЛК професор ЛНУ ім. Івана 
Франка Н. Жигайло. Від імені міського голови Львова Андрія 
Садового вітання виголосила в.о. керівника Управління охо-
рони здоров’я міста Н.Літвінська. 

Президент АЛК, член Папської академії життя доктор Іван 
Луць виголосив програмну доповідь «Серця, відкриті для 

27-29 січня 2016 року у Львові проведено «Школу управ-
ління у сфері охорони здоров’я», участь в якій взяли органі-
затори охорони здоров’я, представники Департаменту охоро-
ни здоров’я ЛОДА, депутати Львівської міської ради, лікарі, 
юристи, які працюють у системі охорони здоров’я. Організа-
торами заходу були Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право», кафедра медичного права факультету 
післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького та 
Асоціація шкіл громадського здоров’я в Європейському ре-
гіоні (ASPHER) за експертного сприяння Всеукраїнської гро-
мадської організації «Фундація медичного права та біоетики 
України», Українського лікарського товариства у Львові та 
Комісії з питань охорони здоров’я Громадської ради при ЛОДА 
та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Відкрила захід і виступила з вітальним словом доцент 
Ірина Сенюта, завідувач кафедри медичного права ЛНМУ 
імені Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медич-
ного права та біоетики України». Вона наголосила на важливо-
сті проведення таких управлінських шкіл, особливо з огляду 
на реформу охорони здоров’я, адже вони насичені правовими 
питаннями, забезпечують учасників необхідним правовим 
інструментарієм, розкривають рецепти для вирішення склад-
них завдань на практиці. Слова вітання пролунали від про-
ректора з лікувальної роботи Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького, професора 

Андрія Базилевича, який зазначив, що про-
ведення таких навчальних шкіл доречно 
зробити систематичним, адже в умовах 
змін в охороні здоров’я необхідно мати 
доступ до нової інформації, бути готовим 
до викликів практики. Він також підкрес-
лив, що ідея організації школи управлін-

ня зародилась в Українському лікарському товаристві у Львові 
та за допомогою партнерів змогла бути втілена в життя. 

До проведення заходу було залучено міжнародних екс-
пертів: професора Катажину Чабановську, керівника Програми 
управління та лідерства у сфері європейського громадського 
здоров’я Маастріхтського університету (Маастріхт, Нідерлан-
ди), члена Правління Асоціації шкіл громадського здоров’я 
в Європейському регіоні (ASPHER), експерта ВООЗ з питань 
лідерства у сфері громадського здоров’я, професора Анну 
Мокрицьку із Школи громадського здоров’я Ягелонського 
університету. Професор Чабановська висвітлила питання лі-
дерства у сфері громадського здоров’я та прав людини у сфе-
рі охорони здоров’я, а професор Мокрицька поділилась до-
свідом реформи системи охорони здоров’я в Польщі. Перед 
учасниками заходу виступили також представники Полтав-
ського юридичного інституту: завідувач кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права, доктор юридичних 
наук Віталій Пашков та асистент цієї ж кафедри, кандидат 
юридичних наук Андрій Олефір. В. Пашков представив гос-
подарсько-правовий статус комунальних закладів, а також 
обговорив з учасниками проблематику проведення конкурс-
ного відбору на заміщення вакантних посад у комунальних 
закладах охорони здоров’я, що є особливо гострим питанням 
в умовах сьогодення. А.Олефір приділив увагу тематиці кон-
курсних торгів у сфері охорони здоров’я, новелам законодав-
ства у цьому аспекті. 

Окрім цього, Владислава Бронова, консультант з юридич-
них питань організації охорони здоров’я, розповіла учасникам 
заходу про фінансово-організаційні засади управління охо-
роною здоров’я, а Ніна Чала, керівник Школи громадського 
здоров’я Києво-Могилянської академії, висвітлила питання 
інституційного розвитку, як базису для забезпечення функці-
онування механізму фінансування охорони здоров’я. Також 
було висвітлено ще одне важливе питання – професійне ви-
горання та методи протидії цьому, яке окреслювала експерт 
психолог-психотерапевт, головний експерт з психолого-реа-
білітаційних заходів Департаменту охорони здоров’я ЛОДА 
Зоряна Кошулинська. 

Власна інформація
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Бога і людей. Становлення та 
діяльність Асоціації лікарів-
католиків в Україні – ретро-
спективний перегляд». Він, 
зокрема, повідомив, що діяль-
ність лікарів-католиків розпо-
чалась у 1992 році, коли була 
створена громадська організа-
ція «Інститут захисту життя». 
У 2000 році виникла Асоціація 
лікарів-католиків з метою згур-
тування медиків, які прагнуть 
жити відповідно до власного 
сумління та науки святої Церкви, проводити у життя основні 
постулати морального вчення Церкви та популяризувати її і 
свідчити власним життя серед колег. АЛК була організована 
з благословення глави УГКЦ Блаженнішого Івана Мирослава 
Любачівського, як один із центрів національного та духовно-
го відродження українського народу. Сьогодні Асоціація спів-
працює із Світовою (FІАМС) та Європейською (FЕАМС) 
Федераціями лікарів-католиків і входить до їх складу.

Метою всієї діяльності Асоціації є сприяння збереженню 
та зміцненню здоров’я українського народу, утвердженню ідей 
гуманізму, християнського служіння людям, а також сприян-
ня вирішенню морально-етичних проблем у діяльності ліка-
рів, спираючись на принципи доктрин Вселенської Апостоль-
ської Церкви».

Д-р Тетяна Роговська висвітлила основні аспекти духовної 
діяльності АЛК, як Апостолів Божої Любові. Розповідаючи 
про досвід духовного проводу АЛК духовний асистент Асо-
ціації о. Корнилій Яремак наголосив, що вказівником у цій 

діяльності є слова євангеліста Матея «Нехай світить перед 
людьми ваше світло». Про значення захисту життя людини 
йшлося у виступі с. Юстини – Ольги Голубець, викладача 
біоетики ЛНМУ, а тему життя як дар Бога у своїй доповіді 
розкрила лікар-нефролог ЛОКЛ д-р Ірина Шеремета, яка є 
випускницею сертифікатної програми з біоетики «На службі 
охорони життя» при УКУ.

Велике зацікавлення присутніх викликали доповіді членів 
АЛК, присвячені питанням практичної медицини. Завідувач 
кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, заслужений лікар України, професор 
Роман Дутка, який є віце-президентом АЛК, у своїй доповіді 
представив детальне визначення поняття здоров’я та хвороби 
з сучасної точки зору.

Про нові репродуктивні технології в Україні розповіла 
завідувач медико-генетичною консультацією ДУ «Інституту 
спадкової патології НАМН України», к.м.н. Надія Гельнер. 
Українським досвідом у соціальній підтримці молодих матерів 
поділилася д-р Марта Ференц із Львівського обласного центру 
репродуктивного здоров’я населення. «Напротехнологія в 
сучасному лікуванні гінекологічних та репродуктивних роз-
ладів: український досвід перших 5 років» – такою була тема 
виступу лікаря-гінеколога, к.м.н. Зореслави Городенчук, яка 
є інструктором із крейгтонського методу (FCP) та медичним 
консультантом із природного планування сім’ї (NFPMC). Пре-
зидент БФ «Призначення» ім. Юрія Липи д-р Галина Шипка 
(зав. офтальмологічним відділом Новояворівської РЛ) предста-
вила доповідь «Юрій Липа – взірець виконаного призначення».

Відбулось жваве обговорення заслуханих виступів, прозву-
чали відповіді на численні запитання слухачів, які засвідчили 
значний інтерес лікарів до питань духовності в медицині та 
різних аспектів висвітлених у доповідях проблем охорони 
здоров’я. Всі учасники отримали сертифікати. Не можна не 
відзначити відмінну організацію урочистої академії та висо-
кий науковий рівень представлених на конференції доповідей.

Власна інформація 
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ну Нацгвардії імені Генерала Кульчицького, сотник 9-ї сотні 
Самооборони Майдану, народний депутат України Андрій 
Антонищак, голова Громадської ради при Львівській ОДА, 
майданівець, командир медичної частини батальйону 
«Азов», Заслужений лікар України Степан Середа, пре-
зидент Асоціації імплантологів України, доцент кафедри 
ортопедичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицько-
го, президент Національної лікарської ради, Заслужений 
лікар України Мирон Угрин, голова комісії з питань охоро-
ни здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної 
політики, фізичної культури та спорту Львівської обласної 
ради, Заслужений лікар України Михайло Гичка, заступник 
директора Департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Ми-
кичак, депутат Львівської міської ради д-р Роман Грицевич, 
начальник управління охорони здоров’я Львова Володимир 
Зуб, голова УЛТ у Львові, в.о. проректора з лікувально-про-
філактичної роботи Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, д. мед. н. Андрій Бази-
левич, учасник Майдану та АТО, міський голова Дрогобича 
Тарас Кучма, капелан Майдану о.Михайло Дудар, д-р Ярослав 
Кулечко, який виконував хірургічну роботу в Будинку проф-
спілок від ночі 21 по 23 лютого 2014 р., а згодом був поранений 
беркутівцями (3 кулі в спину і 1 в ногу), медики, волонтери, 
активісти громадських організацій, Українське Лікарське То-
вариство у Львові, «Білі берети», «Волонтерська сотня», «Чер-
воний Хрест», представники ЛНМУ імені Данила Галицького 
та інші. Загалом учасниками Форуму стали близько 150 осіб. 

Як розповіла одна з організаторів Форуму, заступник голо-
ви УЛТ у Львові Зоряна Іванків, «назріла потреба об`єднати 
активну громадську спільноту для координації дій та реалі-
зації реформ у державі. Активна громадська позиція – це 

майбутнє України». Один з ініціаторів Форуму, вінницький 
лікар Юрій Козак, зазначив, що «було символічно запрошено 
навіть десятьох колег-майданівців, котрі нині перебувають 
на передовій і, звісно, були б із нами за інших обставин».

За участю голови Львівської ОДА Олега Синютки, прези-
дента Національної лікарської ради Мирона Угрина, народ-
ного депутата України Андрія Антонищака, депутата Львівської 
міської ради Романа Грицевича та в.о. директора Львівської 
дирекції «Укрпошти» Миколи Ростова відбулося спеціальне 
погашення конверта з маркою із логотипом «Форум медичної 
служби Майдану», впущеного стараннями М. Угрина.

У виступах учасників звучали заклики консолідувати зусил-
ля найбільш активної частини медичної спільноти для вирі-
шення проблем в галузі медицини, проведення довгоочікуваних 
реформ, зміни системи охорони здоров’я, також прозвучали 
численні запитання до очільників обласної та міської влади.

Під час Форуму вирішено сформувати організаційний 
комітет для створення Львівського осередку Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Медики Майдану», куди увійшли 
Андрій Базилевич, Степан Середа, Зоряна Іванків, Мирон 
Островський, Андрій Микитюк, Костянтин Василькевич, Во-
лодимир Дяків. Також цей комітет має сформувати резолюцію 
з найбільш актуальних питань та напрацьовуватиме майбутні 
кроки організації.

У заході взяли участь гурт «Медоркестра» під керівництвом 
Олега Пшика, який виконав Гімн України, народний дитячий 
театр «Погулянка» (керівник В. Соломіна), учениця музичної 
студії при Львівській національній музичній академії імені 
М. Лисенка Софія Романишин, бард Олександр Шевченко.

В музеї історії медицини Галичини імені М. Панчишина 
відкрилася тематична фото- та меморіальна виставка, де була 
представлена фотоекспозиція кандидата мистецтвознавста, 
активного учасника Майдану Андрія Туркевича-Клімашев-
ського, та меморіальні експонати, які надали медики Майдану. 

Прес-центр ЛНМУ ім. Данила Галицького

Â²ÄÁÓÂÑß ÔÎÐÓÌ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÌÀÉÄÀÍÓ
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Серед авторів Концепції реформи фінансування систе-
ми охорони здоров’я України вдалося відшукати аж 

трьох людей з вищою медичною освітою, стаж роботи яких 
у практичній медицині 3-10 років, а на сьогоднішній день 
жоден з них не займається медичною практикою. Узагальню-
ючи інформацію про склад авторів, можна стверджувати, що 
в ньому відсутній представник практичної медицини, але є 
8 фінансистів та 10 управлінців. Звідси випливає висновок, 
що завданням концепції має бути мінімізація витрат держав-
ного бюджету на охорону здоров’я та перенесення відпові-
дальності за стан медицини на самих медиків, чим усі роки 
реформування системи охорони здоров’я України й займа-
ються фінансисти та управлінці.

Органам виконавчої влади та авторам Концепції варта 
було б звернути увагу на міжнародний документ «Дванадцять 
принципів організації охорони здоров’я для будь-якої націо-
нальної системи охорони здоров’я», прийнятий 17-ю Все-
світньою Медичною асамблеєю (Нью-Йорк, США, жовтень 
1963 р.), та внесені поправки 35-ою Всесвітньою медичною 
асамблеєю (Венеція, Італія, жовтень 1983). Перший принцип 
згаданого документу наступного змісту: «I. Умови лікарської 
діяльності в будь-якій системі охорони здоров’я повинні ви-
значатися за участю представників організацій лікарів». Ви-
никає логічне питання: де серед авторів Концепції представ-
ники організацій лікарів?

Дивує й юридична база прийняття Концепції, а саме – Уго-
да про коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна”, 
Стратегія сталого розвитку “Україна-2020”, Національна 
стратегія реформування системи охорони здоров’я України 
на період 2015-2020 років. Основний Закон держави – Кон-
ституція України, згадується виключно в рамках нездатності 
держави забезпечити виконання її 49 статті.

Перш ніж перейти до аналізу власне змісту Концепції, до-
цільно звернути увагу на стан фінансування системи охоро ни 
здоров’я України. За даними Світового банку (data.worldbank.org) 
у 2013 році витрати держави на охорону здоров’я становили 
4,25 % ВВП, ще 3,55 % ВВП становили власні платежі пацієн-
тів. У 2015 році витрати держави – 4 % ВВП, власні платежі 
пацієнтів –3,5 % ВВП. За даними інших джерел (http://www.
uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/ Shchorichna_dopovid/Що-
річна_доповідь.2015.pdf) у 2014 році видатки державного 
бюджету на охорону здоров’я були задекларовані в межах 
4,9% ВВП, а профінансовано – 3,5 %.

«Порівняльний аналіз систем охорони здоров’я в різних 
країнах» М.Теннера (http://www.inliberty.ru/library/49-srav-
nitelnyy-analiz-sistem-zdravoohraneniya-v-raznyh-stranah) по-
казує, що передові країни виділяють на охорону здоров’я від 
8 до 12 % ВВП, а США майже 16 % ВВП.

Конструктивними ідеями реформування, закладеними в 
Концепції, є наступні: ліквідація штучних кордонів між бю-
джетами областей, районів, міст; оплата послуг за принципом 

“гроші йдуть за пацієнтом”; забезпечення можливості паці-
єнта обирати медичний заклад і лікаря; створення інструмен-
тів електронної охорони здоров’я; платність послуг без на-
явності скерування; мінімізація конфлікту інтересів; надання 
автономії закладам.

Ці ідеї давно дозріли до реалізації в суспільстві та медич-
ній спільноті та не потребують внесення змін у чинне зако-
нодавство, проте органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування не впроваджуються, що й породжує сумніви 
в їх забезпеченні.

У Концепції визнані наступні недоліки системи охорони 
здоров’я України: недостатні прозорість і підзвітність, хоча 
визнано можливість їх забезпечення в існуючій системі за-
гальних податків; більшість проблем у фінансуванні існують 
через недосконалість об’єднання й розподілу коштів; відсут-
ні стимули до скорочення непотрібних потужностей, підви-
щення ефективності та якості.

Поза тим у Концепції звучать й зовсім незаконні деклара-
ції: пацієнти повинні оплачувати частину послуг напряму або 
через добровільне страхування; відмова держави від права 
громадян на безоплатну медичну допомогу; передбачається 
посилення ролі громад.

Слід звернути увагу авторам Концепції, що перші два 
твердження прямо суперечать чинній Конституції України, а 
саме статті 22 (При прийнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних законів не допускається звуження змісту та об-
сягу існуючих прав і свобод) та статті 49 (Держава створює 
умови для ефективного і доступного для всіх громадян ме-
дичного обслуговування. У державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; 
існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена).

Посилення ролі громад Концепція пояснює тим, що «гро-
мади виступають в ролі засновників та власників ефективних 
конкурентних медичних закладів, які продають медичні по-
слуги державі, страховим компаніям, громадянам на єдиному 
ринку послуг», але фактично ця ситуація є актуальною вже 
сьогодні й не може трактуватися як нова роль місцевої влади. 
Проголошення тези, що «мешканці громад мають важелі для 
контролю якості надання медичних послуг» є щонайменше 
декларативним.

Щире здивування в медичної громади та пацієнтів викли-
кають проголошення наступних заяв: Держава бере зобов’я-
зання надавати визначений обсяг медичних послуг. Ефектив-
ніше використання публічних коштів. Кращий фінансовий 
захист для громадян у випадку хвороби. Зменшення нефор-
мальних платежів.

Життєвий досвід та реальні кроки «реформістів» спричи-
няють зневіру суспільства в їх дієвості. Авторам не вдалося 
сповна оцінити значення встановлення ціни на окремі медич-
ні послуги, які при розрахунку неодмінно сягнуть світового 

рівня, що для держави в цілому й для окремого пацієнта мати-
ме катастрофічні наслідки. Зменшення неформальних плате-
жів до часу забезпечення для медичних працівників належної 
оплати праці, а це, щонайменше, в межах 15-25 тисяч гривень 
(700-1000 доларів США) на місяць для рядового лікаря, є ве-
ликою ілюзією.

Узагальнюючи наведені факти є підстави говорити про 
існування наступних загроз порушення Конституції України 
та прав громадян на медичну допомогу під час реалізації засад 
Концепції: Звуження права на безоплатну медичну допомогу. 
Недоступність надмір вартісних медичних послуг. Зменшен-
ня мережі медичних закладів. Збільшення адміністративного 
ресурсу.

Розуміючи необхідність та нагальність реформ в системі 
охорони здоров’я медична спільнота висуває Президентові 
України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, 
органам виконавчої влади та місцевого самоврядування на-
ступні вимоги:

Держава повинна збільшити фінансування системи охо-
рони здоров’я з державного бюджету до рівня 10 % ВВП.

Державне фінансування з державного бюджету повинно 
проводитися виключно закладів Міністерства охорони здоров’я 
України та Національної Академії Медичних Наук України. 
Відомчі (МО, МВС, СБУ та інші) заклади охорони здоров’я 
повинні фінансуватися своїми відомствами.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування 
повинні забезпечити справедливий і прозорий розподіл бю-
джету за пацієнтом.

Забезпечити право пацієнтів на вибір закладу охорони 
здоров’я та лікаря.

Надати закладам охорони здоров’я фінансову та управ-
лінську автономію.

Зміна форм та методів медичної діяльності (заклади, підпри-
ємства, некомерційні, комерційні та інше) має бути добро-
вільною та вибиратися закладами охорони здоров’я самостійно.

Держава повинна забезпечити фінансовий захист пацієн-
та, що може бути здійснено за аналогією надання субсидій: 
перевищення визначеного для даного пацієнта ліміту на лі-
кування компенсується державою.

Лікування депутатів усіх рівнів, посадових осіб виконав-
чої влади та місцевого самоврядування, а також членів їх 
сімей має проводитися виключно в державних та комунальних 
закладах охорони здоров’я на території України. Доступ до 
цих державних та комунальних медичних закладів має бути 
вільним для всіх громадян.

Зарплата медичного працівника без врахування надбавок 
та премій має становити не менше середньої зарплати в про-
мисловості.

Держава повинна забезпечити реальне впровадження елект-
ронної медичної системи.

Розроблення та впровадження стратегії реформи охорони 
здоров’я мають відбуватися за обов’язкової участі медичної 
спільноти та за обов’язкової погодженням з лікарськими ор-
ганізаціями.

В. Г. ШТИБЕЛЬ, 
кандидат медичних наук, Голова комісії 

УЛТ у Львові з реформування охорони здоров’я

І ще одна важлива істина, висвітлена доповідачем, яку не 
варто забувати сучасним керівникам: «адміністративні кори-
дори не ведуть в високу науку», хоча колись, в умовах адмі-
ністративно-командної системи за Радянського Союзу, часто 
це був єдиний вихід для того, щоб дати своїм учням змогу 
реалізуватися. 

Професор Наталія Володько розповіла про напрямки су-
часної онкології. Одним з цих напрямків на львівській кафе-
дрі онкології є дослідження пухлинного мікрооточення, адже 
пухлина існує в своєрідній мікросистемі, яка забезпечує її 
прогресію і метастазування, хоча, на перший погляд, в цій 
системі багато компонентів (наприклад, макрофаги), які тео-
ретично відповідають за гальмування злоякісного процесу. 
Грунтовне дослідження цього питання стало можливим за-
вдяки співпраці з провідними науковими центрами Швеції та 
Австрії, і вже в 1997 році вийшла стаття яка доводила, що 
така макрофагальна інфільтрація – це не захисний механізм, 
а прояв агресивності пухлинного процесу. Також, в результа-
ті спільних досліджень з онкологами зі Швейцарії, Німеччи-
ни та Польщі, було описано переваги інтраперитонеальної 
гіпертермічної хіміотерапії та запатентовано метод діагнос-
тики раку яєчника та раку молочної залози, що базується на 
визначенні білкових маркерів в сироватці крові. Таким чином, 
здобутки кафедри під керівництвом професора Бориса Білин-
ського та професора Тараса Фецича, головним принципом 
яких є розв’язання фундаментальних наукових питань на 
клінічній основі, вигідно відрізняють львівську школу від 
інших наукових шкіл Східної Європи.

 Доповідь доцента Володимира Вовка була присвячена 
результатам досліджень у галузі молекулярної та імуногісто-
хімічної діагностики раку щитовидної залози та власній прак-
тиці доповідача в клініці міста Осло (Норвегія), співпраці з 
клінікою “Шаріте” (Німеччина) та численними провідними 
онкоцентрами Польщі і Великобританії. Доповідач розповів 
про новітні засади діагностики раку щитоподібної залози 
(патології, надзвичайно поширеної серед українців після ава-
рії на ЧАЕС), з точки зору патоморфолога, про актуальність 
визначення наявності RED-ушкоджень, тобто пошкодження 
хромосом у випадку «Чорнобильського» раку. Цей діагнос-
тичний критерій особливо цікавий тим, що виявляється не 
лише при папілярних карциномах, як вважалось раніше, а є 

 • Àêòóàëüíî!

ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÐÅÔÎÐÌÈ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ 
ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ: Ï²ÄÃÐÓÍÒß ÒÀ ÍÀÑË²ÄÊÈ

також характерним для не пухлинних ушкоджень, таких як 
автоімунний тиреоїдит. Визначення даного антигену в ткани-
нах щитоподібної залози може стати важливим кроком на 
шляху вивчення передумов виникнення раку. При співпраці 
з австрійськими колегами доповідачем було проведене також 
дослідження мутацій BRAF антигену, що виявлявся у випад-
ку папілярних карцином і особливо високим його рівень був 
при проростанні пухлини за межі капсули. Актуальність да-
ного методу діагностики полягає в тому, що при наявності 
BRAF антигену пухлина не чутлива до радіоактивної йод-
терапії, і ефективне лікування можливе лише при застосуван-
ні блокаторів мутантних генів. 

Також присутні мали змогу дізнатись про досвід лікуван-
ня онкологічних захворювань нашими зарубіжними колегами 
з доповіді професора Сергія Сушельницького, нашого спів-
вітчизника, випускника ЛНУ імені Івана Франко, який більше 
20 років працював в європейському “Гарварді” – Каролінсько-
му університеті (Швеція), а зараз виконує обов’язки прорек-
тора в Катарському університеті в м. Доха, звідки і долучив-
ся до нашої розмови у форматі телеконференції. Професор 
Сушельницький розповів про здобутки у розробці новітнього 
методу рідинної біопсії та представив порівняльну характе-
ристику результатів різноманітних методів лікування раку, 
проілюструвавши їх макро- і мікрознімками, а також статис-
тичними даними виникнення рецидивів. Було розглянуто 
конкретні клінічні випадки захворювань у пацієнтів, які звер-
тались за медичною допомогою на різних стадіях прогресу-
вання захворювання, висвітлено перспекти методу рідинної 
біопсії в моніторингу стану пацієнта під час лікування та 
аспекти паліативної медицини. 

Завершилась  наукова конференція презентацією книги 
«ЯКЩО ПАМ’ЯТЬ МЕНІ НЕ ЗРАДЖУЄ… – Спогади і роз-
думи професора-онколога Бориса Білинського у неквапливих 
бесідах із журналістом Борисом Козловським». Книга була 
представлена автором – Борисом Козловським (хоч він у сво-
єму виступі і наголосив, що автором є Борис Тарасович, а 
журналіст лише добросовісно записував його спогади, на-
магаючись максимально зберегти розмовний стиль та безпо-
середність спілкування). «Професор Білинський надзвичайно 
позитивна людина, з хорошим почуттям гумору. Дуже кому-
нікабельний, і, водночас, безпосередній, вільно спілкується 
п’ятьма мовами. Книга розповідає як про історію життя цієї 
непересічної особистості, так і про його професійні здобутки 
лікаря-онколога з 50-річним досвідом. Про родину та друзів. 
Релігію, літературу і політику. Про підкорення гірських вер-
шин, сплав на байдарках, та про набуття хірургічного досві-
ду. Про зустрічі з друзями, захоплюючі мандри, і погляд на 
сучасні проблеми медицини та виклики сьогодення». 

Наприкінці засідання теплі привітання від колег з нагоди 
ювілею отримав дійсний член НТШ, заслужений професор 
ЛНМУ та завідувач кафедри сімейної медицини Юліан Гри-
горович Кияк – прекрасний лікар та науковець. Він є автором 
„макрофагальної” гіпотези патогенезу атеросклерозу та ток-
сичних кардіоміопатій, „тромбогенної” концепції варіантної 
стенокардії, дослідником ультраструктурних критеріїв незво-
ротності гібернації і механізмів апоптозу та вторинного не-
крозу кардіоміоцитів, а також їх впливу на перебіг ІХС і вто-
ринних кардіоміопатій.

Олена АДАМОВИЧ, член лікарської комісії НТШ 

ÐÎÇÃËßÍÓÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍ² 
ÏÈÒÀÍÍß ÎÍÊÎËÎÃ²¯

(Закінчення. Початок на стор. 4)

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про французько-українську освітню Програму

для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
4–13 червня 2016 року

Проект організовано французькою неурядовою громадською організацією «Асоціація французько-
української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації» (ASFUDS) у співпраці з Українським 
лікарським товариством у Львові. До участі в Програмі запрошуються лікарі всіх спеціалізацій, фармацевти 
й інші працівники сфери охорони здоров’я, студенти, інтерни медичних університетів із числа громадян 
України. 

Усі учасники Програми отримають іменні сертифікати, які враховуються при атестації на звання професора, 
доцента, при атестації лікарів та при розподілі випускників.

Для реєстрації необхідно звернутися до менеджера Програми – (050) 711 37 98 (Андрій Миколайович).
Крайній термін подання документів – 25 квітня 2016 року! (або раніше в разі повного набору групи)
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Мабуть слід було б повернутися до методик, що їх ми 
пропагували 70-х – 80-х років в співпраці з Б.О. Пошиваком, 
а саме – до тривалого промивання верхньощелепових та інших 
приносових пазух, що чергується з їх аерацією та нормоба-
ричною окигенацією.

Можемо зробити висновок, що у кожного хворого на па-
раназальний синуїт конче необхідно перевірити стан муко-
циліарної активності, що, зрештою, не так складно, а тоді 
визначитися, який шлях дренування слід обрати.

Наголошується на інтенсивному гідродинамічному про-
миванні пазух під достатнім тиском сурфактантами (zwitterionic 
surfactant) та речовинами, що виводять йони кальцію, роз-
чинами цитратної кислоти, чи навіть дитячим шампунем.

Американські лікарі застосовують при наявності ББП се-
чогінні засоби, що, правдоподібно має на меті дегідратацію 
(“висушування») біоплівок. Японські автори рекомендують 
застосовувати N-ацетилоцистеїн, здатний руйнувати зв’язки 
у матриксі ББП.

Перспективним напрямом вважається застосування мета-
лопротеїназ.

Протеїнази, або ендопептидази каталізують розщеплення 
внутрішніх пептидних зв’язків в пептиді чи в білку.

Одним з різновидів ендопептидаз є металопротеїнази або 
металоендопептидази, що містять міцно зв’язаний метал, 
або йон металу, який бере участь в каталізі.

Польські оториноларингологи застосовують місцеве введен-
ня до пазух доксицикліну (віброміцину) – антибіотика гру-
пи тетрациклінів, антибактерійного та антихламідійного ліку 
широкого спектру, який інгібує синтез бактеріями протеїнів.

Окрім того використовується імуномодуляційна дія анти-
біотиків – макролідів кліндаміцину та рокситроміцину, яка 
проявляється при зменшенні терапевтичної одноразової дози 
вчетверо. Kondoh зі співавторами визначили, що ефективні-
шими щодо гальмування утворення ББП є 14-членні макро-
літи: кларитоміцин і навіть еритроміцин, а 16-членний за 
будовою мідекаміцин не гальмував in vitro утворення ББП. 

Перспективним напрямком в лікуванні спричинених ББП 
хвороб вважається спрямована колонізація верхніх дихальних 
шляхів та шлунково-кишкового тракту біфідо- та лактобак-
теріями (мультипробіотик «Симбітер ацидофільний).

Досвід нашої клініки показує високу ефективність міс-
цевого застосування при хронічних синуїтах синтезованого 
у Львові діметилсульфоксиду – «Дімексиду» – пенетрацій-
ного препарату, як з огляду як на його цвітеріонні властивос-
ті, так і на здатність проникати в тканини та інші біологічні 
утворення на глибину до 40 мм і проводити на цю глибину 
антибіотики (ефект «вегікулюм), що важливо для діяння на 
глибокі шари бактерій в ББП. Особливо ефективним вияви-
лося поєднання 20% розчину дімексиду з доксацикліном. З 
метою дегідратації бактерійних біоплівок ми широко засто-
совуємо введення до пазухи на після її промивання) суспензії 
сорбента атоксилу. Через 20-30 хвилин суспензія вимиваєть-
ся ізотонічним розчином.

До нас неодноразово зверталися пацієнти після ФЕСХ, у 
яких, не зважаючи на відновлення природного отвору верхньо-
щелепової пазухи чи накладання нового сполучення по се-
редньому носовому ходу запальний процес в пазусі тривав. 
Визначення у цих пацієнтів транспортної функції слизової 
оболонки носа вугільно-сахариновою пробою показало па-
раліч мукоциліарного транспорту. 

Висновки:
1. З огляду на те, що визначення наявності ББП в при-

носових пазухах поки що недоступне практичному лікареві, 
ми повинні взяти до відома дані світової літератури та раху-
ватися з формуванням цих бактерійних утворень в будь-якому 
випадку підгострого чи, тим більше, хронічного синуїту.

2. В патогенезі риногенних параназальнх синуїтів провідну 
роль, поряд з блокадою природних отворів пазух, відіграє по-
рушення мукоциліарного транспорту і тісно пов’язане з ним фор-
мування на слизовій оболонці пазухи бактерійних біоплівок.

3. Визначення транспортної функції слизової оболонки но-
са обов’язкове в обстеженні хворого на параназальний синуїт.

4. Виявлене порушення мукоциліарного транспорту є про-
типоказом до застосування мукокінетиків, а також до функ-
ціональної ендоскопічної синус-хірургії.

5. Активне промивання та аерація приносових пазух при екс-
удативному параназальному синуїті є методом профілактики фор-
мування бактерійних біоплівок та хронізації процесу в пазусі.

6. Місцеве застосування в лікуванні параназальних синуї-
тів антибіотика докицикліну в поєднанні з дімексидом та сус-
пензії аеросилу-атоксилу може бути рекомендоване при під-
гострих і гострих параназальних синуїтах з метою запобі гання 
формуванню бактерійних біоплівок і хронізації процесу.

7. З метою профілактики занесеннядо пазухи бактерійних 
біоплівок з порожнини носа перед пункцією верхньощелепо-
вої пазухи слизову оболонку нижнього носового ходу необ-
хідно обробити антисептиком, напр водним препаратом йоду.

8. В лікуванні хронічного тонзиліту слід було б відродити 
методику кріотонзилотомії.

Розділ, присвячений ролі бактерійних біоплівок увійшов 
до посібника «Слизова оболонка носа (фізіологія, патологія, 
фармакологія)», що готується до друку у співавторстві з 
професором Валентиною Чоп’як. Нині завершуємо публікацію 
в журнальному варіанті матеріалів з цього розділу.

Професор Олександр Кіцера
Доцент Олександр Кіцера

 • Ìåäèöèíà ÕÕ² ñòîë³òòÿ 

ÊÎËÅÊÒÈÂ²ÇÌ ÁÀÊÒÅÐ²É, ÀÁÎ ÁÀÊÒÅÐ²ÉÍ² Á²ÎÏË²ÂÊÈ
(Закінчення. Початок читайте у №1,2 за 2016 р.)
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ÑÏÎÃÀÄÈ ÏÐÎ ÆÈÒÒß ÒÀ ÐÎÊÈ ÑËÓÆ²ÍÍß ÎÕÎÐÎÍ² ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀÐÎÄÓ

Від 1953 року, розпочалася моя тривала праця в облздо-
роввідділі. Першою моєю посадою упродовж двох 

років, була посада заступника завідувача, потім виконуючого 
обов’язки першого заступника, а після переходу Данилейчен-
ка В.Д. на науково-педагогічну роботу на кафедру організації 
охорони здоров’я Львівського медінституту – в.о. завідувача 
облздоров відділу. 

У травні 1955 року викликають мене в обком партії на 
затвердження на посаді завідувача облздоровввідділу. Пита-
ють мене: «Ви йдете охоче на ту посаду?». Я кажу: «Ні, бо я 
мав в плані йти в медінститут асистентом кафедри терапії, а 
потім захистити кандидатську дисертацію…». Бо на той час 
я вже працював над дисертацією, маючи суміщення на пів-
ставки асистента на кафедрі шпитальної терапії у професора 
Леоніда Кузьменка. Але прозвучало: «Є пропозиція затверди-
ти товариша Манастирського на посаді завідуючого облздоров-
відділу. Які будуть думки?». А які можуть бути думки? Тепер 
може бути думка – тоді не було. Перша особа сказала: «Ми 
вас затверджуємо, п’ять років попрацюєте на тій посаді. За той 
час знайдіть собі достойну заміну і ми вас відпустимо до науки». 

Свою діяльність на посаді завідувача обласного відділу 
охорони здоров’я розпочав з планомірного об’їзду районів і 
міст Львівщини, ґрунтовного ознайомлення та аналізу стану 
справ з мережею лікувально-профілактичних закладів Львова 
і області. З сумом побачив повний розвал – лікарні погані, по-
ліклініки в пристосованих приміщеннях, черги страшні, а у 
Львові все це виглядає особливо жахливо. Що ж я маю робити?

У 1940-1950 роках в медицині нічого нового не будува-
лося. Лише згодом появилася стаття видатків на будівництво 
об’єктів охорони здоров’я. Мені вдавалося домовлятися про 
максимальне залучення цих коштів, використовувати, моти-
вуючи винятковими обставинами, для капітального будівни-
цтва гроші передбачені на ремонт. 

І вже через років десять будувалося по десять-п’ятнадцять 
таких об’єктів за рік. Нині можна бачити, що переважна біль-

(Закінчення. Початок читайте у №2 за 2016 р.) шість існуючих сучасних медичних закладів у Львові та в 
районах і містах Львівщини збудовані і введені в експлуатацію 
у 1960-1980 роках. Наприклад, госпіталь інвалідів у Винниках, 
регіональний фтизіопульмонологічний центр на Сихові, лі-
карні та поліклініки у Львові… І в Самборі, і в Бориславі 
також будував такі об’єкти. А нові лікарні збудовані…. Взяти 
Сколе – лікарня на сорок ліжок та приміщення поліклініки. 
В Буську теж. Поліклініка, в Миколаєві збудована, і до ни-
нішнього дня вона є гарною. І такі ж подібні поліклініки збу-
довані під моїм керівництвом в Дрогобичі та Перемишлянах. 

То були елітні і високоякісні, як на той час, приміщення 
поліклінік. Пригадую, скільки довелося добиватися, щоб не 
застеляти на підлоги лінолеум (як було передбачено в дер-
жавних проектах), бо то все швидко зношується, а викладати 
їх з мармурової крихти. І до нинішнього дня то все існує. Так, 
багато вдалося зробити. І Львівське медучилище добудував 
на вулиці Дорошенка.

Іншою проблемою, яка на той час постала в медицині, 
була реабілітація або відновне лікування пацієнтів, які пере-
несли важкі хвороби. На першому місці, виникло питання 
гострого інфаркту міокарда, який почав молодіти, почав 
ускладнюватися і давав високий відсоток смерті. Лікування 
першого етапу інфаркту міокарда починається зі швидкої до-
помоги, яка повинна своєчасно скерувати до спеціалізованого 
центру, де б вміли лікувати кардіологічну патологію і, зок рема, 
інфаркт. А потім, коли виписується хворий із стаціонару, після 
видужання, є проблема як відновити його до нормального життя. 
Ми тоді надумали організувати стаціонари відновного лікуван-
ня. Перший варіант був в нас в Брюховичах, які мають вдалий 
мікроклімат. Там сосновий ліс, чудове повітря, яке так потріб-
не для хворих, які перенесли інфаркт міокарда. На той час 
там була маленька лікарня на двадцять п’ять ліжок. Власне 
на цій базі ми і створили лікарню для відновного лікування 
хворих на інфаркт міокарда. Нам пощастило, що її керівником 
став Валерій Першин, який фактично став патріотом цієї лі-
карні. Спільними зусиллями за сприяння Львівської міської 
влади ми поступово збудували гарний корпус на сто ліжок. 

Іншим успішним прикладом була побудова в курортному 
Трускавці корпусу для відділу відновного лікування хворих, 
які перенесли операцію з приводу жовчо-кам’яної хвороби 
на тридцять ліжок.

На початку 1970-х років, враховуючи наростаючу загрозу 
домінування серцево-судинної патології, на Львівщині пер-
шими в Україні ввели посаду позаштатного обласного кардіо-
лога, на яку призначили кваліфікованого кардіолога Олесю 
Антоненко. Через два-три роки той досвід Львівщини став 
«modus vivendi» для всіх областей України, і нині всюди є 
обласні позаштатні кардіологи. Так що ми в цьому маємо пріо-
ритет. 

Ще однією проблемою, до вирішення якої ми докладали 
зусилля, була необхідність наближення медичної допомоги 
до сільського населення. Адже навіть тепер ми відчуваємо, 
що є різниця між медичним забезпеченням міських і сільських 
мешканців. Для її вирішення ми почали організовувати сіль-
ські лікарські амбулаторії - принаймні одну на три-чотири 
села. Поволі, важко, але до кінця мого перебування на посаді 
завідуючого облздороввідділу у 1983 році, ми мали дев’яносто 
сільських амбулаторій на Львівщині!

У свій час думаючи, як поліпшити охорону здоров’я, ми 
зробили колосальний крок вперед, який в перспективі був 
признаний міністерством охорони здоров’я України як нова-
торський, що потребує поширення. З цією метою у нас про-
водилося багато семінарів республіканського рівня та, навіть, 
союзного. На союзному семінарі, на початку 1980-х, коли 
міністром охорони здоров’я СРСР був Сергій Буренков, Львів-
ську область визнали як базу передового досвіду Союзу.

Роздумуючи на тим, чому обрав лікарський фах, навіть не 
можу вам дати відповідь… Щоби така була в мене велика 
тяга до медицини – тоді не було, але мабуть тому, що батько 
був доцентом на кафедрі медінституту, і може, він сказав мені, 
я так думаю…

Але коли я поступив в медінститут, мені сподобалося і не 
шкодую до нинішнього дня. Не шкодую! Певно, що так Гос-
подь Бог хотів, покерував мною так…

Наприкінці 1993 року у Львові з ініціативи батьків, в 
родинах яких народилися неповносправні діти, було 

створено Благодійний навчально-реабілітаційний центр «Дже-
рело» для дітей з особливими потребами, який існував ви-
нятково за кошти доброчинців. 

У 1995 році доктор-офтальмолог із Німеччини (містечко 
Бад-Дюркгайм) Михайло Зачкевич спільно із дружиною Пе-
трою шукали в Україні проект, у якому б вони могли взяти 
диференційну участь як благодійники та якому б допомагали 
розвиватись. Коли подружжя познайомилося із вихованцями 
та колективом центру «Джерело» – сумнівів не залишилося – 
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вони створені один для одного! Так 
доктор за фахом та пок ликанням із 
Німеччини став «хрещеним батьком» 
реабілітаційного центру, який відкрив 
двері у широкий світ для понад 5 000 

неповносправних дітей. 
Сьогодні центр щодня приймає більше 200 підопічних, 

які не тільки проходять кваліфіковану реабілітацію – тут їх 
навчають жити із тим потенціалом, який у них є. Адже вро-
джені вади вкрай важко піддаються корекції, відтак кожна 
дитина – це окремий світ, втручання в який має бути дуже 
фаховим, дуже професійним і делікатним. Тому першочерго-
ве питання, яке треба було вирішити – це було питання кадрів 
та їх оплата. Михайло і Петра Зачкевич взяли на себе місію, 
яка була під силу тільки таким ініціативним та цілеспрямованим 
людям – щороку вони перераховують 20 000 Євро на рахунок 
центру. Завдяки цій допомозі неповновсправні дітки мають 
можливість вчитися, спілкуватися, розвивати свої здібності 
та максимально інтегруватися в життя, адже в центрі ефек-
тивно працюють відділ розвитку дитини, школа-садок та клуб 
активної молоді.

Коли минулого року колектив офтальмологічної клініки 
в місті Бад Дюркгайм святкував свій ювілей, її працівники, 
знаючи скільки душі і серця доктор Зачкевич вкладає у центр 
«Джерело», попросили показати їм цей проект. І тоді Михай-
ло та Петра Зачкевичі організували поїздку в Україну своїм 
колегам. Німецькі офтальмологи приїхали на декілька днів в 
Україну, щоб познайомитися із цими «сонячними дітьми», які 

так щиро роздають свої усмішки. Гості були вражені атмос-
ферою, яка панує в стінах цього закладу, адже кожен, хто 
переступає поріг установи, відчуває зцілюючу любов, якою 
тут зустрічають всіх.

Програма підтримки дітей центру «Джерело» (в Німеч-
чині цей проект відомий під назвою «Надія») діє ще з 1995 ро-
ку, відколи мешканці цього міста, замотивовані доктором 
Зачкевичем, почали допомагати коштами неповносправним 
діткам з України. 

Варто особливо наголосити на тому, що допомагаючи 
«Джерелу», доктор з великим серцем відкриває світові висо-
кий рівень мистецької майстерності Національного заслуже-
ного академічного народного хору імені Григорія Верьовки. 
Цей колектив за будь-яких обставин щороку поспішає до 
німецького міста Бад-Дюркгайм, щоб потішити там піснею 
тих, хто приходить на благодійні концерти, зорганізовані Ми-
хайлом Зачкевичем. 

Цього року на 6 концертах у Бад-Дюркгаймі було зібрано 
та перераховано на потреби «Джерела» 25 тисяч євро! І це в 
той час, коли кожна гривня для хвориих діток є важливою і 
вирішальною! Адже за 22 роки існування центру вдалося 
отримати фінансування з міського бюджету всього лише в 
розмірі 30 відсотків від потреб. 

В цьому світі ми всі є помічниками Творця, його руками. 
Михайло Зачкевич – один з тих, хто мало говорить, але бага-
то робить для тих, хто прийшов у цей світ іншою, але так 
само гідною і вартісною людською особою. 

Галина ОСАДЧА
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Зупинюсь дещо на обставинах, які читачам можуть да-
ти деяку уяву про тодішні академічні порядки. Про-

фесор вважався особою лише на ранг нижчою від Господа 
Бога. Тому, коли на першій лекції з гістології швейцар про-
фесора В. Шимоновича (Szymonowicz Władysław) оголосив, 
що панна Мигович запрошується до кабінету професора, ви-
никло певне замішання – що це має значити? Зайшла до нього. 
Професор вийшов назустріч, широко розгорнув руки і радісно 
сказав: «Панно Ірено! Ви є донькою мого найсердечнішого 
приятеля Бронека. Жаль, що він так скоро покинув нас». По 
короткій розмові попрощались і жодних «протекцій» надалі 
у нього шукати не було прийнято. 

На початкових роках навчання найважчим був екзамен з 
анатомії. Професор Й. Марковски (Markowski Jósef) був відо-
мий з того, що окрім незвичайної строгості, мав вимоги що-
до одягу студентів. На екзамен хлопець мусив з’являтись у 
смокінгу або й фраку, а дівчина – в бальній сукні. Вже це 
було великою проблемою, бо такий одяг студент часто мусив 
позичати. До екзамену слід було приходити десь на 10 годи-
ну. Двері зазвичай відкривав швейцар. У маминому випадку 
чомусь відкрив сам професор. Побачивши студентку у баль-
ній сукні почав вигукувати: “Janie, Janie! (так до слуги). Nas 
szanują”. А далі почався сам екзамен. Тривав десь до сьомої 
вечора. Мамі випало відпрепарувати на кисті шкірний нерв 
(у лікарів питань щодо труднощів такого завдання не буде!) 
Далі була низка теоретичних питань. Розповідала, що ближче 
до кінця екзамену не витримала і розплакалась. Професор 
нарешті припинив «екзекуцію» і сказав. «Pani ekzamin wyglądał 
rozpaczliwie, a jednak pani zdała». Вийшла зі сльозами, а під 
дверима вже чекають товариші «Не журись, не плач. Ще раз 
підеш і здаси». Коли довідались, що здала – розсміялись.

 Було і лояльне відношення до студентів. В призначений 
для екзамену з біохімії час повідомили, що професор Я. Пар-
нас (Parnas Jakób) захворів і студенти можуть прийти склада-
ти екзамен до нього додому. Відважились на таке. В помеш-
канні першою їх привітала дружина професора, запросила до 
вітальні. Надбіг маленький син і таємничо на вухо повідомив, 
що татусь має дуже добрий настрій, бо мама обіцяла подати 
на обід вареники з черешнями. Надалі був обід, вже згадані 
вареники і розмова про черешні, вишні, яблука, тісто і таке 
інше. По якійсь хвилі професор подякував за відвідини і біль-
ше не затримував. На запитання, коли ж можна буде скласти 
іспит повідомив, що ми так багато розмовляли про біохімію, 
що вважає іспит успішно складеним.

Наприкінці студій був ще один екзамен – гроза для сту-
дентів-українців. Судова медицина у професора В.Серадсько-
го (Sieradski Włodzimierz). Знати треба було на «5», щоб отри-
мати умовне «3».

Складення екзамену з анатомії було рівноцінне «полови-
ні медицини». Далі було дещо легше. Домінуючими залиша-
лись фінансові проблеми. Пригадаю цікаву розповідь мами 
про те, як вона отримала стипендію. Офіційних стипендій не 
було. Гроші отримували ніби в борг з лікарських товариств. 
Надалі мусили би їх повертати. Хоча, як мама розповідала, 
багато-хто з людей потім гроші «забував повертати». Отже, 
щоб отримати стипендію слід було звернутись до кураторів. 
В її випадку це були професори Г. Гальбан (Halban Henryk) і 
В. Новіцький (Nowicki Witold). Пішла спочатку до професо-
ра Гальбана. Візита вдалась. Ради в навідатись ще до профе-
сора Новіцкого. Проте застеріг, щоб про нього Новіцкому не 
згадувати. У Новіцкого ситуація повторилась. Погодився та 

радив обов’язково зверну-
тись ще до професора Галь-
бана. І в свою чергу просив 
про візиту до себе Гальбану 
не повідом ляти.

Остаточно отримала одну третину вартості повної сти-
пендії. Мама багато разів наголошувала, що отримавши цю 
третину вона змогла вже вільно організовувати свій побут і 
не мати жорстких обмежень.

 Дозвілля тогочасної української студентської молоді було 
активним. Річ ясна, що про ресторації, кав’ярні та різні кази-
но мова не могла йти. Багато ходили громадою на прогульки, 
зокрема, у Львові на Чортову скалу, на Погулянку. Брат та 
вона часто запрошували товариство до Роздолу та околиць. 
До медичного товариства приєднувались політехніки, іноді 
семінаристи. Серед медиків жінки були нечисленні, тому завж-
ди знаходились в епіцентрі уваги. Постійно належала до різ-
них оргкомітетів, найчастіше щодо організації балів (ново-
річного, «Червоної калини» та інших). Функція оргкомітету 
великою мірою зводилась до того, щоб у багатих меценатів 
здобути засоби для проведення таких заходів, запросивши до 
участі в заході різних відомих осіб. Розповідала, що на укра-
їнські бали завжди запрошували представників інших громад, 
особливо єврейської. Приходили охоче, забави проходили 

гарно. Поляки здебільшого уникали цих запрошень. Відчу-
валось, що українська громада фінансово не у всьому може 
«собі дозволити». Окремі багачі, наприклад, барон Бруніцький, 
власник курорту Любінь, щорічно з метою реклами влашто-
вував бал для студентів-медиків у себе в Любіні. Для цього 
присилав за ними автобус, запрошував оркестру, готував пиш-
ний обід. Цілий день відпочивали. А ввечері відправляв авто-
бусом до Львова.

Професія лікаря відносила людей до вищої «касти» сус-
пільства. Швейцар до студентки вже першого року звертався: 
«Добрий день, пані доктор!», відкривав двері і казав «Прошу!». 
Майбутній відомий дерматолог М.Дубовий скрізь і всюди 
ходив строго підтягнутий і в білих рукавичках. 

А відомий хірург професор Т. Островски (Ostrowski 
Tadeusz), коли мама не змогла взяти участь в операції, бо ска-
лічила палець, сказав коректно, але сухо і твердо: «Пані док-
тор! Прошу визначитись – чи Ви хочете бути лікаркою, чи 
кухаркою». Лікарська громада мусила високо тримати свій 
штандарт. 

 Пригадую декого з того кола, в оточенні якого вона зна-
ходилась. Це були Тарас Білинський, С. Дозорський, О. Мілян, 
Ірена Решетилович, велику симпатію мала до Леоніда До-
лошицького. 

(Продовження публікації в наступному числі «НЗ»)
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