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МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ ТА
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2-3 – Медицина 
Львова у 2015 році

4 – Український лікар 
в сьогоденній 
Україні

5 – Так народжу-
валась сучасна 
львівська дитяча 
стоматологія

6 – Колективізм 
бактерій, або 
бактерійні біоплівки

«“Çîðÿíà õâîðîáà” – ñèãíàë òîãî, ùî ñïåö³àë³ñò çóïèíèâñÿ â ñâîºìó 
ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîìó òà îñîáèñòîìó, áî ÿêùî ë³êàð â÷èòüñÿ, òî 
íåìàº ÷àñó “õâîð³òè”» 

(Ìèêîëà Àìîñîâ) 

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
 Головна управа УЛТ у Львові 

повідомляє, що 20 лютого 2016 року 
відбудеться чергова щорічна звітна 
конференція товариства. У програмі 

конференції звіт Головної управи, скарбни-
ка та комісій товариства. Буде розглянуто 
питання прийняття до товариства осіб, які 
були рекомендовані протягом 2015 року.
 Конференція відбудеться в актовій залі 
ЛНМУ ім. Данила Галицького за адресою:

Львів, вул. Шимзерів, З 
(кінець вул. Пекарської). 
ПОЧАТОК О 10 ГОДИНІ.

(Закінчення на стор. 2)

Колаж П. Адамовича

ÄÎÐÎÃ² ÊÎËÅÃÈ!
ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀÉÙÈÐ²Ø² Â²ÒÀÍÍß 

Ç Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ ÒÀ ÍÎÂÈÌ 2016 ÐÎÊÎÌ!
Ð³çäâî Õðèñòîâå äàðóº îíîâëåííÿ, ñïîíóêàþ÷è îñìèñëèòè ïðîéäåíå 

³ çàïàëþþ÷è â ñåðö³ íàä³þ, äóõîâíå çáàãà÷åííÿ òà â³ðó ó ñâ³òëå ïðèéäåøíº. 
Õàé Íîâèé ð³ê çàñÿº ó ñåðöÿõ ùàñëèâîþ Ð³çäâÿíîþ ç³ðêîþ, ÿêà ç³ãð³º 
íàø³ äóø³. Õàé â³í ïîäàðóº çâèòÿãó â áîðîòüá³ çà ñóâåðåí³òåò òà ö³ë³ñí³ñòü 
íàøî¿ äåðæàâè, ³ íå áóäóòü ìàðíèìè íàø³ ìèíóëîð³÷í³ âòðàòè, ³ çä³éñ-
íÿòüñÿ â Íîâîìó ðîö³ íàø³ ñïîä³âàííÿ. Áàæàºìî, ùîá öåé ð³ê ïðèí³ñ áåçë³÷ 
ðàä³ñíèõ äí³â ³ äîáðèõ íîâèí, çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³ òâîð÷èõ çàäóì³â, 
óòâåðäæåííÿ ã³äíîãî ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó ìåäèê³â ó íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³. 
Íåõàé ãåðî¿çì òà ìóæí³ñòü íàøèõ çàõèñíèê³â íàäèõàº íà çäîáóòòÿ ïîçè-
òèâíèõ çì³í ó â³ò÷èçíÿí³é ìåäèöèí³, çì³öíåííÿ íàðîäíîãî çäîðîâ’ÿ. Äîá-
ðà, ìèðó ³ çëàãîäè, òåïëà òà äîñòàòêó, íàñíàãè òà ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ âàì òà 
âàøèì ðîäèíàì. Õàé ðîçóì, âîëÿ òà ëþáîâ äî ð³äíî¿ çåìë³ çãóðòîâóþòü 
íàñ äëÿ çä³éñíåííÿ âèñîêî¿ ìåòè – ïðîöâ³òàííÿ Íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè!

ÂÅÑÅËÈÕ ÑÂßÒ ÒÀ ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÐÎÊÓ!

2016 Ð²Ê – Ð²Ê ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Кожний думай, що на тобі
Міліонів стан стоїть,
Що за долю міліонів
Мусиш нести ти одвіт.

Іван Франко 

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà 

«ÍÇ» 2015–2016

З початком нового 2016 року часопис Українського лі-
карського товариства «Народне здоров’я» вступає у 

105 рік свого існування. Нагадаємо, що наш часопис сьогодні 
є не лише найстаршим за віком із існуючих в Україні, але й 
чи не єдиним із друкованих органів громадських професійних 
об’єднань, яким є і УЛТ. «НЗ» за передплатою поширюється 
по всій Україні та за її межами. Вже стало доброю традицією 
в новорічний час підсумовувати результати нашої роботи за 
минаючий рік і повідомляти про плани на прийдешній.

«НЗ» – газета, яка твориться самими лікарями. Вважаємо 
за необхідне традиційно відзначити найактивніших авторів 
«НЗ» у 2015 році – професорів Олександра Кіцеру, Бориса 
Білинського та Ярослава Ганіткевича, доцентів Зиновію Слу-
жинську та Йосипа Голика, лікарів Любов Гоцко-Ней, Зоряну 
Іванців, Костянтина Беляєва, Олександра Семенюка, Василя 
Штибеля, членів Головної управи ВУЛТ’у Станіслава Нечаїва 
із Києва та Олега Перетяку із Луганська. Активно розпочав 
співпрацювати із газетою колектив кафедри медичного права, 
очолюваної доцентом Іриною Сенютою. Водночас, з прикрістю 
доводиться говорити про те, що від багатьох членів нашого 
товариства, в т.ч. науковців, при звертанні до них з проханням 
щодо подачі дописів до газети, доводиться чути відмову. 

Часом дехто дорікає нам за занадто великий, на їх думку, 
розмір окремих публікацій. Наш щомісячний часопис не може 
конкурувати щодо подачі оперативної інформації із Інтерне-
том, ТБ та радіо, газетами, які виходять щотижня чи й 3–4 
рази на тиждень. Враховуючи періодичність нашого видання, 
ми віддаємо перевагу більш об’ємним аналітичним, оглядовим 
та проблемним матеріалам. Надалі дотримуємось переконання, 
що на сторінках «НЗ» читач повинен знаходити матеріали, в 
яких розкриваються невідомі сторінки історії української ме-
дицини та життєписи її видатних діячів. На покращення пат-
ріотичного виховання молодого покоління медиків спрямо-
вана і публікація матеріалів під рубрикою «Вони здобували 
Незалежність», в якій подаються розповіді про лікарів-учас-
ників визвольного руху. Подібних матеріалів сьогодні не можна 
знайти у інших періодичних виданнях, а, як відомо, без знання 
історії неможливо творити прийдешнє. 

 Стараємось якомога ширше та різнобічніше висвітлюва-
ти проблеми реформування медицини. Дуже хотілося б, щоб 
до обговорення цих проблем на сторінках свого часопису 
активно долучались якомога більше практичних лікарів.

Запроваджено подачу публікацій під рубрикою «Передо-
вий досвід у медицині», планується рубрика «Горизонти віт-
чизняної медицини». У зв’язку з цим закликаємо наших колег 
активно подавати тематичні матеріали для публікації під ци-
ми рубриками. Хочемо зауважити, що «НЗ» подає статті про 
різні аспекти медицини, не передруковуючи їх із сторінок 
Iнтернету, і не в такому форматі, як в наукових журналах.

На шпальтах «НЗ» в 2015 році значно частіше та ширше 
подавалась інформація про роботу Лікарської комісії Науко-
вого товариствам імені Т.Шевченка, яку надає член товариства 
асистент Олена Адамович. Це, безумовно, сприяє пропагу-
ванню діяльності комісії серед медичної громади. 
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Створюючи рубрику «Ляпи ескулапів», ми переслідували 
мету загострити увагу медиків на правильному та грамотному 
веденні медичної документації. Адже помилки, які нерідко 
допускаються при цьому, часто мають вельми суттєве значен-
ня у вирішенні багатьох аспектів надання медичної допомоги. 

На жаль, доводиться із певним подивом констатувати, що 
на другому році після Революції Гідності, в якій брали досить 
активну участь багато лікарів, а чимало із них беруть участь 
і в АТО, і в волонтерському русі, виступити на сторінках своєї 
газети беруться лише одиниці. Як зазначав академік Любомир 
Пиріг, медицина поза політикою, але медики повинні бути в 
ній. За нашим переконанням, українські лікарі, як і в часи 
бездержав’я та боротьби за становлення нашої держави, по-
винні зоставатись патріотичною елітою нації і не тільки пра-
цювати для добра України, а й активно закликати до цього 
своїх колег, в тому числі ділячись із ними своїми роздумами 
та переконаннями на сторінках свого лікарського часопису 
«НЗ». Із свого боку «НЗ» і надалі буде старатись робити свій 
внесок у зміцненні патріотичних та морально-етичних пере-
конань медичного загалу. У 2015 році на це була спрямована 
подача коротеньких матеріалів під рубриками «2015 рік – рік 
150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептиць-
кого» та «Лікарю, пам’ятай!». Всі числа «НЗ» у 2015 році ви-
ходили під гаслом «Герої «Небесної сотні» віддали життя і за те, 
щоб наша медицина очистилась від корупції та здирництва!»

Звертаємось до української медичної громади із закликом 
читати та передплачувати свій медичний часопис «Народне 
здоров’я», активно пропагувати його та дописувати до нього.

Зеновій МАСНИЙ

«ÍÇ» 2015–2016
(Закінчення. Початок на стор. 1) ЛЬВІВСЬКА МЕДИЦИНА У 2015 РОЦІ

Незважаючи на економічну ситуацію в країні, проблеми 
із фінансуванням системи охорони здоров’я, на протязі 2015 ро-
ку у Львові продовжувалось робота над розвитком лікуваль-
них закладів та покращенням їх роботи. При цьому пріоритет 
надавався вдосконаленню медичної допомоги дитячому на-
селенню і жінкам. Вдавалось інвестувати не тільки бюджетні, 
а й позабюджетні кошти, гранти, благодійні внески, залучати 
до лікування пацієнтів численних зарубіжних спеціалістів. 

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДОСТУПНІШІ
Для мешканців Шевченківського району міста на вулиці 

А. Лінкольна відкрили амбулаторію сімейної медицини № 5 
першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева. Відтак, 13,5 ти-
сячі мешканців відтепер можуть швидко та якісно отримати 
медичну допомогу неподалік місця проживання.

Ще 9 тисяч мешканців Залізничного та Франківського 
районів Львова тепер зможуть отримувати якісну медичну 
допомогу у новій АСМ ЦПМД 5-ї міської клінічної поліклі-
ніки на вулиці Люблінській. Це вже 13 амбулаторія сімейної 
медицини у Львові.

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ В КОМУНАЛЬНОМУ МЕДИЧНО-
МУ ЗАКЛАДІ СТВОРЕНО РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

У Львові в листопаді 2015 року завершено реалізацію 
унікального проекту щодо створення нового сучасного реабі-
літаційного відділу у комунальній міській клінічній лікарні 
швидкої медичної допомоги. Там проводитиметься реабілі-
тація пацієнтів неврологічного, нейрохірургічного, травма-
тологічного відділів лікарні та потребуючих її поранених 
воїнів АТО. У відділі є палатна зона на 24 ліжка, маніпуля-
ційний та масажний кабінети, три зали фізичної терапії, ка-
бінет психолога та кабінет ерготерапії. Комплекс лікування, 
яке там проводитиметься, передбачає фізичну та психологіч-
ну реабілітацію та ерготерапію .

ПРОФІЛАКТИЧНІ АКЦІЇ
Доброю традицією стало проведення міським управлінням 

охорони здоров’я щорічних профілактичних акцій з метою 
раннього виявлення захворювань. Під час них профілактич-
ними обстеженнями було охоплено понад 1 мільйон осіб.

Під час «Днів профілактики і раннього виявлення артері-
альної гіпертензії» обстежено 91 909 львів’ян і у 2063 із них 
вперше було виявлено підвищений артеріальний тиск. Загалом, 
за 8 років в такій акції взяли участь 879 987 громадян, із них 
у 30 640 осіб вперше виявлено гіпертензію.

Впродовж акції «Дні профілактики та раннього виявлен-
ня цукрового діабету», рівень глюкози в крові визначено у 
12 620 осіб. В зв’язку з виявленням підвищеного рівня глю-
кози взято на диспансерний облік 114 осіб.

В процесі проведення «Днів раннього виявлення глаукоми» 
тонометрію виконано 7668 особам. Наявність глаукоми вперше 
встановлено у 65 пацієнтів. За 4 роки за результатами такої 
акції виявлено 277 осіб з таким захворюванням.

Майже 19 тисяч львів’янок обстежено впродовж «Днів 
профілактики та раннього виявлення патології шийки матки 
та грудної залози у жінок». Зроблено 18 919 цитологічних 
досліджень, виявлено патологію у 2 643 жінок. У міському 
мамологічному центрі під час акції обстежено 214 жінок, ви-
явлено патологію у 125 жінок. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА
Як ніколи багато коштів витрачено на оновлення устатку-

вання та приміщень медичних закладів Львова. За 9 мільйонів 
для ЛШМД придбано 5 апаратів штучної вентиляції легень. 
Придбано нове ендоскопічне устаткування для хірургічного 
та ЛОР-відділення 1-ї міської клінічної лікарні, для 4-ї місь-
кої поліклініки. На ремонт приміщень медичних закладів 
Львова цього року інвестовано із бюджету 12 млн. гривень та 
23,5 млн. на закупівлю обладнання, а також залучено відпо-
відно 3,8 млн. та 6,5 млн гривень позабюджетних коштів. Це, 
зокрема, пологове відділення 3-ї міської лікарні, 7 дитячих 
поліклінік тощо.

ВПРОВАДЖЕННЯ «ТЕЛЕМЕДИЦИНИ»
У 5 лікарнях міста реалізовано проект «Телемедицина». 

Завдяки цьому є можливість он-лайн всім бажаючим лікарям, 
інтернам та студентам-медикам ознайомитись із технікою 
хірургічних втручань та їх перебігом у виконанні провідних 
спеціалістів із відомих зарубіжних клінік під час їх візитів до 
українських колег у Львові. Такою можливістю можуть ско-
ристатись і лікарі із інших міст України.

ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
На протязі останніх літ пріоритетним залишається покра-

щення матеріальної бази Міської дитячої клінічної лікарні 
(МДКЛ), де створено ексклюзивне реабілітаційне відділення, 
відділ дитячої нейрохірургії, кабінет телемедицини, впрова-
джено систему електронного ведення медичної документації. 
Останнім часом у МДКЛ проведено капітальних та поточних 
ремонтів приміщень на понад 2,5 мільйони та придбано об-
ладнання на майже 9 мільйонів гривень, із яких 4 млн. скла-
дають грантові кошти та благодійні внески. Придбано ульт-
развуковий сканер, апарат штучної вентиляції легень для 
новонароджених, інкубатори, електрохірургічне обладнання, 
електрокардіографи, монітори, рентгенівський комплекс япон-
ського виробництва. У 2015 році акцент було зроблено на роз-
виток відділень реанімації новонароджених та урологічного. 
Для останнього закуплено медичне устаткування на 2 мільйо-
ни 22 тисячі гривень, зокрема: найтонший резектоскоп, цис-
тоскоп, нефроскоп, апарат для контактного ультразвукового 
дроблення каменів.

За останні роки понад 40 лікарів МДКЛ пройшли стажу-
вання у клініках Канади, Польщі, США.
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«ÂÑÅ ÁÓÄÅ ÄÎÁÐÅ!» 

Пам’ять стукає 
у наші серця. 

Пам’ять про чудову 
людину, вмілого ліка-
ря-хірурга, відомого 
науковця, прекрасного 
організатора охорони 
здоров’я, активного 
громадського діяча-

патріота Ігоря Герича. Він врятував тисячі людей, а сам то-
рік – 15 червня 2014 р., через серцевий напад пішов з життя. 
Наприкінці 2015 року у травматологічному відділенні львів-
ської лікарні швидкої медичної допомоги, де Ігор Герич про-
вів не одну безсонну ніч, йому встановили меморіальну таб-
лицю. Із щемливими, теплими спогадами про свого вчителя 
та колегу виступили багато із присутніх. Для кожного з них 
Ігор Герич був другом, вчителем, помічником та порад ником. 
Попри науковий ступінь професора, посади завіду вача кафед-
ри хірургії Львівського медуніверситету, керівника Департа-
менту охорони здоров’я ЛОДА завжди і всьому залишався 
людяним.

Якось, 20 років тому, я прийшла «плакатися» до Ігоря Ге-
рича: все зле, все недобре. Він мовчки взяв карточку і написав 
«Все буде добре!». Підписався і так само мовчки дав її мені. 
Минуло стільки років, а я ту записку ношу зі собою. І ось 
тепер, через два десятиліття, це кредо «Божого провідника» – 
саме так часто називали Ігоря Герича – побачила і решта його 
колег. Адже тепер воно – на пам’ятній дошці.

Він завжди казав: «Пацієнт на першому місці!». Не мало 
значення, коли він оперував – вдень, вночі, зранку – до нього 
тягнулися пацієнти. Вони настільки йому вірили! Напевно, 
це була його харизма.

«Ігор Герич брався за найскладніших пацієнтів – це був 
виклик самому собі. І таким він був ще зі студентської лавки.
Студенти завжди хочуть виглядати мудрішими. І ми завжди 
старалися один другого підловити: хто чого не знає? Ми бра-
ли атлаc, вишукували такі речі, про які нам викладачі не роз-
повідали на лекціях, і випитували один в одного: а що це за 
хвороба? То в наших таких змаганнях Герич завжди пере-
магав», – розповів завідувач ІІ травматологічним відділенням 
ЛШМД Віталій Сікліцький.

Двадцятирічним лікарем Герича послали на строкову вій-
ськову службу з радянськими військами в Афганістан. Там 
рятував наших вояків і надавав допомогу афганським поло-
неним. Виходжував військових зі страшними гангренами. І 
мало хто знає, що сам він був контужений, що був відзначений 
орденом Червоної Зірки і медаллю «За відвагу». «Бронема-
шина піхоти, на якій він їхав, підірвалася на міні і фактично 
всі військові, які їхали, загинули. Батько отримав серйозну 
травму спини, але тут же рятував поранених разом з ним. 
Отримав і осколкову травму при підриві міни – це були травми 
м’яких тканин нижніх кінцівок. Після того він добровільно 
залишився і продовжив службу до кінця», – згадував син Ігоря 
Герича Гнат.

Із численних спогадів присутніх на цьому меморіальному 
заході можна зробити єдиний висновок: Ігор Герич був тією 
людиною, яка завжди з’являлася в потрібному місці і в пот-
рібний час, вчила цієї самовідданості всіх довкола себе. 

Вже будучи на посаді начальника обласного управління 
охорони здоров’я, Ігор Герич все одно брав участь у футболь-
них турнірах медиків, хоча б приїжджав вболівати, хоч трішки 
той м’яч копнути. Він просто це любив! Він багато що любив, 
зрештою і гніздо для бузька любив робити… Він просто лю-
бив життя!

Анна БАРВІНСЬКА, 
доцент кафедри загальної хірургії 

ЛНМУ ім. Данила Галицького
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МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА ЛЬВІВСЬКИМ МЕДИКАМ 
Впродовж 2015 року львівським медикам надавали допо-

могу багато зарубіжних колег. Це були консультації хворих, 
насамперед дітей, проведення оперативних втручань та відбір 
пацієнтів для лікування за рубежем. Також було подаровано 
чимало вартісної медичної апаратури, медикаментів та пере-
в’язочних і розхідних матеріалів.

Зокрема, декілька разів на протязі 2015 року у Львові 
всесвітньо відомий пластичний хірург, німецький професор 
Клаус Екснер оперував та консультував сотні пацієнтів, в т.ч. 
з інших регіонів України, дітей воїнів АТО. Це були хворі з 
післяопіковими рубцями, посттравматичними рубцевими де-
формаціями. Візит цього медика до опікового центру у люто-
му 2015 року профінансував футбольний клуб «Баварія» із 
Мюнхена. Він же подарував лікарні дихальний апарат вартіс-
тю понад 370 тисяч гривень.

Офтальмолог із Франкфурта – на Майні Уге Екарт надала 
лікувально-консультативну допомогу дітям. 

У червні завідувач відділу хірургії університету Торонто 
професор Т.Рутка проводив оперативні втручання дітям із не-
йрохірургічною патологією.

Один із найвідоміших американських хірургів – комбус-
тіологів Геннадій Файзулов уже вкотре надавав лікувально-
консультативну допомогу дітям, яким було потрібно провес-
ти лікування з приводу післяопікових та посттравматичних 
рубцевих змін.

Вп’яте за 2015 рік до Львова прибув керівник німецького 
фонду «Норе» Вольфганг Понто, який надав львівським лі-
карням перев’язувальні матеріали та засоби для лікування 
дітей з опіками. Фонд також допоміг у проведені ремонту в 
опіковому відділі 8-ї міської клінічної лікарні і у забезпечен-
ні необхідною лікувальною апаратурою. 

ТУРБУЮЧИСЬ ПРО НЕПОВНОСПРАВНИХ
Покращено доступність інвалідам до приміщень у другій 

та четвертій міських поліклініках, до поліклінічного відді-
лення першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева. У жі-
ночих консультаціях для неповносправних встановлюють 
спеціальні гінекологічні крісла.

Огляд підготував 
Зеновій МАСНИЙ

МІСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ ПОДАРУ-
ВАЛИ НОВИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ 
СКАНЕР

Медичний центр NOVO створено благодійним фондом 
«Центр медичних інновацій» – недержавною неприбутковою 
благодійною організацією. В свою чергу засновником УБФ 
«Центр медичних інновацій» є Благодійний фонд «Дитяча 
лікарня майбутнього». У 2013 році фонд вирішив реалізувати 
пілотний проект, у якому впроваджувались би найкращі су-
часні медичні, управлінські, навчальні технології, на базі 
одного з дитячих медичних закладів України. У тісній співп-
раці з МБФ «Україна 3000», який реалізує всеукраїнську про-
граму допомоги дитячим медичним закладам «Від лікарні до 
лікарні», шляхом конкурсного відбору була обрана Львівська 
міська комунальна дитяча клінічна лікарня. Урочисте відкрит-
тя центру відбулося 11 листопада 2014 року і відтоді він надає 
якісні медичні послуги усім верствам населення.

У Центрі встановлене надсучасне обладнання: магнітно-
резонансний томограф, комп’ютерний томограф, ультразву-
кові сканери. Центр також працює у галузях гінекології та 
неврології, надає допологову допомогу. На його базі здійсню-
ють прийом пацієнтів лікарі, такі як головний дитячий ендо-
кринолог України Наталія Зелінська та пластичний хірург 

Ростислав Валіхновський. Задля спільної діяльності з надан-
ня якісної медичної допомоги, в тому числі на благодійних 
засадах, співпрацюємо з дитячою клінічною лікарнею 
«ОХМАТДИТ» та Західноукраїнським спеціалізованим дитя-
чим медичним центром.

З нагоди першої річниці роботи Медичного центру NOVO 
наприкінці 2015 року до закладу завітали міський голова 
Львова Андрій Садовий, Голова Наглядової ради міжнарод-
ного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, 
голова правління БФ «Дитяча лікарня майбутнього» Олександр 
Максимчук, керівник управління охорони здоров’я Львова 
Володимир Зуб. Центр працює всього рік, але за цей час надав 
послуги понад 2 тисячам пацієнтів, реалізував низку добро-
чинних програм і посів поважне місце у плеяді медичних 
закладів не лише Львівщини, а й всієї Західної України. 

«У Львові є унікальний центр, якому рівних немає на За-
хідній Україні. Насправді, дітки можуть мати найякіснішу 
діагностику, і дорослі також. Пані Катерина Ющенко кожно-
го разу, приїжджаючи до Львова, підтверджує свою любов 
реальними речами. Таких прецедентів в нас ніколи не було. 
Я б хотів, щоб всі інші брали хороший приклад.

Бачимо сьогодні унікальну співпрацю державно-приват-
ного партнерства. Сюди Фондом Катерини Ющенко інвестова-
но 60 млн. грн. Я дякую пані Катерині, яка регулярно приїж-
джає, кожного разу робить приємні подарунки. І сьогодні ще 
одне обладнання сюди поступило. Ми також не можемо стояти 
осторонь. У нас у Львові ми вже маємо весь комплекс облад-
нання, який гарантує якісне обстеження для дітей. Ще немає 
одного апарату, який є дуже важливий, – колоноскоп для но-
вонароджених. Ми домовилися, що в бюджеті на 2016 рік 
закладаємо кошти – орієнтовно 3 млн. грн. – для того, щоб у 
2016 році ми такий апарат придбали і він був у нашій Міській 
комунальній дитячій лікарні. Фактично, ми завершуємо весь 
комплекс обладнання, яке має бути в нас у Львові, щоби ди-
тина могла своєчасно отримати якісну діагностику. А про-
фесійність наших лікарів, звичайно, робить чудеса. Дай, Бо-
же, щоб всі наші діти були здорові.

До речі, зауважу, що тривалість життя у Львові на 7 років 
є вищою, чим в середньому в Україні. У цьому також ваша 
велика лепта», – зазначив міський голова Львова Андрій Са-
довий. 

Від імені Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбут-
нього» та Установи благодійного фонду «Центр медичних 
інновацій» Катерина Ющенко передала в безоплатне корис-
тування Львівській міській комунальній дитячій клінічній 
лікарні ультразвуковий діагностичний сканер ACCUVIX V10 
LV. Вона вручила відповідний сертифікат головному лікареві 
ЛМКДКЛ Дмитру Квіту.

«Мені дуже приємно передати це ультразвукове облад-
нання. Ми дуже вдячні за співпрацю, що вже більше 10 років 
працюємо з вашою лікарнею. Ми раді, що могли зробити при-
ватне і публічне партнерство. Я думаю, що це майбутнє ме-
дицини в Україні. Тільки через партнерство, тільки через 
страхову медицину ми зможемо змінити стан медицини в 
Україні. Дуже дякую, що ви передові.

Важливо, щоб у медицині України були нові підходи. Це 
включає приватні публічні партнерства, страхову медицину. 
Ми дуже багато за ці 20 років досягли, але без зміни системи 
охорони здоров’я ми не зможемо покращити стан медицини. 
І це дуже важливо, щоб благодійні організації співпрацювали 
з державою, з лікарнями. У всьому світі більшість лікарень є 
не державними, а неприбутковими організаціями. Ми дуже 
хотіли створити у Львові такий приклад, як може бути лікарня 
приватна, але неприбуткова. Тут безкоштовно обслуговуються 
і наші хлопці з АТО, і дітки. Ми б хотіли бачити у всій Украї-
ні такі підходи до медицини», – розповіла Голова Наглядової 

Зліва Д. Квіт, О. Максимчук, в центрі – В.Зуб, К. Ющенко,
справа – А. Садовий

ради міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Ка-
терина Ющенко.

«Ми сьогодні дійсно є свідками унікального явища на 
теренах нашої держави – державного публічного партнерства. 
Рік роботи цього центру, рік плідної співпраці на ниві по-
кращення охорони здоров’я наших дітей. Щомісячно близько 
сотні пацієнтів тільки нашої клініки обстежується в цьому 
центрі, з них до 10% – соціальна квота, діти, які обстежують-
ся безкоштовно. Ще 2 роки тому були організаційні проблеми, 
щоб цих дітей десь прилаштовувати на території Львова чи 
Києва для високоякісних обстежень. 

Цей апарат – наша тривала мрія. Ультразвуковий широ-
кодіапазонний сканер ми поставимо у нашій консультативній 
поліклініці. У нас вже є один, який нам міська рада 5 років 
тому купила. Це вже другий, який на високому рівні дасть 
змогу обстежувати у дітей – від новонароджених до 18 років, 
органи черевної порожнини, стан судин головного мозку, сер-
це, інші внутрішні органи. Окрім того, зменшить черги на 
обстеження. Ми дуже вдячні і зобов’язуємося його якісно і 
грамотно використовувати.

Сьогоднішня подія – це приклад того, що якщо влада хоче 
допомогти своїм громадянам, якщо вона повернута обличчям 
до громади міста, то і громада міста, і влада, і інвестори, доб-
рочинці разом можуть зробити дуже і дуже вагомі справи для 
користі суспільства», – відзначив головний лікар Львівської 
міської комунальної дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

Висока якість медичного обслуговування, наявність сучас-
ної лікувальної апаратури наближає Львівську міську кому наль-
ну дитячу клінічну лікарню до рівня найвищих європейських 
стандартів медичної допомоги. За сприяння Міжнародного 
благодійного фонду «Україна 3000» ця лікарня однією з пер-
ших утворила Опікунську раду, яка активно працює вже десять 
років та допомагає закладу вирішувати нагальні питання.

«Нам дійсно приємно працювати у Львові. Нам комфорт-
но працювати і з лікарями, і з владою. Приємно, що українські 
лікарі світового рівня відкликнулись на нашу пропозицію і 
приїжджають до Львова. Це головний дитячий ендокринолог 
України Наталія Зелінська та пластичний хірург Ростислав 
Валіхновський. Вони проводять тут безкоштовні прийоми. 
Ми маємо цікавий досвід у роботі телемедицини провідних 
київських фахівців Тараса Мацієвського, професора Божко. 
Ми будемо разом з досвідченими лікарями, з владою працю-
вати на те, щоб молоді медичні професіонали мали можливість 
тут вчитися і працювати», – додав голова правління Благо-
дійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Олександр 
Максимчук.

ПРЕС-СЛУЖБА Львівської міської Ради

В рамках ІІ з’їзду з міжнародною участю «Медична та 
біологічна інформатика і кібернетика», що тривав в 

Києві 12-14 листопада 2015, відбулися майстер – клас «Про-
блемно-орієнтоване навчання в медичній та фармацевтичній 
освіті», науково-методичний семінар-нарада «Актуальні  
проблеми методики викладання інформаційних технологій у 
фармації», круглий стіл «Проблемно-орієнтоване навчання в 
медичній та фармацевтичній освіті», науково-методична на-
рада «Актуальні проблеми викладання інформаційних техно-
логій у післядипломній медичній освіті» та 13 панельних 
монотематичних конференцій, які транслювалися он-лайн. 
Панельна монотематична конференція №2 під назвою «Ме-
дичні інформаційні системи» (МІС) проходила у Комунальній 
міській дитячій клінічній лікарні Львова (КМДКЛ). Крім при-
сутніх учасників із різних міст України, за конференцією он-
лайн спостерігали у лікарнях Львова, Івано-Франківська, 
Києва, Харкова, Одеси та Дніпропетровська. Модераторами 
конференції виступали Всеволод Качмар (ТзОВ Медична ін-
формаційна система «Доктор Елекс») та Олександр Семенюк 
(лікар КМДКЛ).

З вітальним словом перед учасниками виступив головний 
лікар КМДКЛ Дмитро Квіт. Він розповів про нелегкий шлях 
ввіреного йому медичного закладу на шляху до комп’ютеризації, 
інформатизації, тестування і впровадження електронної ме-
дичної карти (ЕМК). Очевидно, що без сукупності сприятли-
вих обставин, в т.ч. підтримки міської і обласної влади, спон-
сорських коштів та власних зусиль досягти такого результату 
не вдалося б. Було відзначено і неухильний ріст звертання 
пацієнтів у стаціонар, що веде до збільшення навантаження 
на лікарів і в плані «паперової роботи», а впровадження стра-
хової медицини вимагатиме фіксувати, підтверджувати і скру-
пульозно підраховувати надані медичні послуги.
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Актуальні питання інформатизації в охороні здоров’я ви-
світлив Петро Коновалов (ТзОВ «Доктор Елекс»). Він наголо-
сив, що інформатизація - основа реформ. Відзначивши, що 
велика кількість інформації в сфері медицини не структуро-
вана, підкреслив, що її опрацювання та аналіз дозволять ви-
явити захворювання на ранній стадії, запропонувати опти-
мальні варіанти лікування. Інформатизація забезпечує 
обробку масивів нагромадженої інформації, сприяє підви-
щенню якості досліджень і лікарських рішень. Слід пам’ятати 
про високу ринкову вартість медичних даних для страхових, 
фармацевтичних компаній, банків, соцслужб. Так, якщо в США 
в 2006 році 10 відсотків клінік і сімейних лікарів користува-
лися ЕМК, то в 2014р вже більше 80 відсотків, а в 2016 ліка-
рів і клініки, які не використовують МІС, будуть штрафувати. 
Цікаво, що частка медичних помилок в різних країнах стано-
вить від 7 до 30 відсотків, а IBM Watson ставить діагнози в 
два рази точніше, ніж висококваліфіковані лікарі.

Медична інформаційна система «Доктор Елекс » впрова-
джена в понад 100 медичних закладів, в яких працює більше 
3 тисяч лікарів, зареєстровно понад 1 млн пацієнтів, для яких 
внесено більше 10 млн верифікованих медичних записів. 
Географія впроваджень – Україна, Польща, Молдова, Білорусь, 
Таджикистан, Росія, Грузія. На черзі - розробка системи “Елект-
ронне здоров’я”, пілотне впровадження якої здійснюється в 
Центральному військовому госпіталі у Києві.

Про впровадження МІС «Доктор Елекс» в центрах ПМСД 
Вінниці розповіла Наталія Венцківська, працівник інформа-
ційно-аналітичного центру медичної статистики. На відміну 
від Львова, там ЕМК впроваджують не в лікарнях, а на І-му 
рівні меддопомоги – в поліклініках, ЦПСМД. Це не тільки 
полегшило роботу медперсоналу цих закладів та зменшило 

черги пацієнтів, але і створило підґрунтя для нарощування 
електронних медичних даних в майбутньому – при поступ-
ленні цих пацієнтів у стаціонар чи інші установи.

Приклади управлінського обліку з використанням інфор-
маційної системи «Доктор Елекс» продемонстрував виконав-
чий директор медичного центру Святої Параскеви у Львові 
Дмитро Левченко. Цікавою є можливість системи нагадувати 
пацієнтам про дату візиту шляхом автоматичного СМС- ін-
формування. Крім того, є можливість всебічного аналізу ро-
боти лікарів, а саме: контроль робочого часу (початок і за-
кінчення – час входу і виходу з МІС відповідно), відхилення 
по часу обслуговування, різноманітність і точність лікарських 
діагнозів, діагностичні зв’язки і аналіз обґрунтованості до-
даткових обстежень, інформування лікарів про зміни в сис-
темі чи повідомлення від керівництва, які вони не зможуть 
проігнорувати. Переваги є і для керівників – формування 
статистичних звітів, облік відмінених візитів та можливість 
експертної оцінки медичної документації.

Про переваги та недоліки інтегрованої медичної системи 
управління медичним закладом розповіла директор з якості 
медичного центру «Інтерсоно» Оксана Зборівська. Серед пе-
реваг: відсутність паперової роботи, зручність реєстратури, 
система контролю доступу (налаштування та контроль рiвнiв 
доступу кожного працівника чи групи до певних частин про-
грами, захист конфіденційної інформації), швидкість обслу-
говування пацієнтів (монiторинг можливостi запису пацієнтів, 
можливiсть швидкого та грамотного опрацювання великої 
кiлькостi запитiв), робота з шаблонами (зручне створення 
шаблонів документів, адаптоване до потреб Медичного цент-
ру та вимог наказiв МОЗу), WEB-інтерфейс, інтеграцiя, звіт-
ність і аналiтика. 

(Закінчення на стор. 4)
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Виступити з цією публі-
кацією мене заохотила 

статтю О. Устінова в «Україн-
ському медичному часописі» 
(2015, №5) під заголовком « 
Роль лікаря в суспільстві: від 
обслуговуючого персоналу до 
еліти нації» з доповненнями 
низки вчених-медиків. Заімпо-
нував вислів Б.Тодурова: «Ми 
разом маємо зробити все, щоб 
нашим дітям і внукам залиши-
лась оброблена і засіяна, а не 
випалена земля». Наскільки 
медики можуть бути причетни-
ми до збереження «обробленої 
і засіяної землі», до забезпечен-

ня щасливої долі дітям і онукам, мене завжди цікавило. Але 
висловлюватись про це публічно я наважився лише після по-
чатку «перестройки», а особливо, коли Україна здобула Не-
залежність.

У своїй статті роблю спробу порівняти ставлення держа-
ви та суспільства до охорони здоров’я, а також становище 
лікаря, його ставлення до своїх обов’язків та можливості їх 
реалізації впродовж останніх 25 років з відповідними показ-
никами та оцінками сьогодення. Думаю, що навіть заголовки 
більшості моїх публікацій можуть бути використаними в 
статтях нинішнього дня, хоча поданих із свіжим змістом, але, 
на жаль, таким же, як і в попередні роки, песимістичним за-
барвленням.

Чи не єдина різниця ЗМІ минулого і сьогодення – їх ни-
нішня більша відкритість. Пригадую, як у 1991 році у газеті 
«Радянська Україна» (19.04) із моєї статті «Лікарю, будь гро-
мадянином!» були вилучені наведені факти засекреченості та 
контролю КГБ наслідків Чорнобильської катастрофи. Віль-
ніше повелися в Західній Україні, де в Івано-Франківській 
газеті «Галицьке слово» (1991,№50) в статті «Проба на глас-
ність» ці факти були наведені. Згадував я про ЧАЕС і в своїх 
статтях «Чорнобиль і державна самостійність України» («Га-
лицьке слово» (1992,№5), «Політичні уроки Чорнобиля» («На-
ше здоров’я», 1996, №18), «Чорнобиль – рани і біль України» 
(«Лікарський вісник» 1996, №2, США), «Чорнобиль на за-
секречених сторінках МОЗ України» (там же, 2006,№1). Тоб-
то, з часом зростала відкритість.

Справді, сьогодні ЗМІ подають значно відкритіше інфор-
мацію про події та факти, які 25 років тому були б недоступ-
ними увазі пересічного громадянина. Але виникає сумнів 
щодо користі від цього. Наприклад, останніми роками часто 
пишуть про фінансові злочини з боку МОЗ України, але чомусь 
із десятків міністрів ніхто не покараний. Невідомими є і ре-
зультати свіжих публікацій: «Дорогі імпортні ліки – результат 
корупції в МОЗ України («Ваше здоров’я», 2014, №26-27), 
«Генпрокуратура розслідуватиме бездіяльність керівництва 
МОЗ» (там же, 2014, №42-43). І що ж!?

На межі 80-90 років ХХ століття доводилось не лише ди-
вуватись, а й обурюватись захопленням ЗМІ «самодіяльними» 
медиками – цілителями різних категорій, рекламою А. Каш-
піровського та інших. У зв’язку з цим я виступав із статтями 
«Про цілителів, контактерів, біоенергетиків, екстрасенсів – 
магістрів і не магістрів, міжнародних і не міжнародних кате-
горій» («Медична газета України», 1993,№1, 1994, №1), «Ці-
лительство чи шарлатанство?...», «Екстрасенсний бум напри-
кінці 20-го сторіччя» («Ваше здоров’я», 1996, №47 та 48).

Хоча не таких масштабів, але й сьогодні така реклама існує. 
На сторінках багатьох газет читаємо про те, що свої послуги 
пропонують дві «легендарні знахарки і спасительки», у од-
нієї з яких «проблем, що неможливо вирішити, немає», а інша 
має «унікальний дар повертати радість життя, тому що «пра-
цює лише з тими проблемами , які може вирішити». Ще інша 
«віддано рятує душі і тіла». А ще є «магістр ясновидіння», 
«спадкова провидиця і цілителька», «найвідоміший медіум у 
світі». Серед чоловіків – один «біоенергоінформтерапевт» і 
один «контактер із космосом».

Вірю у все те, що допомагає. Двічі дозволяв «цілителям» 
допомогти хворим в клініці – не переконали у своїх можли-
востях ні мене, ні хворих! То ж чи на користь недужим, та і 
суспільству в цілому, такий «плюралізм» ЗМІ ?

До речі, А.Кашпіровський після переїзду до Росії став 
депутатом Верховної ради РФ і «першим офіційним радян-
ським мільйонером», як повідомила газета «Голос України 
(2009, 09.09) у статті до його 70-річчя. Ось і весь секрет віль-
ної реклами «цілительства»!

Що стосується моїх виступів у ЗМІ, де маю можливість 
вільно висловлювати свої погляди, як вже зазначав, їх акту-
альність зостається незмінною, при цьому частіше «на жаль».

Незалежно від змісту статті 25-річної давності? чи не є 
заклик «Лікарю, будь громадянином!» («Радянська Україна», 
19.04.1991) вельми актуальним і сьогодні!? Лікарі після осві-

тян є найчисельнішою професійною корпорацією, члени якої 
у разі тісного згуртування можуть мати вирішальний голос, 
можуть зайняти вирішальну позицію в питаннях не тільки 
організації охорони здоров’я, її реформування, включаючи 
належну оцінку державою та суспільством власної діяльності, 
але й у питаннях державної політики загалом. Тому у 1997 році 
в газеті «Ваше здоров’я» (№75) я ставив питання «Лікарська 
громадо, коли заявиш про себе в нашій державі?», у 2005 за-
кликав: Лікарська громадо України, будь громадою!» («Ваше 
здоров’я», №7). Адже від 1990 року існувало Всеукраїнське 
лікарське товариство (ВУЛТ), до якого масово залучити ліка-
рів не вдавалося. ХТО, як не медики, повинен організовувати 
і очолювати рух за реалізацію (чи зміну відповідно до реалій) 
статті 49 Конституції України щодо державного фінансування 
«відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних програм», безоплатності медичної 
допомоги у державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я із забороною скорочення їх мережі. Усі миримося з 
тим, що проголошену у 1992 році в «Основах законодавства 
про охорону здоров’я» пріоритетність охорони здоров’я в 
державній політиці в Украї ні не відчули ні пацієнти, ні медики.

Протягом 25 років продовжували існувати в Україні ме-
дичні асоціації (товариства) за спеціальностями Спроби ство-
рення всезагального лікарського товариства в Україні були 
неуспішними, що відображено в моїх статтях «Лікарські гро-
мадські організації в Україні: минуле і майбутнє» (Укр. Ме-
дичні вісті, 1997, №2-3), «Реалії лікарського громадського 
життя в Україні» (там же, 1998, №1-2). Збереглося (з прове-
денням що два роки з’їздів) тільки ВУЛТ, члени якого 2015 ро-
ку ініціювали інтеграцію всіх медичних асоціацій, об’єднання 
громадських активістів – медиків під прапором Національної 
лікарської ради. Участь в її установчих зборах великої кіль-
кості представників медичних організацій, керівників медич-
них навчальних закладів, НДІ вселяє надію на успіх цього 
починання.

У 1997 році довелося привернути увагу влади заголовком 
статті «Президент не думає про здоров’я» («Українська газе-
та», №8), наголосивши спочатку, що йдеться не про власне 
здоров’я президента. Деякі організаційні заходи подали надію 
і тому того ж року обнадійливо прозвучав заголовок статті 
«Президент, здається, замислився над здоров’ям нації» (газе-
та «Мета», №10). На жаль, до сьогодні бачимо, що це справ-
ді лише «здалося»! 

Залежність якості медичної допомоги, стану системи охо-
рони здоров’я загалом від владних структур та осіб оправдо-
вує і навіть визначає необхідність вникнення медиків у по-
літичні події, їх активну участь у політичному житті. Та й 
претенденти на високі державні посади зацікавлені у підтрим-
ці медиків, які можуть впливати и на це не тільки особисто, 
а через своїх пацієнтів. Саме на це розраховував у своїй пе-
редвиборчій кампанії Л.Кучма шляхом створення окремого, 
запроектованого завербованим із Санкт-Петербургу умільцем, 
агітаційно-пропагандистського руху «Пульс України» за учас-
ті діячів медицини. Хотілося вірити в щирість цього, але в 
скорому часі мені довелось виступити із статтями «Де пульс 
України?» («Українська газета», 1999, №18), «Спочатку 
«Пульс» слід дослідити і вивчити, як пульс пацієнта»(«Ваше 
здоров’я», 2001, №7). Тому при заклику до медиків «Меди-
цина – поза політикою. Медики – в ній» («Голос України», 
2001, 07.12) передбачено політична активність медиків, але 
без легковірності політикам.

(Продовження в наступному числі «НЗ»)

Серед недоліків: вимоги МОЗ щодо паперових носіїв, 
необхідна кваліфікація лікарів, оновлення системи, ціна. Є 
також і можливості - додаток для пацієнта для будь-якого но-
сія, on-line консультація, скринінг даних пацієнта і т.д.

З досвідом впровадження медичної інформаційної систе-
ми в КЗ ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного 
здоров’я населення» (ЛОЦРЗН) познайомила його працівник 
Зеновія Щеп’як. 

Позитивний досвід застосування ІТ у практичній роботі 
КМДКЛ представив лікар КМДКЛ Олександр Семенюк. Все 
почалося з 2007 року зі щорічного проведення телеконферен-
цій для лікарів різних спеціальностей, коли на великому екра-
ні актових залів в режимі реального часу можна було слухати 
лекцію та бачити доповідачів не тільки з інших міст України, 
але навіть з інших країн і континентів (Польща, Росія, Ізраїль, 
США, Сінгапур). Дистанційні лектори мали і зворотній зв’язок 
із відповідями на запитання наших лікарів. Тому прихід ЕМК 
«Доктор Елекс» в наш заклад був наступним логічним кроком 
в розвитку інформатизації медичної сфери. 

Крім того, це дало і поштовх для перспективного розвитку 
телемедицини, яка в більшості розвинених країн світу є 
невід’ємною частиною лікувального процесу. В рамках проек-
ту «Телемедицина» побудовано телемедичну мережу (97 комп’ю-
теризованих робочих місць з підключенням до мережі Інтер-
нет; 63 ліцензії ЕМК, в т.ч. 20 з яких КМДКЛ придбала 
самостійно). Телемедичне устаткування охоплює 9 точок 
телемедицини та 3 відповідно обладнані актові зали.

Впровадження ІТ у поєднанні із організаційними змінами 
в КМДКЛ сприяло підвищенню ефективності в організації 
роботи установи,  пришвидшенню діагностики та лікування 
у відповідності до сучасних критеріїв якості надання медич-
ної допомоги пацієнту із дотриманням клінічних протоколів 
та маршрутів пацієнта у відповідності до нозологій хвороб,  
пришвидшенню та спрощенню документообігу, проведенню 
аналітичної обробки даних, формуванню звітності, необхідної 
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ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ Ë²ÊÀÐ Â ÑÜÎÃÎÄÅÍÍ²É ÓÊÐÀ¯Í²
Наприкінці 2015 року відбулись парламентські слухання на тему «Про реформу охорони здоров’я 
в Україні». Населення України поряд із іншими численними соціальними проблемами щораз то 
більше потерпає від стану вітчизняної системи охорони здоров’я. Зміни в функціонуванні цієї 
системи вкрай необхідні, але питання в тому – як їх робити. Чуємо вже на протязі тривалого часу 
про те, що відбувається реформування медицини. Тому дивним було почути, що завданням пар-
ламентських слухань був пошук КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ. Тобто, реформування відбувається, 
а його концепції ще нема. Очевидно, тому і маємо те, що маємо, а маємо катастрофічний стан нашої 
медицини, про що переконливо засвідчили вказані слухання. Яскравим підтвердженням існування 
такої ситуації є пропонована увазі читачів «НЗ» стаття відомого вченого та громадського діяча, 
академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України, президента СФУЛТ, Почесного пре-
зидента ВУЛТ Любомира ПИРОГА.
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для прийняття управлінських рішень адміністрацією лікарні. 
Саме ж впровадження електронної карти пацієнта ставлять 
КМДКЛ поряд із передовими клініками світу.

Із захистом персональних даних у медичній сфері ознайо-
мив В’ячеслав Татьянін (ТзОВ «Автор»), який був дистальним 
доповідачем і знаходився в Києві. Доповідач торкнувся як 
питання збереження персональних даних загалом в сучасно-
му світі промислового шпигунства, так і необхідності збере-
ження та втрати від витоку медичної інформації. Запропо-
новано різні варіанти вирішення цієї проблеми – від апаратних 
засобів шифрування, зберігання, передачі та обробки конфі-
денційних даних, до програмних методів і засобів забезпе-
чення конфіденційності. Багато цих засобів вже реалізовано 
українськими програмістами, а їх впровадження чи інтеграція 
з існуючими рішеннями можлива і необхідна.

Чудову презентацію обладнання для створення бюджетних 
і приватних мереж телемедичної ЕКГ – діагностики провів 
Роман Павлович (ТОВ «Компанія TREDEX», Харків). Вияв-
ляється, всеукраїнська телемедична мережа ургентної елект-
рокардіографії «Телекард» охоплює майже всі регіони країни. 
Щорічно на обладнанні «Тредекс» проводиться більше 
75 000 телемедичних ЕКГ. Пропоноване обладнання для при-
ватної медицини виросло з проекту «Телекард».

Передача телеЕКГ може здійснюватися як провідними 
каналами зв’язку (цифрова акустична передача), так і по мо-
більних мережах (цифрова акустична по каналу GSM або 
цифрова файлова по мобільному Інтернету). На даний час 
передачу телеЕКГ такими пристроями ведуть більш 2500 
ЦПМСП, ФАПів, амбулаторій та лікарень України і близько 
сотні бригад ШМД. В подальшому автор прогнозує мініатю-
ризацію телемедичних пристроїв та зменшення собівартості, 
а їх наявність у кожного лікаря не викликатиме сумнівів, як 
от персональний стетоскоп чи освітлювач.

Проблеми, підходи і рішення взаємодії між інформацій-
ними системами докладно висвітлив Андрій Хвищун (ТзОВ 
«Елекс»). Існує велика кількість інформаційних систем, що 
зумовлює потребу в їх інтеграції. Серед них: лабораторні апа-
рати, рентген, КТ, МРТ, пакс-системи; лабораторні системи 
сторонніх виробників – Roche; медичні системи сторонніх 
виробників – LTRAX, MOSAIQ; довідникові системи з інфор-
мацією про препарати – Моріон, Pharmindex; фінансові сис-
теми – 1С, OPTIMA, Trako; готельні системи – FIDELIO, 

Смартотель, OPERA; історичне програмне забезпечнення, яке 
вимагає одноразового імпорту. Відрізняються і стандарти об-
міну медичною інформацією: DICOM, HL7, ICD9, ICD10, DRG 
(JGP), PRH, RECD, FIAS. «Елекс» має досвід роботи в Поль-
щі в даних питаннях: контракт між клінікою і медичним зак-
ладом – UMX; імпорт словників – адреси, медикаменти – 
TERYT; перевірка інформації про страхування – eWUS; 
надсилання статистики про виконання послуг до NFZ; картки, 
рецепти – RECD, ліки, оплачувані державою. Втіленням до-
свіду стало рішення у вигляді Doctor Eleks Integration Bus – це 
і сервіс комунікації, веб-сервіс, і персональний кабінет пацієн-
та, і веб-клієнт для страхової компанії.

Розповіддю про практичне застосування мобільних тех-
нологій в інформаційних системах завершила серію доповідей 
Олеся Мартинова (ТзОВ «Елекс»). Постійний ріст частки 
смартфонів (2009 р. – 12%, 2015 р. – 65%, 2017 р. – понад 
90%) відкриває широкі можливості mHealth. Серед завдань – 
зміна способу взаємодії пацієнта та лікаря, зручний та швид-
кий доступ до необхідної інформації, вироблення звички у 
пацієнта більш турботливо ставитися до свого здоров’я. Кіль-
кість mHealth додатків у світі перевищує 100 000. «Doctor 
Eleks mobile» – мобільний додаток для пацієнтів – забезпечує 
управління візитами, доступ до результатів оглядів та обсте-
жень, можливість завантаження медичних документів, мож-
ливість запису на візит у медичний заклад, синхронізацію з 
календарем мобільного приладу та отримання сповіщень. 
Своєю чергою, веб-клієнт МІС “Доктор Елекс” надає доступ 
до власної електронної медичної картки незалежно від часу 
та локації, адаптивність дизайну додатку до різних пристро-
їв, перегляд та збереження документів і знімків, доступ до 
розк ладу роботи лікарів із можливістю запису на візит, доступ 
до історії власних візитів у медичний заклад.

На завершення відбулося активне обговорення доповідей. 
Основна увага була приділена розширенню МІС на інші га-
лузі, доступу до персональної інформації людей з діагнозами, 
які від них з тих чи інших причин приховують, а також юри-
дичним проблемам, що виникають при використанні МІС. 

Олександр СЕМЕНЮК,
лікар Львівської Комунальної міської 

дитячої клінічної лікарні

(Закінчення. Початок на стор. 3)
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В січні 1966 року у Львові розпочала свою роботу місь-
ка дитяча стоматологічна поліклініка (МДСП). Це був 

перший такий лікувальний заклад в Україні і другий, 
після Москви, в СРСР. Її створенню всіляко сприяли тодіш-
ні керівники системи охорони здоров’я Львівщини та Львова – 
Роман Манастирський і Петро Гук. Під їх опікою ремонтом 
та пристосуванням приміщення для роботи стоматологічної 
поліклініки, встановленням устаткування керував випускник 
стоматологічного факультету ЛДМІ 1964 року Роман Несто-
рович, призначений головним лікарем новоствореної лікуваль-
ної установи. Потреба в організації такої поліклініки була 
зумовлена високим рівнем стоматологічної захворюваності 
серед місцевих дітей. При цьому враховували зарубіжний дос-
від організації стоматологічної допомоги дитячому населенню. 
Для потреб поліклініки було виділено просторе, палацового 
типу приміщення в самому центрі Львова – на вулиці Вин ни-
ченка, 2 (тоді вул. Радянській). Поліклініка була забезпечена 
найновішим на той час обладнанням та апаратурою, в тому 
числі імпортною – виробництва НДР, Болгарії та Польщі. 

Найголовнішим надбанням новоствореної лікувальної 
установи, звичайно ж, була спеціалісти, які тоді в 60-х роках 
минулого століття започатковували у Львові масштабну сто-
матологію дитячого віку. Тому ці люди варті того, щоб кож-
ного із них згадати поіменно. На початку діяльності поліклі-
ніки її штат було укомплектовано як лікарями-стоматологами 
із певним досвідом практичної роботи, так і зовсім молодими 
спеціалістами – випускниками стоматологічного факультету 
Львівського державного медичного інституту початку 60-х 
років. Серед них були лікарі – терапевти та хірурги-стомато-
логи: Ніна Бабенко,Тадей Буряк, Євгенія Данькіна, Ніна Іва-
сиків, Ганна Ілечко, Ольга Малишева, Зеновій Масний, Алла 
Сергеєва. З часом до них приєднались Маркіян Готь, Вікторія 
Гузовська, Маргарита Кострова, Лариса Крейніна, Оксана 
Кухта, Оксана Лешик, Віра Лошак, Стефанія Лушпай, Белла 
Ляпіс, Олег Макогонський, Раїса Мартиненко, Надія Монці-
бович, Богдан Парійчук, Орися Рекетчук, Галина Стельмащук, 
Марія Тетерко, Олександра Філюс, Юрій Чушак. У ортодон-
тичному кабінеті працювали Ірина Базилевич, Едуард Гургарц, 
Яніна Зданевич, Ірина Любінець, Матвій Футорянський, а в 
лабораторії – висококваліфіковані зубні техніки Іван Лесюк, 
Богдан Либа, Ігор Пиндик та Євстахій Завадка і Юрій Бєлов.

Лікарям у їхній праці допомагали досвідчені медичні се-
стри на чолі із головною медсестрою поліклініки Мирославою 
Коритко: Марія Гаврилюк, Фаїна Грінберг, Марія Дмитрів, 
Олена Канюга, Оксана Квасниця, Іванна Козак, Леся Копцюх, 
Лідія Проців, Лариса Розман, Леся Садловська, Леся Секун-
да, Варвара Шевчук, Емілія Яхимець.

У фізіотерапевтичному кабінеті працювали Зиновія Пло-
тиця та Богдана Яремчук, в рентгенологічному – Надія Дене-
ка, Любов Курило і Тамара Шульпіна.
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Медичними статистами та реєстраторами працювали Раї-
са Докторова, Леся Лех, Неля Ткач, Марта Ярко. Технічним 
забезпеченням роботи установи займались Дана Рисс та Во-
лодимир Данилович.

Два терапевтичні відділи, ортодонтичний, хірургічний, 
фізіотерапевтичний та рентгенологічний кабінети працювали 
у дві зміни щоденно, крім неділі, а після переходу на п’яти-
денний робочий тиждень по суботах надавалась невідкладна 
терапевтична та хірургічна допомога. Поступово штати по-
ліклініки зростали, частина лікарів постійно працювала в 
стоматологічних кабінетах шкіл, інтернатів, дошкільних уста-
нов, але в порядку ротації на деякий час вони вели прийом у 
поліклініці. Потрібно зауважити, що лікування ортодонтичної 
патології проводилось не лише за звертанням, а в основному, 
за ініціативним принципом – тобто за результатами виявлен-
ня потреби у профілактичних заходах чи лікуванні під час 
систематичних оглядів в процесі диспансеризації.

Про рівень роботи поліклініки в цілому та про фаховий 
рівень її працівників свідчить наступне. В поліклініці прово-
дилось комплексне лікування всіх стоматологічних захворю-
вань дитячого віку: карієсу зубів та його ускладнень, захво-
рювань пародонту та слизової оболонки ротової порожнини, 
різноманітної ортодонтичної патології. При лікуванні стома-
титів та хейлітів різної етіології застосовувались сучасні за-
соби та методи лікування, зокрема фізіотерапевтичні. Фізіо-
терапія широко і успішно використовувалась при лікуванні 
патології твердих тканин зубів, ускладнень карієсу, запальних 
процесів ЩЛД. Для лікування ортодонтичних хворих виго-
товлялись сучасні знімні та незнімні апарати. В хірургічному 
кабінеті поліклініки проводилось комплексне амбулаторне 
лікування запальних процесів, травм та іншої хірургічної па-
тології ЩЛД. Щотижня були операційні дні, під час яких у 
плановому порядку виконувались всі можливі амбулаторні 
оперативні втручання з приводу вроджених вад, доброякісної 
онкологічної патології, наслідків травм ЩЛД тощо. Прово-
дилось комплексне хірургічно-апаратне лікування ортодон-
тичної патології. За всі роки роботи поліклініки не було за-
реєстровано ні одного випадку ускладнень, пов’язаних із 
проведеним лікуванням чи помилками у діагностиці та ви-
борі лікувальної технології. При цьому слід зазначити, що в 
поліклініку скеровувались маленькі пацієнти із всього міста 
з найважчими діагнозами та ускладненим перебігом лікування, 
а також так звані неконтактні діти. На протязі кожної зміни 
лікарі приймали передбачену нормативами кількість пацієн-
тів – наприклад на хірургічному прийомі це було 35 – 40 дітей, 
на терапевтичному – біля 20 пацієнтів. У рентгенологічному 
кабінеті приймали пацієнтів і за скеруваннями із інших по-
ліклінік та стоматологічних кабінетів шкіл і дошкільних зак-
ладів. Таким пацієнтам при необхідності надавалась консуль-

тативна допомога. Планова санація в 
організованих дитячих колективах прово-
дилась комплексно, з періодичним виїздом 
лікарів-ортодонтів та хірургів у школи. 
Величезна увага приділялась профілактич-
ній роботі. Кожен лікар двічі на протязі 
місяця займався санітарно-просвітницькою 
роботою, проводив уроки здоров’я, навчав 
дітей гігієнічному догляду за ротовою по-
рожниною в дитячих садочках та школах. 

В Радянському Союзі на початку 60-х 
років стоматологія дитячого віку, як окрема 
галузь стоматології, тільки починала роз-
виватись. На стоматологічних факультетах 
як окрема дисципліна вона не вивчалась 
ні в процесі додипломної, ні післядиплом-
ної освіти. Тому в МДСП щомісячно про-
водились науково-практичні конференції 
за участю всіх лікарів, які надавали стома-
тологічну допомогу дітям у Львові. Про 
свій досвід роботи з дітьми розповідав 

доктор Ілля Етінберг, який десятки років працював з дітьми 
в Львівській обласній клінічній дитячій лікарні, відомій як 
ОХМАТДИТ. Неодноразово перед лікарями виступала про-
фесор Любомира Луцик – майбутній засновник кафедри сто-
матології дитячого віку ЛДМІ. Більш досвідчені лікарі об-
мінювались досвідом з молодими колегами, розглядались 
цікаві та складні клінічні випадки. Лікарі МДСП брали дуже 
активну участь у роботі Львівського обласного наукового то-
вариства стоматологів, часто виступали з доповідями на його 
щомісячних пленарних засіданнях. 

Про фаховий рівень лікарів поліклініки свідчить те, що 
більше 80 відсотків із них вже в середині 70-х років отримали 
вищу атестаційну категорію, а решта мали першу. В поліклі-
ніці практичним лікарем була виконана та успішно захищена 
перша у Львові кандидатська дисертація. Вона ж була і од-
нією із небагатьох на той час в Україні наукових робіт, при-
свячених проблемам дитячої стоматології (Масний З.П., «Ор-
ганізація та ефективність стоматологічної диспансеризації 
дітей дошкільного віку», 1976 р.; наукові керівники – про-
фесор Л.Луцик та професор Г.Чучмай). Після декількох років 
роботи в МДСП д-р Христина Левицька стала головним лі-
карем міської стоматологічної поліклініки ( для дорослих) та 
головним стоматологом Львова, д-р Тадей Буряк був призна-
чений заступником головного лікаря міської поліклініки, д-р 
Маркіян Готь незабаром очолив відділ щелепово-лицевої 
хірургії обласної клінічної лікарні. З часом низка працівників, 
враховуючи набутий ними досвід, були запрошені на роботу 
в обласну стоматологічну та госпрозрахункову поліклініки, а 
також виїхали працювати до Києва та Москви. Колишні ліка-
рі МДСП пізніше успішно працювали в США, Ізраїлі, Поль-
щі, Росії та інших країнах.

Свого часу робота колективу поліклініки отримала висо-
ку оцінку від головного дитячого стоматолога СРСР профе-
сора Тамари Виноградової, яка у 70-х роках двічі відвідувала 
поліклініку для ознайомлення з її діяльністю, а також від 
практичних лікарів та науковців з інших міст України. Восе-
ни 1976 року в Львівському державному медичному інститу-
ті під керівництвом професора Любомири Луцик розпочала 
свою роботу кафедра стоматології дитячого віку, яка плідно 
співпра цювала з МДСП, надаючи консультативну допомогу 
та вико ристовуючи її як навчальну базу для студентів стома-
тологічного факультету.

На жаль, вже і в ті часи відбувались реформування меди-
цини та оптимізація роботи медичних закладів. В 1980 році 
з метою підвищення доступності населенню стоматологічної 
допомоги у кожному із адміністративних районів Львова було 
вирішено створити стоматологічні поліклініки. Одну із них – 
4-ту стоматологічну поліклініку вирішили організувати на 
базі міської дитячої стоматологічної поліклініки і перевели її 
на околицю міста. Щоправда, у новостворених районних сто-
матологічних поліклініках були і відділи дитячої стоматології. 
Однак, така децентралізація стоматологічної служби дитячо-
го віку зумовила зникнення потужного лікувально-профілак-
тичного та методичного центру, яким була міська дитяча 
стоматологічна поліклініка. Дитячі відділення обласної сто-
матологічної поліклініки та стоматологічної поліклініки ме-
дичного інституту надавали спеціалізовану допомогу порів-
няно обмеженому контингенту пацієнтів, робота у районних 
поліклініках міста звелась до рутинної санації ротової по-
рожнини, а планова комплексна санація в організованих ди-
тячих колективах на протязі наступних 10 років зійшла на-
нівець. Результатом цього стало зростання захворюваності 
карієсом зубів та його ускладненнями, хворобами пародонту 
та ін. Припинилось проведення аналітико-методичної роботи, 
перестали проводитись щомісячні науково-практичні конфе-
ренції для дитячих стоматологів міста.

Сьогодні стоматологія дитячого віку перебуває у доволі 
невизначеному положенні . Високоякісна допомога дітям на-
дається в численних приватних клініках, але чи кожному во-
на по-кишені? В комунальних стоматологічних поліклініках 
лікування проводиться в основному за звертаннями, стома-
тологічна диспансеризація дитячого населення практично 
зведена нанівець. В результаті маємо високі показники сто-
матологічної захворюваності і в значній мірі зумовлений цим 
низький рівень здоров’я дитячого населення. То ж чи не вар-
то подумати про створення у Львові потужного центру з на-
дання стоматологічної допомоги дітям, яким у свій час була 
міська дитяча стоматологічна поліклініка у Львові!?

Зеновій МАСНИЙЗустріч через роки: 2016 рік – група колишніх працівників МДСП

До уваги лікарів України!
Шановні колеги!

Українське лікарське товариство у Львові разом із 
Львівською міською радою пропонують вам обрати 
для проведення медичних конгресів, з’їздів, конфе-
ренцій, симпозіумів наше унікальне місто Львів – куль-
турну столицю України, місто з багатою архітектурною 
та історичною спадщиною та добре розвинутою інф-
раструктурою, потужний науковий центр, відомий у 
світі туристичний осередок. Вашим партнером у пла-
нуванні наступної зустрічі у Львові готова стати «Аген-
ція з підготовки подій» Львівської міської ради.

Довідки: info@lvivconvention.com.ua 
                 та ult1910@gmail.com
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Чи зобов’язує науковця сухий академічний стиль?
На зламі шістдесятих-сімдесятих років минулого століт-

тя, працюючи в центральній науковій бібліотеці, перший з 
авторів цієї публікації натрапив на звіти з засідань Лондон-
ського Королівського (наукового) товариства. Зацікавила до-
повідь відомого британського фізіолога лорда Е. Д. Едріана, 

що стосувалася проблеми значен-
ня нюху в житті людини. Текст 
доповіді цитувався буквально. 
Ото ж, лорд розпочав свій виступ 
геть чисто не академічно. Ну ось, 
мовляв, ви чекаєте, що сьогодні 
скаже вам старий дивак лорд 
Едріан, чи не так? Звичайно, він 
знову говоритиме про проблеми 
нюху. Тож я вас не розчарую. Сьо-
годні, для початку, я заспіваю вам 

пісеньку з нового мюзиклу «Оклагома», в цій пісні розповіда-
ється, як пахне лан пшениці, коли вітер після дощу приносить 
цей солодкий запах … А далі у звіті цитується текст пісеньки, 
що її заспівав статечний лорд.

Та й подальша доповідь, чи, радше, виступ вченого був 
побудований легко, дотепно і переривався вибухами сміху, 
що сумлінно фіксувалося в стенограмі. Лауреат премії Нобе-
ля з фізіології і медицини 1932 року, барон, член палати лор-
дів, лікар, фізіолог, філософ, автогонщик і альпініст, що пере-
бував в приятельських відносинах з королівською родиною, 
відомий нонконформіст і оригінал міг собі таке дозволити. 
Сучасники згадують, що у віці 76 років, коли лорда Едріана 
призначено ректором Кембріджського університету, студенти 
попросили, щоби він зробив їм велику честь – дозволив до-
ставити його з Трініті, де він викладав до цього часу, до Кемб-
ріджа вгору по річці на спортивному човні. Новопризначений 
ректор у смокінгу та лакованих черевиках сів за кермо човна 
і майстерно провів його шлюзами та під мостами аж до уні-

верситетського центру. Ось так, 
мовляв, знайте наших…

Власне так, як лорд Едріан – 
живо, з дотепом розповідають про 
серйозні наукові проблеми сучас-
ні науковці, зокрема-американські. 
Серед них – вибухово емоційна 
американка, професор біохімії та 
молекулярної біології з Прінстон-
ського університету у США Боні 
Баслер (Bonnie Lynn Bassler).

Чи вміють бактерії розмовляти?
Блукаючи інтернетом років десять тому, ми натрапили в 

«YouTube» на публічну лекцію пані професор Бонні Баслер 
під такою інтригуючою і, здавалось, досить таки безглуздою 
назвою. Бо ж людина, зрозуміло, істота соціальна і, природно, 
спілкується мовою. А бактерії? 

Перше відкриття щодо соціального життя бактерій дату-
ється шістдесятими роками минулого століття. Доктор Вудланд 

Гастінґс, пізніше – Бонні Баслер виявили комунікацію поміж 
колоніями Vibrio Fischeri, що живуть на тілі гавайських каль-
марів . Ці чорні кальмари – істоти мирні і беззахисні. Впродовж 
дня вони не з’являються на світ Божий, бо їх легко можуть 
зауважити і з’їсти морські хижаки. Щоби в місячну ніч за-
маскувати кальмарів від хижих очей, здатні до біолюмінес-
ценції вібріони, що живуть на їхньому тілі, світяться на манер 
жуків-світлячків, імітуючи відблиски місячного світла. Зреш-
тою, біолюмінесценція відбувається лише в тому випадку, 
якщо вібріони отримали від своїх «колег» інформацію про 
наявність кворуму. При цьому, залежно від інтенсивності мі-
сячного освітлення, вони організовано збільшують або змен-
шують інтенсивність люмінесценції, для чого, знову ж таки, 
попередньо обмінюються інформацією про особливості місяч-
ного світла. І, хоча цей процес відбувається на рівні молекул, що 
потрапляють до відповідної рецепторної заглибини на по-
верхні бактерії, пані Баслер називає такий обмін інформацією 
«розмовою». Нині Ви, шановний читачу, можете прослухати 
цю лекцію в Інтернеті, досить задати в Ґуґлі: «Бонні Баслер 
про те, як спілкуються бактерії». Про обмін інформацією по-
між бактеріями і їхнє відчуття кворуму ми ще згадає мо, коли 
розповідатимемо про цикл формування бактерійних біоплівок.

Про «агрегатні стани» бактерій.
Якщо років з десять – п’ятнадцять тому в медичній та 

загально біологічній періодиці, та й в Інтернеті, статей про 
бактерійні біоплівки було небагато, то зараз мережа букваль-
но вибухнула публікаціями, що стосуються ролі бактерійних 
біоплівок в різних галузях нашого буття, і, перш за все, – в 
медицині. Тож, передусім, що воно таке бактерійна біоплівка?

Ще навчаючись в середній школі, ми довідалися, що вода 
може перебувати в одному з трьох агрегатних станів. Відпо-
відно до сучасного стану науки бактерії в природі можуть 
перебувати в двох, так би мовити, «агрегатних станах», а саме:

1. У планктонній формі, тобто вільно плаваючи в рідинах 
організму («free swimming» в англомовних джерелах), скажі-
мо, в ексудаті, що заповнив приносову пазуху, чи іншу по-
рожнину організму. Власне ці бактерії потрапляють здебіль-
шого на ватний чи марлевий тампон, або ж у шприц, яким 
відсмоктуємо вміст порожнини, а в лабораторії ці одноосібні 
бактерії – «мандрівні лицарі» потрапляють на агар в чашці 
Петрі, пересіюються і утворюють колонії. І саме щодо цих 
планктонних бактерій визначається чутливість до антибіотиків. 

2. У формі бактерійних біоплівок (ББП, bacterial biofi lms). 
Слід взяти до відома тезу, що визначальними в перебігу 

запального процесу, особливо – хронічного, є колективна, 
комунальна форма життя бактерій. 

На межі XVII і XVIII століть Aнтон Левенгук винайшов 
мікроскоп, який збільшував досліджуваний об’єкт в 300 разів 
і відкрив бактерії… в бактерійній біоплівці, знятій зі своїх 
зубів. Пан Левенгук ще й не здогадувався про наявність «міст 
бактерій». Проте, як подає D. Holley, вперше описав ББП Wil-
liam Costerton, мікробіолог з Британської Колумбії 1978 року. 
Первинно він назвав ці утворення містами бактерій – «bacterial 
cities». Біоплівки здавна спостерігалися в водопровідних і 

каналізаційних трубах, обмежуючи їхню прохідність, на стін-
ках басейнів, водойм і акваріумів, на підземних металевих 
конструкціях, пластиковому смітті. Відомо, що бактерійні 
біоплівки формуються і розвиваються передусім на стабільних, 
відносно твердих поверхнях.

ББП виявляють на зубних протезах, контактних лінзах, 
на слизових оболонках порожнини рота, дихальних шляхів, 
в кишківнику, ендотелії кровоносних і лімфатичних судин, 
на стінках приносових пазух на катетерах, стентах-дилятато-
рах, трахеостомічних канюлях і кохлеарних імплантах. Їх 
виявлено на стінках посуду, що використовується в молочній 
промисловості, а навіть в метро, де вони руйнують металеві 
конструкції. На біологічній моделі процес формування ББП 
в приносових пазухах триває 5 днів

Бактерійна біоплівка – це самочинна, організована, взаємо-
зв’язана спільнота бактерій, збалансована щодо видового скла-
ду, в якій існує функціональний розподіл членів спільноти (в анг-
ломовній літературі – self assembling multicellular community).

Сучасна наука отримує все більше доказів, що власне ББП 
відіграють провідну роль в перебігу 65-80% бактерійних за-
палень, зокрема хронічних запалень приносових пазух з по-
ліпозом носа і без нього, також – у поєдннні з бронхіальною 
астмою, при муковісцидозі та природженій дискінезії війок. 
Клітини мікроорганізмів, які утворюють ББП, формують по-
лімерну материнську оболонку – matrix (або glycocalix). Вона 
містить екзополісахариди (90% об’єму), нуклеїнові кислоти 
і протеїни, інколи гриби, та щільно прилягає до поверхні ор-
ганічних чи неорганічних структур. Вірогідність формування 
ББП залежить від структури і щільності основи, місцевих 
умов (температури, оксигенації і, звичайно, від складу мікро-
флори, зокрема грибкової флори). Особливо сприятливим 
моментом для формування ББП є занесення бактерій і грибків 
до порожнини при втручаннях (пункція, ендоскопія) з по-
кривних тканин – шкіри, слизівки. Тісно контактуючи поміж 
собою і співпрацюючи бактерії обмінюються генною інфор-
мацією (експресія генів), причому генна структура бактерій 
в ББП докорінно відрізняється від генної структури планк-
тонної бактерії того ж таки виду. Донедавна бактерії вважа-
лися асоціальними представниками живої природи. На думку 
сучасних вчених, зокрема уже згаданої Б. Баслер, бактерії 
здатні спілкуватися «хімічною мовою», «мовою молекул», у 
них – загострене, витончене «відчуття кворуму».

Відомо, що бактерії, організовані в ББП, здатні значно 
краще пристосовуватися до змінних умов середовища, ніж 
бактерії планктонної форми.

Чи є життя на Марсі?
Бактерійні біоплівки у скам’янілому стані виявлено на 

поверхні марсіанського метеориту ALH – 84001(2), який по-
ходить, правдоподібно, з розкришеної астероїдом марсіанської 
породи. Його транспортував на землю наступний астероїд 
десь 13 тисяч років тому, ще наприкінці льодовикового періо-
ду. Цей метеорит знайшли в Антарктиді і зберігали в льоді у 
сховищах НАСА. Через те потрапляння ББП на його поверх-
ню вже на Землі мало правдоподібне. Можливо, якщо життя 
на Марсі існує, то саме в такому вигляді… 

Але що там Марс! Якщо ми й далі забруднюватимемо 
нашу зелену планету пластиковим сміттям, то бактерійні 
біоплівки, здатні виживати навіть в екстремальних умовах, 
можуть стати її основними жителями.

В штаті Квінсленд (США) на шматочках золота виявлено 
ББП, здатні розчиняти цей метал, утворюючи токсичні йони 
золота та формуючи мережу кристалів на поверхні металу.

А ще ББП «полюбляють» селитися в системах кондиціо-
нування повітря. Тут годилось би згадати таємничу для свого 
часу хворобу, яка забрала життя 29 лєґіонерів в Філадельфії.

(Продовження публікації в наступному числі «НЗ»)

Професор Олександр КІЦЕРА
Доцент Олександр КІЦЕРА
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Пропонуємо увазі читачів «НЗ» матеріал, в якому висвітлено сучасні погляди на проблеми мікро-
біології в медицині, що мають велике практичне значення у вирішенні актуальних питань антибі-
отикотерапії. Розділ, присвячений ролі бактерійних біоплівок, входить до посібника професора 
О. Кіцери та доцента О. Кіцери «Слизова оболонка носа (фізіологія, патологія, фармакологія)», що 
готується до друку у співавторстві з професором В. Чоп’як. Подаємо матеріали з цього розділу в 
авторській редакції у журнальному варіанті.

Лорд Едгар Едріан

Професор Бонні Баслер

Із спогадів мого далекого 
дитинства поряд із іншими 

подіями та іменами завжди ви-
ринає прізвище доктора Кор-
жинського. Мої батьки були 
здавна знайомі із доктором, 
оскільки мешкали поблизу, а він 
часто відвідував їхню крамни-
цю. У ті передвоєнні часи про 
доктора, який мешкав в тому чи 
іншому, як тепер говорять, мік-
рорайоні, знали всі близькі і 
далекі сусіди, бо він був справж-
нім «сімейним лікарем». Тоді не 
було антибіотиків, УЗД, рентге-

нографії, ендоскопії, їх успішно замінювали самопожертва 
та милосердя лікарів. Вже будучи в такому віці, спогади про 
який зостаються у дитини назавжди, я ніколи не відчував 
страху, коли батьки провадили мене до доктора Коржинсько-
го або він приходив до нас додому. Очікуючи на прийом до 
нього в «почекальні», ніколи не доводилось чути плачу малих 
пацієнтів. Тепер, коли за моїми плечима півстоліття власної 
роботи дитячим щелепово-лицевим хірургом, я розумію, яки-
ми високими деонтологічними здібностями володів доктор 
Коржинський, як прекрасно знався на тонкощах психології 
дитячого віку. Минали роки, змінювались покоління – і вже 

цей доктор лікував моїх дітей, а з часом і онуків… До речі, 
один із них теж вибрав собі фах лікаря-педіатра. 

Степан Іванович Коржинський народився 30 січня 1906 ро-
ку у селі Медведівці на Тернопільщині. У 1924 році закін чив 
Львівську академічну гімназію. Ще у 1923 році став членом 
«Пласту», а через 2 роки був зарахований до старших плас-
тунів куреня «Лісові чорти». Навчаючись на медичному фа-
культеті Львівського університету, входив до «Медичної гро-
мади». Від 1932 року був коа-асистентом у дитячій клініці 
славетного професора Франца Ґроєра. Захистивши під його 
керівництвом дисертацію, став асистентом кафедри дитячих 
хвороб університету. У 1944-1945 рoках за сумісництвом був 
головним лікарем клініки дитячих хвороб медінституту, у 1945-
1946 роках науковим співпрацівником Інституту ОХМАТДИТ. 
Однак, із приходом радянської влади змушений був у 1954 році 
вдруге захищати кандидатську дисертацію «Вітамін А в крові 
при дистрофіях у дітей раннього віку». Від 1957 року працю-
вав доцентом кафедри педіатрії ФПДО Львівського державно-
го медичного інституту. На 61 році життя захистив докторську 
дисертацію з проблем невідкладної педіатрії і у 1969 році 
обійняв посаду професора та керівника кафедри. Головним 
напрямком наукових досліджень професора С.Коржинського 
були проблеми алергології, антибіотикотерапії, застосування 
в педіатрії кортикостероїдів. Він досліджував метаболізм ві-
таміну А та його зміни при захворюваннях органів травлення 
та туберкульозному менінгіті у дітей раннього віку. Його ве-
личезний клінічний досвід, зокрема в питаннях реанімації в 
неонатології та педіатрії, а також інтенсивної терапії анафі-
лактичного шоку, важкої пневмонії та бронхіальної астми, 
був узагальнений ним на сторінках унікальної монографії 
«Невідкладна педіатрія» , яка побачила світ у 1970 році. Він 
також вивчав проблеми функціональної діагностики в педіат-
рії, був автором десятків наукових публікацій у фахових ви-

даннях, багатьох статей у часописі УЛТ «Народне здоров’я». 
Членом УЛТ Степан Коржинський став ще у 1932 році і ак-
тивно працював там, як і в Науковому товаристві імені Тара-
са Шевченка. Зважаючи на його великі заслуги в професійній 
роботі та громадській діяльності, він у 1990 році був удо-
стоєний звання Почесного члена УЛТ у Львові.

 Професор Степан Коржинський був одним із небагатьох 
галицьких медиків-науковців, які уникли репресій із боку 
тоталітарного режиму. Однак, обставини склалися так, що в 
1974 році у 68-річному віці він був вимушений передчасно 
піти на пенсію, зостаючись професором-консультантом. Не 
втрачав оптимізму та гумору, повторюючи, що «кафедру заб-
рали, але дітей – пацієнтів забрати не могли!». І в 90 років 
лікував маленьких пацієнтів, віддаючи їм тепло свого серця, 
консультував колег-педіатрів. Його лікарську та наукову еста-
фету продовжив син Юрій – сьогодні доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології факуль-
тету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького. 

Степана Коржинського Бог щедро обдарував не лише та-
лантом лікаря та вченого. Він чудово грав на флейті, майстер-
но малював картини, багато з яких прикрашали стіни його 
робочого кабінету. Віддавав перевагу гірським пейзажам, бо 
був закоханий в Карпати, із студентських літ захоплювався 
лещатарством. 

Відійшовши у вічність 17 січня 1997 року, Степан Кор-
жинський зоставив по собі добру пам’ять серед всіх, хто знав 
його, залишив по собі цілі покоління, які завдячують цьому 
дитячому лікарю своїм життям та здоров’ям. Що сьогодні 
візьмемо з собою із його здобутків у житті – це його великий 
талант і щирий непоказний патріотизм – ті риси, які визна-
чають справжнього українського інтелігента, вченого.

Зеновій МАСНИЙ
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Юліан Кияк народився 25 січня 1946 року у відомій 
львівській родині науковців, серед яких 10 докторів 

наук та професорів. Відомості про славетну родину Кияків ся-
гають ХV століття. Це були наближені до короля Владислава 
Ягайла бояри, які за свої ратні подвиги отримали земельні угід-
дя у Винниках поблизу Львова.

Батько Юліана Кияка Григорій був відомим вченим-селек-
ціонером, доктором сільськогосподарських наук, професором, 
членом-кореспондентом АН України, заслуженим діячем науки 
і техніки України. Мати – Ірина Кияк – онука відомого поета, 
священика, політичного та громадського діяча Антіна Могиль-
ницького, який належав до української шляхти і мав родовий 
герб Любич-Могильницький.

Юліан Кияк під час навчання в аспірантурі на кафедрі па-
тологічної анатомії Львівського державного медичного інсти-

туту під керівництвом одного із провідних українських вчених, директора Інституту клінічної 
патології академіка Дмитра Зербіно почав вивчати клітинну будову міокарда та в подальшо-
му інтегрував клітинні зміни із клінічною кардіологією. Професором Юліаном Кияком запо-
чатковано наукову школу з клітинної кардіології. Під його керівництвом виконано фундамен-
тальні клініко-ультраструктурні дослідження в кардіології, розроблена «макрофагальна» 
гіпотеза патогенезу атеросклерозу і вперше виявлено механізм утворення кристалів холесте-
рину всередині вторинних лізосом макрофагів в атеросклеротичних бляшках. Вченим роз-
крито роль лімфатичних капілярів міокарда у елімінації клітинного детриту із зони некрозу, 
запропоновано «тромбогенну» концепцію варіантної стенокардії, вперше описано ранні озна-
ки та механізми некрозу кардіоміоцитів при інфаркті, з’ясовано вплив гібернації міокарда на 
виникнення серцевої недостатності, розроблено моноцитарно-макрофагальну концепцію ІХС 
і токсичних кардіоміопатій, розкрито ультраструктурні критерії незворотності гібернації та 
механізми апоптозу і вторинного некрозу кардіоміоцитів, їх вплив на перебіг ІХС і вторинних 
кардіоміопатій.Сьогодні він є автором майже пів тисячі наукових праць, зокрема монографії 
«Кореляція між клінічною і клітинною кардіологією» (в співавторстві), а також 6 навчальних 
посібників, більше 10 патентів на винаходи. Має публікації у вибраних працях міжнародних 
конгресів з клітинної кардіології, серцевої недостатності та ІХС, які проходили у США та 
Чехії. Крім того, мав доповіді на міжнародних конференціях в Австрії, Великобританії, Данії, 
Італії, Німеччині,Польщі, США, Франції,Чехії. Юліан Кияк – дійсний член Академії наук 
вищої освіти України, Заслужений професор Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького, член Європейських товариств кардіологів та патологів, Укра-
їнських асоціацій кардіологів та лікарів-інтерністів, Вченої медичної ради МОЗ України. 
Також є активним членом Наукового товариства імені Шевченка та Українського лікарського 
товариства. Під його керівництвом виконано та захищено більше 10 кандидатських та док-
торських дисертацій, він є членом спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій з карді-
ології та внутрішніх хвороб та членом спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій з 
фізіології,нормальної та патологічної анатомії ЛНМУ імені Данила Галицького.

За свою працю та громадську діяльність нагороджений Почесними грамотами МОЗ Украї-
ни, владних структур різного рівня, громадських організацій, зокрема Грамотою «За вагомий 
внесок у розбудову Української греко-католицької церкви». 

Українське лікарське товариство у Львові сердечно вітає видатного українського вченого, 
члена товариства професора Юліана Кияка із його 70-річчям. Щиро бажаємо Вам, дорогий 
Колего, міцного здоров’я на многії та благії літа, великого творчого натхнення до подальших 
наукових здобутків на славу нашої Батьківщини!

 • Ìíîãàÿ ë³òà!

ÒÂÎÐÅÖÜ ÍÀÓÊÎÂÎ¯ ØÊÎËÈ
Äî 70-ð³÷÷ÿ ïðîôåñîðà Þë³àíà ÊÈßÊÀ

Він народився на Житомирщині в родині шляхового об-
хідника залізничної колії. Дитинство припало на важкі 

повоєнні часи: школа – за декілька кілометрів, важка робота по 
господарству. У вільний від навчання час Віктор любив читати 
книжки, а ще – грати у футбол. Про його успіхи у спорті писала 
районна газета. У 1963 році закінчив зуботехнічне відділення 
Житомирського медичного училища, рік працював зубним тех-
ніком на Житомирщині. Потім – строкова служба в армії, після 
якої він деякий час був зубним техніком у лікарні міста Острог 
на Рівненщині.

У 1968 році Віктор Горицький став студентом стоматологіч-
ного факультету Львівського державного медичного інституту. 
Активно зайнявся громадською роботою, його обрали головою 
студентського профкому інституту. На цій посаді він доклав бага-
то зусиль для поліпшення умов побуту та відпочинку студен тів, 
організовував студентські загони для будівництва спортивно-оздоровчого табору «Медик» в 
Шацьку на Волині. Продовжив свою футбольну кар’єру в якості граючого тренера збірної ко-
манди ЛДМІ, яка під його керівництвом декілька разів ставала чемпіоном серед вишів Львівщини. 

Отримавши диплом лікаря-стоматолога, залишився працювати на кафедрі хірургічної 
стоматології у своїй Alma Mater. Одночасно його обрали секретарем обкому профспілки мед-
працівників. На цій посаді в повну силу проявилася бурхлива енергія молодого лікаря: він 
сприяв розширенню професійних зв’язків медпрацівників Львівщини з галузевими профспіл-
ками Болгарії, Румунії, Чехословаччини, Німеччини.

З 1978 року асистент кафедри хірургічної стоматології Віктор Горицький зосередився на 
лікувальній, науковій та педагогічній роботі у рідному інституті. Він буквально «горів» у 
клініці: чергування, обстеження хворих, операції, перев’язки...

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію. Стажування у Москві (1981, 1985), Ле-
нінграді (1986), Києві (1990), сумлінна праця на базі міської клінічної лікарні швидкої медич-
ної допомоги в якості керівника філії кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії – усе це сформувало В. Горицького як хірурга-стоматолога вищої кваліфікаційної 
категорії. У своїй роботі основну увагу приділяв ортопедичному лікуванню переломів щелеп та 
запальних процесів у щелепно-лицевій ділянці. У 2013 році він захистив докторську дисертацію.

Професор Віктор Горицький – учасник багатьох конференцій, з’їздів та симпозіумів сто-
матологів, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі володар 
10 патентів України. Його було запрошено читати лекції з хірургічної стоматології в Івано-
Франківському медичному інституті (1983) та Ужгородському університеті (2008).

Вчений, педагог і чудовий лікар має хобі: шахи, книги, футбол, гірські лижі, полювання.
Свій ювілей Віктор Матвійович зустрічає невтомною працею на ниві служіння народу 

України, рідній Alma Mater. Він і далі «горить» у роботі.
Олег КУЩ,

доцент.
Ùèðî áàæàºìî âàì, äîðîã³ þâ³ëÿðè:
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, êîçàöüêîãî ãàðòó,
Þíàöüêî¿ ñèëè, ÿê â äîáð³ ÷àñè,
Âåñåëî¿ ï³ñí³, äîòåïíîãî æàðòó
² ùàñòÿ çåìíîãî ç ðîñè ³ âîäè!
Õàé óñï³õ ïðèõîäèòü ³ ëëºòüñÿ ð³êîþ,
Íåâäà÷³ îáõîäÿòü çàâæäè ñòîðîíîþ,
Õàé Ãîñïîäü äàðóº âàì äîâã³ ë³òà
I â ñåðö³ õàé çàâæäè æèâå äîáðîòà!

ÆÈÒÒß – ÃÎÐ²ÍÍß
Äî 70-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ïðîôåñîðà 
Â³êòîðà ÃÎÐÈÖÜÊÎÃÎ

Як відомо, історія – це така наука , де кожна людина чи 
науковець-історик викладає події під власним кутом 

бачення, часом свідомо перекручуючи їх під впливом різних 
обставин.

Холмщина – частина нашої української землі, де жили 
українці з дідів-прадідів. Цю землю, багату як і вся Україна, 
сусіди з Заходу та Сходу намагалися прибрати до своїх воло-
дінь, змушуючи забути свої традиції, звичаї, релігію, при-
мусово виселяючи автохтонів із рідних земель. Історія на-
родів складається із життєвих історія окремих людей. Однією 
з крупинок історії Холмського краю є якраз історія родини, з 
якої походить професор Володимир Максимович Урин.

Одна із сумних сторінок нашої історії – операція ”Вісла”, 
яка не була винятком, бо в минулому та на початку нашого 
століття подібні акції вела самодержавницька великоросійська 
імперія. Коли почалася перша світова війна місцеве населен-
ня у великій кількості було вивезене в глибину Росії, чолові-
ків забирали в солдати, в жінки працювали на заводах. Отож 
Максима Урина забрали в солдати, а дружина з малою дити-
ною опинилась на Рязанщині. 

Після війни мама з дітьми повернулася на рідну землю в 
село Малі Чулчиці, неподалік від Холма. Згодом щасливо з 
війни повернувся батько Володимира. Родина почала віднов-
лювати своє господарство, побудували хату, господарські 
будівлі. Односельчани поважали Максима Урина, бо був гра-
мотний, знав мови, любив допомагати людям.

10 грудня 1922 року батьки дочекалися радості – народив-
ся синочок Володимир. Хлопчик ріс жвавим, любив науку і 
дуже добре вчився в школі. Будучи найстаршим у сім’ї Уринів 
(а була ще дочка Ольга і двоє синів), він за традицією повинен 
був залишатися вдома. Однак, батько вирішив хлопця вчити 
далі, бо завжди говорив: землю можеш втратити, а те що маєш 
в голові – ніхто не забере. 

У 1937 році Володимир поступив у І клас польської дер-
жавної гімназії в Холмі, і незабаром став одним із кращих її 
учнів. У 1939 р війна перервала навчання, а у 1940 році Во-
лодимир Урин поступив в VI клас української гімназії, яку 
закінчив в 1943 році. Оскільки добре знав німецьку мову, 
йому пропонували працю в німецькій адміністрації, але він 
здобув довідку про навчання у Львові, уникаючи вивезення 
на примусові роботи до Німеччини, і перейшов на нелегаль-
не становище. Матеріально батьки йому допомогти не могли, 

тому працював де тільки міг, спілкувався з прогресивною 
молоддю. Після приходу Радянської Армії з вересня 1944 до 
квітня 1945 року працював у Холмі секретарем Управління 
громадської безпеки. Згодом Володимир розповідав, що в той 
час коли в Галичині молодь, інтелігенція ставала до боротьби 
з окупантами із зброєю в руках, на Холмщині національно-
визвольний рух пішов іншим шляхом. Оцінивши перспекти-
ву та нерівні сили, було поставлено завдання проникати на 
різні посади і там виконувати доручені завдання. Володимир 
мало розповідав про тодішню роботу, бо недовіряв нікому. 
Часи були такі, що один неправильний крок міг знищити ба-
гатьох людей, а завдання були нелегкі.

Повертаючись до історії, хочу коротко описати події, які 
відбувалися в 1944-1947 роках – так звану операцію «Вісла». 
9 вересня 1944 р. була укладена угода між урядом УРСР та 
польським комітетом національного визволення про депор-
тацію українського населення в УРСР, а поляків із Західної 
України на «рідні землі» в Польщу. Реалізація цієї угоди у 
прикордонних районах розпочалася в листопаді 1944 року. 
До початку 1945 року влада дотримувалася принципу добро-
вільності, але від весни переселення відбувалося примусово.

Депортація українців з їхніх етнічних земель не знайшла 
належного відображення в радянській історії. Таке «незручне 
питання», як переселення людей у післяокупаціний період з 
території Західних областей України до Польщі, та з Польщі 
на територію УРСР, довгий час замовчувалося. Варто зазна-
чити, що Сталін зовсім не прагнув забезпечити українську 
соборність у питанні формування кордонів УРСР. Він з лег-
кістю залишив за межами Радянської України одвічно україн-
ські землі, зокрема Холмщину, Підлісся, Грубовщівщину, 
Ярославщину, Перемишлянщину, Лемківщину, Прящівщину 
та інші.

Війна ще не закінчилася, не було кордонів, а Польща по-
збулася близько 600 тис. українців, плюндруючи квітучий край 
над Сяном. До кінця 1944 року більшість холмщанців було 
вивезено на Донбас. Сімя Уринів залишилась через нещасний 
випадок – загорівся випадково розлитий бензин і зі значними 
опіками мати Володимира була госпіталізована у військовий 
шпиталь. Розповідаючи про ці роки, Володимир підкреслював, 
що у нещасті не треба впадати відчай, адже невідомо, чи в 
шахтарському краї він зміг би досягти таких успіхів.

В травні 1945 року Уринів 
було депортовано на Волинь. 
Сім’я практично залишила все 
господарство, виїзд був швид-
кий, непередбачуваний і страш-
ний. Володимир не міг допомог-
ти батькам, бо знав, що його 
шукають поляки, щоб знищити. 

Сім’я була велика, налічу-
вала сім чоловік: хворий батько, 
мати, юна сестра, два брати – школярі і бабуня. У селі Ми-
хайліні Рожищенського району зайняли стару хату колишніх 
німецьких колоністів з невеликою частиною землі. Була вес-
на, треба було обробляти землю, щоб було як вижити. Невдов-
зі померли батько і бабуня, тож весь тягар життєвих негараз-
дів припали на маму і Володимира. Він з двома колегами 
влітку 1945 року виїхав до Львова і поступив до Львівського 
медичного інституту. Літо проводив на селі, де було багато 
роботи. Коли потрібно було їхати на навчання, грошей на 
квитки не було, тому, як згадував часто, продав черевики і за 
ті гроші поїхав до Львова. З двома товаришами проживав у 
напівпідвалі, хлопці заробляли дрібною торгівлею саморобним 
кремом для взуття, а згодом привозили продукти з Волині та 
продавали їх на ринках. Володимир вчився дуже добре і у 
1950 році з відзнакою закінчив Львівський державний медич-
ний інститут. Спочатку працював ординатором приймально-
го відділення Львівської обласної лікарні, пізніше – ордина-
тором клініки, а з вересня 1952 року– асистентом кафедри 
шпитальної терапії.

У цей час на кафедрі працює доц. С. Барвінський з яким 
др. В.Урина зв’язувала спільна праця, велика дружба, взаєм-
не порозуміння, яке продовжувалося до смерті Володимира.

У 1955 р. др. В. Урин одружився з дрогобичанкою, своєю 
студенткою Ганною Коваль, дочкою політв’язня, який від-
бував покарання в далекому Красноярському краю.

Дружина Ганна Урин після закінчення медичного інсти-
туту працювала науковим співробітником, а згодом, старшим 
науковим співробітником Львівського науково-дослідного 
інституту епідеміології і мікробіології.

(Продовження читайте в наступну числі «НЗ»)

Любов НЕЙ-ГОЦКО

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè - ïîñòàò³
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 • Ïàì’ÿòàºìî!

ÂÎÍÀ ÁÓËÀ ÄÓØÎÞ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ

Минає 40 днів відтоді, коли 3 грудня 2015 року Господь покликав до себе одну із старійшин 
Українського лікарського товариства, його Почесну членкиню пані Рогніду Сендецьку. 

Із початком відродження товариства вона стала одним із його найбільш активних членів, неодно-
разово входила до Головної управи. На ній – голові Лікарського клубу імені Юрія Липи з часу 
його заснування, впродовж десятків років трималася вся діяльність товариства в руслі культурно-
просвітницької діяльності. Бо хто ж, як не вона – людина з непересічним творчим обдаруванням, 
могла організовувати цікаві мистецькі заходи, незабутні подорожі, святочні забави, ініціювати 
проведення «Лікарських балів» на Маланку. 

Пані Рогніда на протязі цілого життя завжди і у всьому займала активну патріотичну грома-
дянську позицію. Окрім величезної роботи в УЛТ, пані Рогніда була ще й членом Лікарської ко-
місії «Союзу українок», діячем товариства «Просвіта», активно працювала у справі відродження 
«Народної лічниці» ім. Митрополита Андрея Шептицького, за що була нагороджена Грамотою 
УГКЦ.

Рогніда Сендецька прийшла у світ 1 червня 1931 року у польському місті Познань. Її батьки Ілля та Розалія були відо-
мими лікарями, членами УЛТ ще від 1935 року. У 1942 році вчилась у Станіславівській гімназії, у 1943 році разом із батька-
ми опинилась у Німеччині, звідки згодом її родина повернулась на рідну землю. Батько за націоналістичну діяльність був на 
25 років засланий в Сибір і тому вона під час навчання у школі та інституті була змушена приховувати, що її батько репре-
сований. Після завершення у 1955 році навчання на лікувальному факультеті Львівського медичного інституту 3 роки була 
хірургом у Бориславі на Дрогобиччині. Від 1958 року і до виходу на пенсію у 2010 році працювала у Львівському державно-
му регіональному онкологічному лікувально-діагностичному центрі. Там вона у 1967 році організувала мамологічний відділ, 
яким завідувала майже чверть століття. У 1971 році захистила кандидатську дисертацію. В колективі онкологічного Центру 
до сьогодні пам’ятають про те, як саме з ініціативи доктора Р.Сендецької у 1965! році було прийнято рішення провадити всю 
медичну документацію виключно українською мовою! Лікарську династію продовжив один із її онуків, який є лікарем Львів-
ського онкоцентру.

За свою високопрофесійну діяльність та активну громадську роботу пані Сендецька неодноразово була відзначена чис-
ленними грамотами та подяками владних та громадських структур різного рівня.

Рогніда Сендецька була вельми обдарованою творчою натурою. Нею було написано та видано низку поетичних збірок та 
сценаріїв, серед яких «Зів’яле листя» (1995), «Барвінкові переплети» (1998),»Тернові страждання і радості» (2004), «Вінок 
святкових дат» і «Помаранчева революція» (2005), «Старі шляхи – нові боління» та «Борітеся – поборете!» (2008) та інші. 
Своїм поетичним талантом вона повсякчас активно відгукувалась на події, що відбувались в Україні, часто публікувалась у 
часописі УЛТ «Народне здоров’я». Чудовий вокальний талант робив її окрасою багатьох товариських імпрез, вона до остан-
ніх днів свого життя була солісткою хору «Рута» .

Пані Рогніда, Роня – для тих, хто знався із своєю вірною товаришкою з часів дитинства та юності, була взірцем української 
жінки – берегині родини, берегині народних традицій, активної громадської діячки. Всім, хто знав пані Рогніду Сендецьку, 
надзвичайно важко повірити в те, що вже ніколи не зустрінемо цю високо шляхетну особистість, не побачимо її усміхненого 
обличчя та іскристих очей, не почуємо її достойний оперної сцени спів, не прочитаємо свіжо написаних нею поетичних та 
публіцистичних рядків. Воістину, Господь забирає найкращих, зоставляючи нам лише молитись за їх душі та зберігати у 
своїх серцях вічну та добру пам’ять про них...

 Любов НЕЙ-ГОЦКО, Зеновій МАСНИЙ

ÍÀ ÐÓÁÅÆ² ×ÀÑÓ
 Світлій пам’яті лікаря, поета, великої людини

Рогніди Сандецької
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01 – Всесвітній день миру
21 – День бабусі
22 – День Соборності України
22 – День дідуся
21 січня у низці розвинутих країн відзна чають 
День бабусі, а 22 січня – День дідуся. Це світ-
ське, родинне свято покликане вшановувати 
старших родичів. 

Відомості про вказані дати УЛТ 
рекомендує поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 

ìåäè÷íèõ äàòìåäè÷íèõ äàò

Упродовж 2014-2015 років Львівським національним 
медичним університетом імені Данила Галицького 

спільно з Медичним університетом у Любліні реалізувався 
Проект «Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних уні-
верситетів Польщі та України на користь підвищення якості 
медичної опіки польсько-українського прикордоння», що 
співфінансується Європейським Союзом у рамках Програми 
Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 
2007-2013. Грантовий Проект є найбільшим на сьогодні з на-
вчальних медичних проектів, фінансованих Євросоюзом, 
серед усіх вищих медичних закладів України. Головною метою 
Проекту є підвищення якості фармацевтичної опіки серед 
мешканців польсько-українського прикордоння реалізованої 
через партнерство між медичними університетами у Львові 
та в Любліні. Завершуючи Проект, 9 грудня 2015 року у Люб-
ліні було проведено заключну конференцію на якій Коорди-
натор Проекту з української сторони та його автор, завідувач 
кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стан-
дартизації Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького доктор медичних наук, професор 
Андрій Зіменковський виступив із доповіддю «Проект «Здо-
ров’я є пріоритетом. Партнерство медичних університетів 
Польщі та України на користь підвищення якості медичної 
опіки польсько-українського прикордоння»: історія, реалії, 
перспективи». По завершенні дворічної співпраці серед реа-
лізованих заходів як основні можна виділити наступні.

Викладачами Медичного університету в Любліні для 
30 провізорів із 20 аптек Львова та Львівської області, а також 
10 студентів Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького проведено навчання з фарма-
цевтичної опіки. Продовженням здійснених у Львові навчань 
стали візити слухачів до Любліна, де вони додатково ознайо-
милися, зокрема, з правовими аспектами фармацевтичної 
опіки у Польщі, проблемами, що супроводжують впроваджен-
ня фармацевтичної опіки у повсякденну практику, основними 
моделями її надання безпосередньо в аптеках. Згодом, на 
основі здобутого досвіду та результатів реалізованих дій Проек-
ту створено посібник під редакцією професора А. Зіменков-
ського «Модель фармацевтичної опіки із використанням роз-
робленого інформаційного супроводу процесу її надання». 
Діяльність, відповідно до представленої моделі в аптеках 
м. Львова та Львівської області, дозволяє підвищити їх со-
ціальну функцію як закладів охорони здоров’я, дає можливість 
професійно реалізовуватися фармацевтичним фахівцям аптек 
та оптимізувати застосування лікарських засобів, покращити 
результати, що стосуються здоров’я відвідувачів аптек (пацієн-

тів) через отримання індивідуалізованих чи персоніфікованих 
меседжів фармацевтичної опіки згідно з опрацьованим для 
них планом.

Іншим важливим напрямком Проекту є навчання з клінічної 
фармації для 10 викладачів Люблінського медичного універ-
ситету, проведене працівниками кафедри клінічної фармації, 
фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицько-
го. Зрештою, результатом проведеної у цьому керунку роботи 
є підручник з клінічної фармації, співавторами якого є вик-
ладачі як Люблінського медичного університету, так і Львів-
ського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, під науковою редакцією польських професорів 
та професора А. Зіменковського. Для польських студентів 
фармацевтичного та медичного напрямків діяльності підруч-
ник вийшов польською мовою; для українських студентів 
підручник було перекладено та видано українською.

До методів дослідження у клінічній фармації належить 
здійснення оцінки фармакотерапії, що дозволяє попереджу-
вати, виявляти, тобто ідентифікувати і категоризувати, та ви-
рішувати ліко-пов’язані проблеми (drug-related problems – 
DRP). Таким чином, саме метод оцінки фармакотерапії був 
застосований для реалізації ще однієї з дій Проекту, що передба-
чає проведення досліджень у 4-х лікарнях Львова та Львівської 
області. Вибір артеріальної гіпертензії, цукрового діабе ту та 
ожиріння, як захворювань, раціональність фармакотерапії яких 
аналізувалась, обумовлені їх соціальною значущістю та при-
належністю до хвороб цивілізації. Отримані результати до-

слідження, зокрема ідентифіковані ліко-пов’язані проблеми 
та фармакоекономічні розрахунки, дозволили сформулювати 
висновки та надати лікарям, середньому медичному персо-
налу, управлінцям різних рівнів фармацевтичну опіку та ре-
комендації, які було видруковано у форматі спеціального по-
радника.

Розроблено стратегію стоматологічної допомоги з відпо-
відним інформаційним супроводом фармакотерапії, що за-
стосовується у цій сфері.

Одержано унікальне відеообладнання для проведення ві-
деоконференцій on-line.

Безумовно, що найважливішим є отриманий безцінний 
досвід, як з адаптації до нормативної бази ЄС, так і в грантовій 
діяльності загалом. Все це відкриває широкі перспективи для 
подальшої співпраці та реформування вітчизняної медицини.

Ю. НАСТЮХА, асистент кафедри клінічної фармації, 
фармакотерапії та медичної стандартизації, 

головний позаштатний спеціаліст з клінічної фармації 
Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, 

Консультант Проекту з фармацевтичної опіки 

ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦІЇ 
29 січня – 9 лютого 2016 року

Поїздка надає можливість крім широкої медичної про-
грами ознайомитися з Парижем, Берліном, Нюрнбергом, Вар-
шавою, Прагою. Для реєстрації звертайтесь до менеджера 
Програми за тел.. 050 711 37 98 (Андрій Миколайович).

Час спинивсь на півкроці,
На півслові затих,
А душа вже в дорозі
З-поміж злетів і лих.

Вивільняється з вітру,
В понадхмар’я летить,
Де пелюсток не зірвуть,
Де немовлена мить.

Розіллється натхненно
На усі голоси,
Де гризоти буденні
Вже в краплинці роси,

Де моря й океани – 
Лиш сльозина земна,
Де блаженства незнані
І кайданів нема...

Лиш зорять обіч шляху
Очі й очі сумні.
Когось, мабуть, на плаху б,
А її – у пісні.

Підіймаються руки
Тих, кого вберегла
Від болючої муки
І в життя повела.

А дорога?... Раптово
Обпеклась об мороз,
Аж забивсь веселково
Велелюдний хаос.

Лиш молитва прощальна
Отверзає вуста
Й «вічна пам’ять» остання, –
Наче нить золота.

Надія ЧЕРКЕС 
доцент ЛНМУ ім. Данила Галицького,

Член національної спілки письменників України
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Проект «Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та 
України на користь підвищення якості медичної опіки польсько-українського при-
кордоння»
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