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У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2 – Сучасний погляд на 
гіпоксію

3 – НМУ ім. О. Бого-
мольця 175 років

4 – До 100-річчя 
професора Григорія 
Івашкевича

6  – Львів епохи Адоль-
фа та Генрика Беків

7 – Залізодефіцитні 
анемії.

«Êîæíà æèâà ëþäèíà ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³ ³ çàâæäè ìàº îñîá-
ëèâó ³ ñâîþ íîâó, ñêëàäíó, íåâ³äîìó ìåäèöèí³ õâîðîáó… »

(Ëåâ Òîëñòîé) 

Веселих  свят!

Колаж П. Адамовича

Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
Äîðîã³ Êîëåãè!

Ùèðî â³òàºìî âàñ ç Íîâèì 2017 ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
Íåõàé öåé ð³ê ùàñëèâîþ Ð³çäâÿíîþ çîðåþ çàñÿº ó âàøèõ îñåëÿõ òà ïðèíåñå 

áàãàòî ìèðíèõ òà ðàä³ñíèõ äí³â, äîáðèõ íîâèí, çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïëà-
í³â, âñ³õ ìð³é òà ñïîä³âàíü, óñï³õ³â ó ïðàö³ íà ñëàâó ð³äíî¿ Óêðà¿íè. Íåõàé 
âåëè÷íå ñâÿòî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî ïîäàðóº âàì äóõîâíå çáàãà÷åííÿ, íàïîâíèòü 
âàø³ ñåðöÿ ëþáîâ’þ, òâåðäîþ â³ðîþ ó ïåðåìîãó íàä çëîì ³ ó ùàñëèâå ïðèéäåø-
íº! Ãîñïîäíüîãî áëàãîñëîâåííÿ âàì òà âàøèì ðîäèíàì íà ìíîã³¿ òà áëàã³¿ ë³òà 
ó çäîðîâ’¿ òà áëàãîïîëó÷÷³!

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³

 • Ïîâàæíî ³ íà æàðò

2017 – Ð²Ê 
ÂÎÃÍßÍÎÃÎ
Ï²ÂÍß-ÊÎÃÓÒÀ
Æèòòÿ ïëèâå ïî â³÷íîñò³ äîðîç³
² çíîâó Íîâèé Ð³ê â íàñ íà ïîðîç³ –
Ð³ê Âîãíÿíîãî Ï³âíÿ – Êîãóòà.
Â³í íàçèâàºòüñÿ òàê íåñïðîñòà –
Çäàâíà â íàñ êîæåí äîáðå çíàº:
ßê ò³ëüêè ï³âåíü çàñï³âàº,
 Âñ³ëÿêà íå÷èñòü çðàçó ãèíå! 
Òîæ ñïîä³âàéìîñü – â Óêðà¿í³
Â ð³ê öüîãî Ï³âíÿ Âîãíÿíîãî 
Íå ñòàíå âîðîãà ëèõîãî
² çàñï³âàº Êîãóò Âîãíÿíèé
Íàì êðàùó äîëþ íà âåñü ð³ê íîâèé,
Ðîçêâ³òíå íàøà Óêðà¿íà,
² êîæåí ç íàñ, êîæíà ðîäèíà
Îòðèìàþòü â³ä Êîãóòà
Áàãàòî ðàäîù³â é äîáðà.
Ï³äí³ìåì áîêàëè ³ âèï’ºì äî äíà,
Ùîá ùàñëèâèì äëÿ íàñ áóâ ð³ê Êîãóòà!

Ç.-Ò. Ì.

УВАГА! УВАГА!
Чергова звітно-виборна конференція УЛТ у Львові відбудеться 

25 лютого 2017 року у приміщенні актової зали теоретичного кор-
пусу ЛНМУ ім. Данила Галицького за адресою: вул. Шимзерів, 3а, 

ІІ-й поверх (наприкінці вул. Пекарської). Початок о 10 годині.

Ñâÿòî÷í³ â³òàííÿ â³ä Ïî÷åñíîãî ïðåçèäåíòà ÑÔÓËÒ àêàäåì³êà 
Ëþáîìèðà Ïèðîãà

Áàæàþ äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðî¿ íàä³¿ ç ¿¿ çä³éñ íåííÿì, çàäî-
âîëåííÿ æèòòÿì, ïîïóëÿðíîñò³ òà óñï³õ³â «Íàðîäíîìó çäîðîâ’þ». 

Ç ïîâàãîþ Ëþáîìèð Ïèð³ã

* * *

Ç Íîâèì ðîêîì ³ Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
Õàé ùàñëèâèì áóäå ð³ê ïðèéäåøí³é ³ çà íèì âñ³ ãðÿäóù³! Õàé 

çáóâàþòüñÿ âàø³ ìð³¿ òà çä³éñ íþþòüñÿ ïëàíè, õàé âàøà ïðîôåñ³ÿ 
äàðóº âàì ðàä³ñòü òà çàäîâîëåííÿ! Ùàñòÿ ³ çëàãîäè âñ³ì íàì ³ íà-
øîìó êðàþ!

Ùèðî âàø 
Ïðåçèäåíò ÂÓËÒ 

Ìèêîëà Òèùóê



2 Ñ³÷åíü 2017 ðîêó

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Í²ÕÒÎ, ÊÐ²Ì ÍÀÑ!
Україна прожила 2016 рік в якому було все: здобутки і 

втрати, надія і відчай,віра і зневіра, впевненість і роз-
чарування… Але не меншим був і той страх, який відчув наш 
одвічний ворог – страх перед нашою свободою і справжньою 
демократією в Україні, страх перед сильною та незалежною 
Україною, без володінням над якою «старший брат» себе не 
уявляє. Ворожа сила темною ордою посунула на нас, щоб ми 
налякались і покірно повернулись до мовчазної та беззапере-
чної покори.

Перед нами став вибір – як жити надалі. Цей іспит постав 
перед кожним із громадян України, незалежно від місця про-
живання та етнічної чи релігійної приналежності, незалежно 
від соціального статусу. На жаль, виявились серед нас і 
яничари,і ті, які «за шмат гнилої ковбаси» готові підставити 
свою шию під ярмо. Зрештою, ми всі в зоні АТО, у кожного 
свій «блокпост», де маємо здійснювати свій громадянський 
обов’язок. Гібридна війна, в тому числі інформаційна, триває 
вже не один рік і тому виникає небезпека певної сублімації 
совісті, наростання в суспільстві байдужості. Мусимо пам’я-
тати, що байдужість вбиває не менше, ніж снаряди та міни.

Водночас зневіра та розчарування, прагнення помсти тим, 
хто не здійснив наших сподівань часів Революції гідності – це 
вода на млин ворога,це допомога йому у здійсненні його як-
наймерзенніших задумів. Адже, як сказав Глава УГКЦ Бла-
женнійший Святослав, «біда не в тому, що не все вдається 
зробити, а в тому, що в людини опускаються руки!». Сказаним 
маємо керуватись і щодо ситуації у вітчизняній системі охо-
рони здоров’я. Існує древня китайська мудрість, яка говорить 
про те, що не дай Боже жити в епоху перемін. Наша ж меди-
цина псевдореформується вже чимало років, від чого страж-
дають як медики, так і все населення. Підкреслюю – все на-
селення, а не лише хворі. Зашкалюють ціни на медикаменти, 
добиває так звана реорганізація-оптимізація, ображають, м’яко 
кажучи, лікарські жебрацькі зарплати та інспіровані, у біль-
шості випадків, переслідування медиків за корупцію. І все це 
на тлі нескінченних змін очільників МОЗ та виходячої за межі 
здорового глузду епопеї з в.о., що в кінцевому результаті зу-
мовлює некерованість такою важливою галуззю, якою є ме-
дицина, і, як наслідок цього, катастрофічну ситуацію з рівнем 
здоров’я населення. Кожен, хто хоче розуміти, розуміє, що 
єдиною метою реформаторських потуг є стремління макси-
мально мінімізувати бюджетне фінансування охорони здоров’я. 
Іншими словами, влада відмовляється виконувати передба-
чену Конституцією турботу про здоров’я населення держави. 
Це такий же закамуфльований месидж влади, як і «мінімалка 
3 200», що для медиків (та й не лише їх) означає перехід на 
0,75-0,5 ставки, відпустки без збереження зарплати, звільнен-
ня з роботи. Адже навіть у дещо збільшене фінансування 
охорони здоров’я не вкладуться така «мінімалка» та витрати 
на ліки, розхідні матеріали і «комуналку» лікувальних установ. 
Чи реально сподіватись на те, що це зможуть покрити децент-
ралізовані місцеві бюджети!? І в цей час, якщо щомісячно в 
АТО гинуть десятки українців, то від неналежної медичної 
допомоги гинуть тисячі наших громадян. І неможна списува-
ти це на природну смертність, бо за всіма офіційними по-
казниками ми пасемо задніх у світі за рівнем здоров’я насе-
лення. Окрім балачок, нічого не робиться для виправлення 
становища. З першого квітня обіцяють зниження цін на ліки, 
вперто не помічаючи, що за останні тижні ті ціни стрімко 
зростають. Отже, якщо наприклад була ціна 100 гривень, во-
на зараз росте до 200, щоб потім знизитись до 150!? Вам це 
не нагадує поведінку наперсточників? 

Реалії життя свідчать про те, що владні структури не здат-
ні реформувати систему охорони здоров’я так, щоб вона за-
безпечувала потрібний рівень надання медичної допомоги і 
необхідний соціальний статус медиків, бо якими можуть бу-
ти результати «реформ навмання», як нещодавно влучно 
окреслила їх Ольга Богомолець. Тому не можна опускати 
руки! Змінити ситуацію не зможе ніхто крім нас – медиків, 
об’єднаних у згуртованій, сильній, самоврядній медичній 
громаді, де всі за одного і один за всіх! Лише тоді, коли змі-
ниться кожен, зміниться в кращу сторону вся Україна. 

Зеновій МАСНИЙ

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÎ ÏÈÒÀÍÍß 
ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÌÅÄÈÖÈÍÈ

11 січня 2017 року відбулася зустріч заступника міністра 
охорони здоров’я України Ковтонюка П. А. з львівськими 
лікарями, на якій обговорено низку практичних питань, які 
стосуються реформування сімейної медицини. 

Дещо пізніше заступник міністра провів нараду з голов-
ними лікарями закладів охорони здоров’я Львівщини щодо 
формування мережі госпітальних округів на території області. 

В той же день заступник міністра також зустрівся з вик-
ладацьким складом університету, студентами та лікарями. 

Власна інформація

21 грудня 2016 року в конференц-залі головного корпусу 
Львівського національного медичного університету імені Да-
нила Галицького відбулась міжуніверситетська науково-прак-
тична відеоконференція «Сучасний погляд на гіпоксію: саноге-
нез та патогенез». Її організували Лікарська комісія НТШ 
разом з Львівським національним медичним університетом 
імені Данила Галицького за активної участі студентського нау-
кового товариства. Провідним доповідачем виступив віце-
прези дент Міжнародної академії проблем гіпоксії, завідувач 
відділення клінічної патофізіології Інституту фізіології 
ім. О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Вадим 
Якимович Березовський.

Фахівець у галузі клінічної фізіології та космічної меди-
цини, професор В. Березовський з перших хвилин свого ви-
ступу зацікавив аудиторію розповіддю про результати багато-
річних досліджень саногенних властивостей гіпоксії, що 
сприяють людському здоров’ю та довголіттю. Захоплення 
альпінізмом та участь у численних високогірних експедиціях 
дозволили вченому глибоко і всебічно дослідити реакції різ-
них біологічних об’єктів на гіпоксію, загальну стимуляцію 
енергетичного метаболізму в умовах високогір’я. Результати 
численних досліджень стали поштовхом для створення гене-
ратора штучного гірського повітря, здатного забезпечити ін-
дивідуальне дозування нормобаричної саногенної гіпоксії. 
Клінічні дослідження засвідчили, що використання такого 
генератора дозволяє гальмувати розвиток алергічних станів, 
зокрема – бронхіальної астми, а також остеопенії бездіяль-

В наш час ринологія стала доволі обємним та важли-
вим розділом оториноларингології. Сучасні погляди 

засвідчують роль слизової оболонки носа (СОН) як морфо-
логічно та функціонально складної структури, що забезпечує 
низку життєво важливих функцій та ініціює деякі важливі 
рефлекторні реакції, а також опосередковано впливає на стан 
деяких органів травної, кровоносної, центральної нервової 
систем. Це, а також існування новітніх методик досліджен-
ня та лікування, зумовлює актуальність потреби глибшого 
розуміння сучасних засобів і методів профілактики та ліку-
вання захворювань носа на основі отримання практичними 
лікарями як нових, так і узагальнення вже існуючих знань 
щодо фізіології та патофізіології СОН.

Тому заслуговує на увагу те, що наприкінці 2016 року у 
Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького побачила світ книга «Слизова оболонка 
носа (Клінічна морфологія, фізіологія,патологія і фармако-
логія)». Її авторами є доктор медичних наук, професор ка-
федри оториноларингології Олександр Омелянович Кіцера, 
доктор медичних наук, професор Валентини Володимирівни 
Чопяк, яка завідує кафедрою клінічної імунології та алер-
гології і є головним імунологом МОЗ України, та Олександр 
Олександрович Кіцера – доцент кафедри оториноларинго-
логії. На сторінках книги подано основи морфології та фі-
зіології носа - порівняльну анатомію, розвиток та будову, 
висвітлено структуру його слизової оболонки, васкуляриза-
цію та іннервацію носа в цілому і, зокрема, СОН, а також її 
цитологію. Окремий розділ присвячено питанням патофізі-
ології СОН при гострих захворюваннях викликаних вірусною 
та вірусно-бактерійною інфекцією. 

Подано опис функцій СОН, де йдеться про нюхову та 
видільну функції та мукоциліарний транспорт, а також про 
рефлекторну діяльність СОН та одну із таких форм такої 
діяльності – «калориферну» функцію. Висвітлено рефлекси, 
які є викликаними з рецепторів цієї оболонки та такі, що 
маніфестують в порожнині носа. Потрібно відзначити, що 
теоретичні знання щодо вказаних основ морфології та фізі-
ології цієї складної структури подано в такий спосіб, що 
вони сприятимуть підвищенню рівня клінічного мислення 
лікарів-практиків. Спеціалістам буде корисно довідатись і 
про сучасні методики та способи дослідження функцій СОН, 
зокрема, риноспірометрію, ольфактометрію, кількісне до-
слідження нюху, вивчення мукоциліарного транспорту, всмок-
тувальної та видільної функцій СОН. Ці та цитологічні до-
слідження в діагностиці хвороб носа і приносових пазух, не 
зважаючи на їх суттєву роль в оцінці перебігу хвороби та 
ефективності її лікування, в практиці, на жаль, нерідко не-
дооцінюються і недостатньо застосовуються.

Описуючи бактерійну флору носа, автори акцентують 
увагу на її «агрегатних формах» в оториноларингологіії, бо 
врахування їх існування має дуже важливе значення у до-
сягненні потрібної ефективності при проведенні антибакте-
ріальної терапії хвороб СОН, особливо в часі засилля анти-
біотикорезистентних штамів мікроорганізмів. В книзі 
подаються описи способів виявлення бактерійних біоплівок 
та лікування за їх наявності.

На сторінках видання ви-
світлено патологічні стани 
СОН, які пов’язані із розлада-
ми вегетативної іннервації, 
зокрема – невровегетативний 
вазомоторний риніт.

В розділі, який присвячено 
питанням імунного захисту 
СОН, йдеться про підстави 
імунних реакцій, складові 
імунної системи, порушення перебігу цих реакцій, а також 
про такі актуальні в сучасній клінічній практиці питання, 
як патологія СОН при імунодефіциті, критерії призначення 
імунотропної терапії і методи можливого впливу на імунну 
систему в практиці оториноларинголога. Безумовно, що клі-
ніцистам буде вельми цікавим довідатись про особливості 
стану СОН при ґастроезофагеальній хворобі та про синдром 
первинної циліарної дискінезії. 

Докладно описані нежиті носа (риніти): гострий та хро-
нічний, хронічний гіпертрофічний, алергічний, медикамен-
тозний, а також синдром порожнього носа, поліпоз носа та 
деякі інші. Подано відомості про розлади секреторної функ-
ції СОН: гіпер- та гіпосекреторні процеси, субатрофічний 
та атрофічний риніти, хворобу Шегрена, озену, склерому. 
Актуальним є матеріал про вплив на розвиток патологічних 
процесів СОН хімічних речовин та забруднення довкілля.

Окремий розділ присвячено злоякісним гранульомам з 
первинною локалізацією в порожнині носа – ґранульоматоз 
Веґенера та летальна гранульома серединної лінії обличчя. 
Описано їх клініку , діагностику та лікування. Також у окре-
мому розділі подано відомості про різні види розладів ню-
хової функції, пов’язані з патологічним станом СОН.

 Подаючи матеріал про засоби, які застосовуються при 
лікуванні хвороб носа, автори приділяють увагу механізмо-
ві дії ліків системного і топічного застосування. Вони вио-
кремлюють відомості про мукоактивні ліки, лікарські рос-
лини, що мають мукоактивну дію, ліки та їх інгредієнти, 
впливаючі безпосередньо на рухливість війок, симпатико-
міметики-деконгенстанти. В окремому розділі йде мова про 
застосування у оториноларингології інгаляційної бальнео-
терапії. При цьому акцентується увага на можливості про-
ведення ефективної інгаляційної бальнеотерапії мінераль-
ними водами, які доступні в західному регіоні України, 
доцільності створення на базі їх родовищ реабілітаційних 
відділень як для хворих з патологією ШКТ, так і для осіб з 
дистрофічними процесами слизової оболонки верхніх ди-
хальних шляхів і осіб з патологією СОН і тих, що перенесли 
ринологічні втручання.

Як зазначено в анотації, «посібник призначено, переду-
сім, для практичних лікарів-оториноларингологів, зокрема 
– для навчання на циклах передатестаційної підготовки, а 
також для лікарів суміжних спеціальностей, допитливих 
студентів». Про високий науковий рівень видання свідчить, 
зокрема, і те, що авторами використано посилання на майже 
220 зарубіжних та біля 90 вітчизняних наукових джерел.

Огляд підготував З. Масний
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ності, має виражений позитив-
ний ефект в комплексній реабі-
літації дитячого церебрального 
паралічу. Розроблену вченим 
методику превентивного підви-
щення резистентності організму 
було використано в передпольот-
ній підготовці нашого космо-
навта Леоніда Каденюка. 

Продовжила зустріч жвава дискусія про вплив гіпоксії на 
організм людини, її патогенні та саногенні властивості, до 
якої долучились не лише досвідчені науковці – завідувач ка-
федри нормальної фізіології професор О.С. Заячківська, про-
фесор кафедри оториноларингології О.О. Кіцера, доцент 
кафедри нормальної фізіології Л.В. Паніна, але й студенти-
медики. Зокрема, присутніх цікавили проблеми гіпоксії ново-
народжених та її впливу на подальший розвиток та здоров’я 
дітей, а також дані, щодо тривалості життя та показників 
здоров’я мешканців високогірних районів у порівнянні з меш-
канцями рівнинних та низинних територій.

На завершення зустрічі проректор з наукової роботи ЛНМУ 
імені Данила Галицького професор Микола Хобзей від імені 
всіх присутніх подякував професору Березовському В.Я. за 
цікаву доповідь та висловив сподівання на подальшу плідну 
співпрацю Лікарської комісії НТШ з науковою і студентською 
спільнотою університету.

Власна інформація
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ÏÎÄßÊÀ
Новорічні вітання та щира вдячність всім, хто сприяє ви-

ходу у світ часопису «Народне здоров’я», зокрема, його ак-
тивним авторам – Почесному члену УЛТ, професорові Бори-
су Білинському, Почесному членові УЛТ, доктор Любові 
Гоцко-Ней та Почесному директорові Бориславського медич-
ного коледжу Романові Поцюрку, а також докторам Олегові 
Білоруському та Аретію Кравцю, панові Олександрові Кан-
чалабі, які повсякчасно забезпечують кольпортаж газети.

Головний редактор часопису 
«Народне здоров’я» Зеновій Масний
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Національний медичний університет імені О.О. Бого-
мольця цього річ відзначив свій 175-річний ювілей. 

Цей найбільший державний медичний виш навчає еліту ме-
дичної спільноти країни, проводить наукові дослідження, 
сприяє розповсюдженню знань, тим самим значно впливаючи 
на розвиток національної культури, а також є важливою ін-
ституцією у сфері охорони здоров’я і соціальної відповідаль-
ності. Ювілейній даті Університету було присвячено чимало 
заходів різного рівня: від суперсерйозних міжнародних кон-
ференцій й наукових семінарів до розважальних інтелекту-
альних ігор та просвітницьких акцій.

З нагоди річниці створення Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, який веде свою історію 
від започаткування медичного факультету Імператорського 
університету святого Володимира у Києві, колектив виклада-
чів та студентів на чолі з ректором Катериною Амосовою 
отримав чимало вітань, серед них від керівників держави – 
Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної 
Ради України Андрія Парубія та Прем’єр-міністра України 
Володимира Гройсмана. Зокрема у вітальній адресі Петра 
Порошенка йшлося про те, що відзначення ювілейної дати – 
це не лише аналіз досягнутого, а, передусім, визначення но-
вих напрямів підготовки студентської молоді відповідно до 
сучасних вимог і стандартів медичного обслуговування.

За часи свого існування виш декілька разів реорганізову-
вався та змінював назви, разом зі своєю країною пережив 
різні політичні катаклізми, революції і війни. Наразі Універ-
ситет є найбільшим вищим медичним навчальним закладом 
держави, де навчається понад 14 тисяч осіб і який із кожним 
роком покращує свої позиції. Так, за результатами набору 
іноземних студентів цього ювілейного року на перший курс 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
було зараховано понад 560 осіб. Це найбільший набір на на-
вчання іноземних громадян за всю історію Університету.

Наразі медичну освіту тут отримують громадяни із шес-
тидесяти чотирьох країн світу, серед лідерів набору – Індія, 
Єгипет, Ірак, Марокко, Узбекистан. Такі результати засвідчу-
ють авторитет закладу у світі, ефективність процесів онов-
лення і модернізації, які відбуваються в Університеті. Поло-
вина іноземних студентів навчаються англійською і це, за 
словами Катерини Амосової, є викликом і водночас потужним 
стимулом для подальшого розвитку і вдосконалення всього 
навчального середовища.

Знакова подія відбулася напередодні святкування ювілею 
в Київській міській клінічній лікарні №18, що є клінічною 
базою кафедри хірургії №1 Національного медичного універ-
ситету імені О.О. Богомольця. Тут було урочисто відкрито 
оновлений бюст одного з організаторів медичного факульте-
ту Університету Святого Володимира, першого його декана, 
основоположника низки важливих галузей медицини – віт-
чизняної офтальмології, отоларингології, проктології, нейро-
хірургії, ортопедії та травматології Володимира Опанасовича 
Караваєва.

Історія зі встановлення погруддя розпочалася тоді, коли 
у 1890 році на Вченій раді, присвяченій 50-річчю професор-
ської діяльності Володимира Караваєва, було вирішено вста-
новити бюст. В 1891 році професор Володимир Караваєв 
помер, а його бронзовий бюст було замовлено в Санкт-
Перербурзі і встановлено 1893 року. Це пам’ятник вагою 
близько 90 кг простояв 110 років, а в 1996 році посеред біло-
го дня його було викрадено. Того ж року на цьому ж місці був 
встановлений гіпсовий бюст, який і простояв до цього часу. 
8 липня 2016 року медики відсвяткували 205-ти річчя з дня 
народження відомого хірурга і вирішили відновити погруддя, 
зібравши на це кошти. Сьогодні завдяки адміністрації універ-
ситету та хірургічній спільноті вдалося відновити бюст, який 
став зразком художньої скульптури майстра. Відкрили 
пам’ятник знаменитому Караваєву, першому декану і почес-
ному громадянину Києва, 24 жовтня 2016 року ректор НМУ 
імені О.О. Богомольця, професор Катерина Амосова та ака-
демік НАН та НАМН України, завідувач кафедри хірургії №3, 
професор Петро Фомін.

Готуючись до святкування, члени Товариства молодих 
вчених та спеціалістів разом зі студентами та Інститутом піс-
лядипломної освіти НМУ взяли активну участь у популяри-
зації медичної науки для пересічних громадян, зокрема до-
лучившись до так званих «наукових пікніків», які відбулися 
в центрі столиці у парку Тараса Шевченка. Наукова експози-

ції молодих вчених викликала жвавий інтерес як дітей, так і 
дорослих. Дітлахи малювали анатомічні розмальовки, а батьки 
згадували анатомію та розпитували про можливі захворювання 
тих чи інших органів та систем. Молоді вчені та студенти-
стоматологи вчили малечу правильній техніці чистки зубів, 
роздавали інструктивні матеріали, які допоможуть завж ди 
пам’ятати основні правила дотримання гігієни ротової по-
рожнини. Особливу популярність мали експозиції, яку май-
стерно та з азартом презентували кафедри хірургії. Тут діти 
змогли відчути себе справжніми ескулапами. Вони з цікавіс-
тю оперували плюшевих ведмедиків, опановували навики 
лапароскопічної хірургії на тренажері. Молоді вчені кафед ри 
гігієни та екології зібрали біля своєї профілактичної експо-
зиції чимало батьків, які були зацікавленні в збереженні як 
свого здоров’я, так і своїх дітей. Їм розповіли секрети про 
рівні шуму, вологості та рівні їх безпечності, пояснили як 
вибрати якісне молоко, а малечу порадували цікавими дос-
лідами. 

У рамках лекторію «наукових пікніків» медики представи-
ли свої доповіді: про найсучасніші методи в світовій хірургії 
від асистента кафедри загальної хірургії №2, кандидата ме-
дичних наук Тетяни Тарасюк; про сучасні цифрові технології 
в стоматології та імплантацію від випускника стоматологіч-
ного факультету Давида Токарського, про участь бактерій та 
вірусів в розвитку інфекційних захворювань та неправильної 
поведінки людей як однієї з причин їх виникнення від лікаря-
інтерна Аркадія Водяника. Декан медичного факультету №3, 
професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксана Ви-
говська розповіла учасникам заходу про важливість прове-
дення вакцинації у дітей. 

До ювілею Університету було 26 жовтня 2016 року відкри-
то меморіальні таблиці пам’яті видатного вченого-хірурга 
Василя Братуся (прикрашатиме фасад морфологічного кор-
пусу) та видатного вченого гігієніста Лева Медведя (фізико-
хімічний корпус). Адже сьогодення не залишає нам сумнівів 
в тому, настільки важливо знати свою історію та імена видат-
них вчених, які своєю жертовністю та добротою прокладали 
шлях до вдосконалення медицини та творення медичної науки.

У церемонії відкриття пам’ятних таблиць взяли участь 
ректор Національного медичного університету імені О.О. Бо-
гомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Ка-
терина Амосова; президент НАМН України, академік Віталій 
Цимбалюк; академік НАН та НАМН України, професор Петро 
Фомін; академік НАМН Ісак Трахтенберг; академік НАМН 
та НАН України Володимир Широбоков, адміністрація та 
студенти НМУ.

Імена Василя Братуся – ректора Київського медичного 
інституту та Лева Медведя – директора КМІ навіки закарбо-
вано в історії університету, а багато імен замовчувалося в 
часи радянської влади, відомості про них знищувались. «Сьо-
годні – наш святий обов’язок поклонитись світлій пам’яті тих 
геніальних лікарів, вчених, які творили традиції, імідж та 
престиж університету, були його міцним підґрунтям. Саме на 
їхню долю випало управління університетом у важкі часи 
війни, евакуації, гоніння всього українського. Лев Медвідь 
став тим осередком, довкола якого збиралася талановита мо-
лодь, організатором евакуації студентів до Харкова та Челя-
бінська і йому вдалося зберегти не лише препарати, а й цінні 
книжки з медицини. Василь Братусь був надзвичайним хірур-
гом і організатор медичної науки та охорони здоров’я. Він 
був Міністром охорони здоров’я УРСР та депутатом ВР УРСР 
трьох скликань. А під час Другої Світової війни працював 
хірургом у шпиталі», – зазначила ректор Катерина Амосова.

Як зазначив академік НАМН Ісак Трахтенберг, ті люди, 
пам’ять про яких зберігатиметься не лише в серцях сучасни-
ків, а й в спогадах, мемуарах, на пам’ятних дошках – люди 
духовної моралі, які поєднали в собі терпіння, мудрість, гід-
ність. Вони стали прикладом наслідування для студентів, ви-
кладачів, лікарів, усіх небайдужих до галузі охорони здоров’я 
і «від сьогодні кожен, хто переступатиме поріг Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, знайомити-
меться не лише з Альма Матер, а й з його гідними, найкра-
щими представниками».

Василь Братусь вперше в Україні дослідив і описав пато-
генез і лікування опіків шоку, дермотрансплантацію опікових 
ран, диференціальну діагностику та лікування гострих шлун-
ково-кишкових кровотеч. Левко Медвідь затвердив програму 
удосконалення профілактичної медицини. Ця програма сприяла 

ліквідації більшості гострих інфекційних захворю-
вань. І все своє життя вони присвятили пацієнтам, 
студентам, медичній науці та галузі охорони 
здоров’я.

За дизайн проекту пам’ятних таблиць універ-
ситетська спільнота дякує доценту Національного 
університету будівництва і архітектури Ларисі Брід-
ні, яка вже не вперше допомагає у створенні мемо-
ріальних знаків та збереження пам’яті про видатних 
особистостей НМУ.

Засідання Вченої ради Університету 26 жовтня 
2016 року, присвячене 175-річчю альма-матер, роз-
почалося виступом академічного хору клубу «Ме-
дик» університету, який виконав урочистий і на-
тхненний «Gaudeamus». Дві урочисті промови були 
представлені присутнім – це доповідь академіка 
НАН та НАМН України, д.м.н., професора, завіду-
вача кафедри хірургії № 3 Петра Фоміна, присвя-
ченого пам’яті видатного вченого-хірурга, держав-
ного діяча, організатора охорони здоров’я, профе-

сора, члена-кореспондента АН УРСР та АМН України 
Василя Братуся та виступ члена-кореспондента НАМН Украї-
ни, д.м.н., професора, завідувача кафедри гігієни та екології 
Василя Бардова про видатного вченого-гігієніста, державного 
діяча, організатора охорони здоров’я, професора, академіка 
АМН СРСР Лева Медведя. Своїми яскравими спогадами та-
кож поділився академік НАМН України, член-кореспондент 
НАН України Ісак Трахтенберг, який брав участь в урочис-
тостях з нагоди 100-річчя Київського медичного інституту, 
що відбулося в театрі опери та балету у далекому 1944 році.

Урочисте нагородження співробітників Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця на честь 
175-річчя його заснування тривало довго, адже то було при-
людне вшанування кращих із кращих. 

Наприкінці засідання Вченої ради Університету, присвя-
ченого 175 річчю НМУ, відбувся брейн-ринг за участю вик-
ладачів та студентів на знання багаторічної історії альма-ма-
тер. Так, організатори заходу – товариство «Інтелектуальні 
ігри НМУ» та адміністрація, привертаючи увагу громади 
університету, намагалися донести важливість гідного збере-
ження та популяризації історії медичного університету та 
медичної науки в Україні. Автори запитань – завідувач кафед-
ри внутрішньої медицини №1, професор Вадим Шипулін, 
старший лаборант кафедри хірургії №4 Володимир Моторний 
та старший лаборант кафедри психіатрії та наркології Анас-
тасія Данченко. Усі питання з 175-річної історії було складе-
но таким чином, щоб вони стосувалися різних періодів ста-
новлення Університету, починаючи від започаткування ме-
дичного факультету та закінчуючи сьогоденням НМУ імені 
О.О. Богомольця. Оцінювало правильність і швидкість від-
повідей компетентне журі у складі ректора Катерини Амосо-
вої та головного зберігача фондів Національного музею ме-
дицини України Алли Замяткіної.

Участь в інтелектуальній грі взяли п’ять збірних команд, 
які відповідали на запитання ведучих на швидкість упродовж 
10 раундів у форматі один на один. Переможця визначила 
загальна кількість перемог у таких двобоях, а азарт учасників 
та підтримка чималої аудиторії вболівальників створили чу-
дову атмосферу напруженого інтелектуального змагання.

Апогеєм стали урочистості з нагоди ювілею, які відбули-
ся 28 жовтня 2016 року в Національній опері України імені 
Тараса Шевченка. 

Серед гостей заходу Дружина Президента України Мари-
на Порошенко; віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, 
Патріарх Київський та Всієї Руси-України Філарет; голова 
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 
професор Ольга Богомолець; голова Наглядової ради НМУ, 
професор Юрій Щербак; член Наглядової ради НМУ Святос-
лав Вакарчук, представники органів державної влади, гро-
мадськості, академіки НАМН і НАН України, вітчизняні та 
закордонні гості.

Зі 175-річчям багатотисяч-
ний колектив студентів та спів-
робітників привітала дружина 
Президента України пані Ма-
рина Порошенко. «Дорогі друзі, 
ювіляри! Думаю, не перебіль-
шу, якщо скажу, що сьогодні 
визначна подія для нашої дер-
жави. Величезна історична 
спадщина закладу, геніальні і 
талановиті його випускники 
творять цілу епоху розвитку 
медичної освіти. Я завжди з 
гордістю визнаю, що є випуск-
ницею цього славетного уні-
верситету, а своїх викладачів 
згадую словами подяки і ве-
ликої пошани. Сьогодні це не 
просто медичний заклад, а рейтинговий осередок освіти та 
потужний науковий центр. Для мене дуже почесно відкрива-
ти цей ювілейний вечір, тож щиро вітаю Вас, бажаю життєвої 
мудрості, міцного здоров’я та натхнення», – сказала Марина 
Порошенко.

З ювілеєм університетську спільноту вітала ректора НМУ 
імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, 
професора Катерина Амосова: «Цей урочистий день важливий 
для нас перш за все, бо ми вшановуємо пам’ять і здобутки 
тих лікарів, вчених, які працювали в університеті, які були 
випускниками нашого університету, які приносили нашій 
країні славу і були моральними авторитетами України. Сто-
річчя тоді Київського медичного інституту, як і сьогодні від-
значали в Національній опері, це був 1944 рік, ще не закін-
чилась війна, але країна віддавала пошану тим, хто готує 
лікарів, хто працює за операційним столом, хто ходить на 
виклик до хворого. Країна має шанувати своїх лікарів. Але 
лікарі та викладачі країни мають бути гідними цього шану-
вання, тої довіри яку на них покладають і пацієнти, і студен-
ти, і можновладці. Ми лікуємо людей, займаємось громадським 
здоров’ям, запобігаємо захворюванням, а якщо цього не зро-
бить лікарська спільнота, не зробить ніхто. На наших плечах 
велика відповідальність – від нас залежить майбутнє нашої 
країни. Дякую усім за вітання – нашому Президенту, Уряду, 
Верховній раді, Наглядовій раді і кожному з вас», – наголо-
сила ректор Катерина Амосова.

Один з найстаріший в Україні медичних університетів, 
створений у 1841 році, за 175 років безперервної роботи по-
дарував світу більше 85 тисяч висококласних фахівців – лі-
карів. Відтак за розвиток медицини України, покращення 
здоров’я її мешканців кращих науковців та співробітників 
університету відзначено державними нагородами, подяками 
та Почесними грамотами Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України, Верховної Ради України, КМДА. 

Марина Порошенко 
та Катерина Амосова
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Нестримно пливе час, минають роки, десятиліття та 
віки... Але велич звершень славетних людей залиша-

ється незатьмареною плином часу. 31 січня цього року випов-
нюється сто років від дня народження відомого хірурга, но-
ватора, вченого, педагога і багаторічного завідувача кафедри 
шпитальної хірургії Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, доктора медичних наук, 
професора Григорія Артемовича Івашкевича. Своє життя він 
віддав хірургії, а його більшу частину працював на Львівщи-
ні та у Львівському державному медичному інституті. Тут він 
навчив хірургічній майстерності тисячі студентів, тут зали-
шилась ціла плеяда його учнів-науковців, які на все життя 
зберегли добру пам’ять про свого Вчителя. 

Сповнена людяності та працелюбства вдача Григорія Іваш-
кевича сформувалася ще у важкі довоєнні часи в робітничих 
колективах Донбасу, де майбутній професор працював різно-
робочим, електриком й машиністом, а також на фронтах Дру-
гої світової війни, яку пройшов хірургом в евакогоспіталях. 
Ці риси характеру зберігав упродовж усього свого життя як 
людина, хірург, вчений і педагог.

На жаль, цей ювілей ми відзначаємо без нього: його душа 
вже 20 років витає у засвітах. Проте він живе у спогадах лю-
дей, яким допомагав, з якими працював, які навчалися в нього. 
Для кожного з них Григорій Артемович був еталоном відда-
ності медицині, взірцем порядності, доброти і працелюбства. 
Такою постає ця непересічна особистість у спогадах його учнів 
та довголітніх співробітників, у їх розповідях про його вплив 
на їхнє фахове зростання.

Про життєвий шлях професора Івашкевича Г.А. роз-
повідає доцент Йосип Голик. Народився Григорій Артемович 
31 січня 1917 р. в містечку Юстинограді Київської області в 
незаможній селянській родині. Тут здобув початкову освіту. 
Розруха після Першої світової війни та революційні події в 
Україні у 1917–1930 рр., життєві труднощі мешканців пів-
нічних регіонів України змусили сім’ю Івашкевичів покину-
ти обжиті місця і шукати долі в інших регіонах України. В 
1930 році вони опинились на Донбасі.Після закінчення шко-
ли 15-літній Григорій починає працювати на вугільній шахті 
підсобним робітником, а згодом стає учнем машиніста елект-
ровоза. За три роки важкої та небезпечної роботи Григорій 
Івашкевич був свідком важких та небезпечних умов праці 
шахтарів, трагічних травматичних ушкоджень, які закінчува-
лися в багатьох випадках інвалідністю та смертями. Трагічні 
випадки на шахті, недостатня медична допомога шахтарям 
спонукали його до здобуття медичної освіти. В 1936 році після 
закінчення навчання в Щербиновському гірничому робфаці 
Григорій став студентом лікувального факультету Першого 
Харківського медичного інституту. У 1938 році його пере-
водять на третій курс в Ленінградську військово-медичну 
академію. Після її закінчення в 1941 році він був мобілізова-
ний до діючої армії на Південно-Західному фронті. У бою 
біля міста Чорнухи на Полтавщині Григорій Артемович разом 
з МСБ-86 потрапив в оточення та опинився в німецькому по-
лоні, де перебував два роки. Там працював лікарем для ра-
дянських військовополонених. 12 вересня 1943 року радянські 
війська звільнили полонених і весь МСБ з медичним персо-
налом повернувся в діючу армію Першого українського фрон-
ту і разом з нею вступив на територію Німеччини. 

В березні 1945 року під час бомбардування містечка Ліг-
ніца Григорій Івашкевич отримав травматичний компресійний 
перелом хребта і був спрямований на лікування до Львівсько-
го військового шпиталю, де пробув 9 місяців і врешті був 
демобілізований. З того часу доля Григорія Артемовича 
пов’язала його з Львівщиною. Після виписки з лікарні в лис-
топаді 1945 року Львівське обласне управління ОЗ спрямува-
ло доктора Г.Івашкевича на посаду головного лікаря Велико-
Мостівської райлікарні. Двохрічна адміністративна робота 
його не приваблює і він звернувся з проханням перевести на 
посаду ординатора в Нестерівську (Жовківську) райлікарню. 
За час роботи ординатором хірургічного відділу лікарні по-
чинаючи від 16 березня 1947 року проявив себе як досвідче-
ний хірург, здобув пошану і авторитет серед колективу лікарні 
та населення району Мабуть тому керівництво запропонува-
ло йому у березні 949 року посаду завідувача хірургічним 
відділом Яворівської ЦРЛ.

Ось як він сам згадував про початок своєї праці в Яворів-
ській райлікарні: «Мені повезло, я застав важкий і одночасно 
чудовий післявоєнний час, коли лікар, учитель і священик 
були найбільш поважними і пошанованими людьми в україн-
ській провінції. Була чудова рання весна 1949 р., коли мене 
призначили завідуючим хірургічним відділом у Яворівську 
районну лікарню. Весна була в усьому – в природі, в моїй 
душі, весна в моїй хірургічній і лікарській діяльності. Я дуже 
любив своїх пацієнтів, таких знедолених,бідних і дуже хоро-
ших, Я безмежно любив медицину і свою хірургію. Кожен 
день був наповнений очікуванням чуда.

Прагнення до знань не давало мені спокою і заставляло 
спати не більше 6 годин на добу. Час летів з неймовірною 
швидкістю і був наповнений роботою в лікарні, читанням 
медичної ї художньої літератури. Мене постійно гризла не-
достатність моїх знань в медицині, літературі і мистецтві. 
Мені здавалося, що без них неможлива продуктивна робота 
в медицині».

В Яворові Григорій Артемович самовіддано й добросо-
вісно виконує свою роботу і в дуже короткий час стає шанова-
ною і авторитетною особою як хірург, організатор хірургічної 
служби району, як добра, сердечна і співчутлива людина. Нев-

довзі його обирають головою профспілки медпрацівників 
району, депутатом районної ради, а Яворівський райком КП(б)У 
та райрада і Львівський обком КПУ звертаються листом до 
МОЗ з пропозицією присвоїти Івашкевичу Г.А. звання «За-
служений лікар України» (і то за неповних 10 років роботи і 
без членства в компартії!). Однак цього заслуженого звання 
він не дочекався до кінця свого життя (можливо, через ні-
мецький полон).

Читаючи різноманітну медичну літературу, натрапив на 
вислів К. Галена про оцінку характеру пульсу в діагностиці 
захворювань: «Наука про пульс є трудною справою, вона ви-
магає від бажаючого пізнати її великого розуму та рідкісного 
дару спостерігача, особливо тривалих і настирливих вправ та 
любові до серйозних речей. Науку про пульс я зробив справою 
всього свого життя». 

Не маючи ніяких технічних засобів для диференціальної 
діагностики гострих хірургічних захворювань органів черев-
ної порожнини, Григорій Артемович втілює думку К. Галена 
в свої практичні спостереження і звертає увагу на особливості 
пульсації черевного відділу аорти. Виявляє її певні особли-
вості при різних гострих хірургічних захворюваннях органів 
черевної порожнини і з цими спостереженнями їде до Львова 
до професора Г.П.Ковтуновича, як авторитетного хірурга і 
вченого «Та ви, дорогенький, справжній земський лікар» – 
каже Г.П. Ковтунович і рекомендує Григорію Івашкевичу про-
довжити спостереження та публікувати матеріали в медичних 
журналах.

Згодом клінічний матеріал спостережень став основою 
кандидатської дисертації «Діагностичне значення пульсу че-
ревної аорти в хірургічній клініці», яку Г.Івашкевич захистив 
у 1955 році. Як згадував Григорій Артемович, дисертацію 
писав дома у Яворові, стоячи на колінах на кріслі, бо сидіти 
було важко через біль в хребті, як наслідок колишньої фрон-
тової травми.

Завершена наукова робота була лише початком його нау-
кового пошуку. Авторитет доктора Івашкевича після захисту 
дисертації серед населення значно зріс, до нього звертаються 
хворі не тільки з хірургічною патологією. Він відчував, що 
рівень знань з легеневої патології є недостатній і попросив 
скерувати його на курси в Інститут грудної хірургії ім. А.В. Виш-
невського в Москві. 

Через півтора року кафедра туберкульозу Львівського ме-
дінституту оголосила конкурс на посаду асистента кафедри 
і Григорій Артемович подав документи та пройшов за кон-
курсом. В ті роки деякі форми туберкульоз (зокрема, кавер-
нозні), лікувалися хірургічно і там був відкритий хірургічний 
відділ. Як асистент кафедри провадив і оперував хворих з 
легеневими формами туберкульозу, а через 5 місяців йому 
присвоїли звання доцента кафедри та призначили завідувачем 
хірургічного відділу.

В 1959 році хірургічний відділ кафедри туберкульозу лік-
відували і Григорія Артемовича перевели на посаду доцента 
кафедри торакальної хірургії та анестезіології.

В час служби в армії та роботи в військових шпиталях 
Григорій Артемович спостерігав і лікував військовослужбов-
ців з пораненнями, які ускладнювалися правцем, бачив страж-
дання та безсилля лікарів. До його військових спостережень 
приєдналися спорадичні випадки правця і на Львівщині. Він 
вирішує докладно зайнятися вивченням проблеми правця. 
консультується з професорами Г.П. Ковтуновичем і Л.А. Чор-
ною. Організовує на базі реанімаційного відділу окремий блок, 
розпрацьовує комплексну медикаментозну терапію, яка доз-
волила хворих з правцем доставляти в організований центр 
та послабити м’язові скорочення з нестерпними болями. Шес-
тирічна праця завершилася написанням і захистом у 1965 ро-
ці двох дисертацій – його докторської «Комплексне лікуван-
ня правця» та кандидатської завідувача відділом І.С. Юрчука 
під керівництвом Г.А.Івашкевича

В 1966 році Григорій Артемович перейшов на посаду про-
фесора кафедри шпитальної хірургії, де завідував кафедрою 
директор медінституту Л.Н. Кузьменко. В 1968 році професор 
Л.Н. Кузьменко після важкої недуги помер і професора Іваш-
кевича Г.А. призначили завідувачем кафедрою, якою він ке-
рував до 1985 року..

Професор Г.А. Івашкевич завжди намагався вияснити при-
чину і характер змін в організмі хворого. Ці питання стосу-
валися проблем гнійних ран, сепсису, перитоніту, цукрового 
діабету, шлунково-кишкових кровотеч, кишкових нориць та 
ін. Багато змін і клінічних проявів запального процесу 
пов’язував з активацією високоактивних біологічних факторів 
як основних медіаторів запалення та інтоксикації і тому ре-
комендував в комплекс лікування гнійно-септичних процесів 
призначати інгібітори протеолітичних ферментів та стероїди. 
Власне ці погляди виклав у монографії «Комплексне лікуван-
ня хворих з нагнійними процесами» ( Київ, 1979).

Григорій Артемович постійно удосконалював свою хірур-
гічну техніку, намагався доводити її до витонченості і філігран-
ності. Він завжди твердив, що кожна операція повинна вигля-
дати красиво, що в хірургії, як і в мистецтві, пошук і рух не 
повинні ніколи припинятися, бо якщо цього не буде, то хірур-
гія втратить свій мистецький вигляд. В час операції він смі-
ливо вирішував непередбачувані ситуації. Його сміливість та 
рішучість дали можливість сотням хворим повернутися до 
повноцінного життя. Завжди оперував тихо, без зайвих слів, 
метушні і емоцій, а якщо й були емоції, то приховував їх в собі.

До планових операцій завжди готувався заздалегідь, об-
думував їх план і перебіг, можливі несподівані ситуації. Лю-

бив оперувати тяжких хворих 
й просив районних хірургів 
спрямовувати їх в його клініку. 
Закликав хірургів бути чесни-
ми в час операції, не прихову-
вати помилок, обговорювати 
їх в колі колег, не докоряти 
один одному, а виясняти їх 
причини. Вперше на Львівщині 
запропонував органозберіга-
ючі операції на шлунку, одно-
рядний шов в хірургії ШКТ, 
терміно-латеральний анасто-
моз при резекції шлунка. 

За всі роки творчої роботи Григорій Артемович був у по-
стійному русі. Кожного дня, незалежно від погоди о 6 годині 
біг на стадіон Інституту фізкультури й пробігав 10–12 кіл. 
Щодень, після 17 години працював у медичних бібліотеках 
Львова майже до закінчення їх робочого дня.

Він завжди виділявся акуратністю в одязі і поведінці, своєю 
стрункою спортивною статурою, бувв свіжим, підтягнутим. 
Професор не палив та не вживав алкоголю й цього ж вимагав 
від своїх підлеглих. З особливою любов’ю і пошаною від-
носився до хворих та осіб поважного віку. Завжди був пунк-
туальним, не запізнювався на роботу, ніколи не відмовлявся 
прийти в клініку на прохання чергового лікаря чи асистента 
в вихідні дні, в позаробочий чи в нічний час. Завжди відпо-
відав: «Я зараз прийду» (мешкав неподалік – на вулиці Пе-
карській). 

Ніколи не висловлював незадоволення чи докорів, якщо 
виклик був необґрунтованим чи неоправданим. Погляд його 
голубих очей завжди випромінював доброту й довіру. Завжди 
намагався допомогти навіть безнадійним пацієнтам, вмів 
вплинути на психоемоційний стан, обнадіяти, заспокоїти.

Григорій Артемович багато читав не тільки медичну, але 
й художню та мистецьку літературу. Він був вельми високо 
ерудованим, з ним було цікаво та приємно спілкуватися, вмів 
захопити співбесідника роздумами та ідеями.

Опублікував біля двохсот статей у фахових журналах та 
наукових збірниках, підготував сім кандидатів медичних наук.

Григорій Артемович був чудовим лектором. Його лекції 
захоплювали не тільки студентів, але й лікарів. Вони завжди 
були актуальними й мали наукову новизну Він постійно удос-
коналював свою педагогічну майстерність, вивчав праці В. Су-
хомлинського, К.Станіславського та ін.

Як досвідченого хірурга і вченого його часто запрошували 
для консультації в лікувальні заклади Львова, районні лікар-
ні, на Волинь, а також для проведення експертної оцінки дій 
хірургів при конфліктних ситуаціях та судових розглядах. 
Завжди намагався вникнути в причину конфлікту, вмів його 
врегулювати, в певних ситуаціях оправдовував хірургів важким 
станом пацієнта, технічними труднощами та обмеженими 
можливостями. Ніколи не займав позу жорстокого судді. В 
своїй поведінці та висновках ніколи не проявляв поспішності. 

Професор Г.А. Івашкевич був учасником майже всіх хі-
рургічних з’їздів, конференцій, пленумів, які проводилися в 
різних республіках СРСР та в Україні, виступав з доповідями, 
приймав участь в дискусіях, завжди вмів сміливо і перекон-
ливо висловити свої погляди. У часи хірургічних з’їздів чи 
конференцій, які відбувалися в різних містах, він ніколи не 
брав участі в так званих товариських вечерях, а той час ви-
користовував для відвідування театрів тамтешніх.

Професор Григорій Артемович дуже любив театр, з дру-
жиною Марією Олексіївною переглянув всі тогочасні виста-
ви львівських театрів. Григорій Артемович навіть опублікував 
дві рецензії у львівських газетах на театральні вистави, які 
мали схвальний відгук у мистецьких колах. В часи літніх від-
пусток захоплювався туристичними походами по горах Кав-
казу в яких приймав участь понад сорок раз.

 Закликав хірургів цікавитися мистецтвом, займатися спор-
том, які виховують цілеспрямованість, організованість, смі-
ливість та відвагу, а мистецтво ще й красу, тому операції 
мають бути сміливими, обережними і красивими. Намагався 
перетворити операційну техніку в елемент мистецтва. «Опе-
рація повинна бути красивою» – так завжди твердив. 

Григорій Артемович дуже уважно ставився до студентів, 
завжди звертався до них на «Ви», ніколи не говорив з ними 
на високих тонах. Це була ознака поваги до людини, яка була 
сформована в родинному домі, в навчальних закладах і на 
фронтах Другої світової війни. 

З нагоди різних дат, святкувань чи подій, пов’язаних з 
його особою, львівські газети та журнали публікували статті 
про нього. 

При житті професор Івашкевич Г.А. писав для себе цікаві 
нотатки про випадки в хірургії, тактику й помилки в хірургії, 
роздуми про хірургію взагалі, про підготовку хірургів, про 
консиліуми, роль життєвого досвіду в хірургії, про дарування 
надії для безнадійних хворих. Очевидно, ці нотатки мали бути 
матеріалом для майбутньої книжки. 

Григорій Артемович був люблячим сином своєї матері, 
яка проживала з ним у Львові, до якої ставився з великою 
любов’ю і ніжністю. Про батька професора, на жаль, нема 
докладної інформації. 

В 1985 році через реорганізацією та об’єднання хірургіч-
них кафедр Григорія Артемовича звільнили з посади завіду-
вача, залишивши на посаді професора кафедри. Через рік (у 
1986 році) у зв’язку з скороченням штату клінік Григорія 
Артемовича залишають консультантом кафедри, а в 1991 ро-
ці звільняють з роботи в зв’язку досягненням пенсійного віку 
(74 роки).

Відхід від активної хірургічної роботи при відносно доб-
рому фізичному здоров’ї дуже пригнітив Григорія Артемови-
ча. Він відчув себе покривдженим. Робив спроби поновитись 
на роботі, але відчув своє безсилля. Залишився самотнім. 
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Багато співпрацівників співчували йому, але помогти нічим 
не змогли 

В 1992 році відкрився приватний Дрогобицький медін-
ститут ім. Ю.Котермака. Організатор інституту Б.М. Пукало 
запросив професора Г.А. Івашкевича на посаду заступника 
директора та завідувача хірургічної кафедри. Там читає лек-
ції студентам, веде практичні заняття, консультує і оперує 
хворих в ЦРЛ Дрогобича. Продовжує займатися науковою 
роботою, готує дисертанта, Олега Прийму. Щоденні доїзди 
до Дрогобича, а в вечірні часи до Львова в переповнених ва-
гонах електрички були дуже виснажливими для нього (під 
час затримок на роботі чи на операції ночував в готелях Дро-
гобича).

У 1994 році Дрогобицький медінститут був закритий, і 
Григорій Артемович знову опинився в пошуках праці. Його 
приймають на роботу в першу міську клінічну лікарню Льво-
ва як консультанта. Оскільки хірургічний відділ цієї лікарні 
став центром концентрації хворих з нагнійними процесами, 
Григорій Артемович на основі особливостей анатомічної бу-
дови ступні розпрацював і впровадив в практику методику 
операції при так званій «діабетичній стопі», яка дала змогу 
пацієнтам уникнути високих ампутацій ніг, а в деяких ви-
падках навіть зберегти стопу. 

Та з роками стан здоров’я професора Івашкевича почав 
поступово погіршуватися і 20 лютого 1997 році на 81 році 
життя він відійшов у вічність. 

До спогадів про професора Григорія Івашкевича до-
лучається доцент Лідія Криштальська: Коли у 1959 році 
Григорій Артемович обійняв посаду доцента кафедри загаль-
ної хірургії, його входження в колектив було не простим, але 
завдяки доброзичливості колег та його високій працездатнос-
ті він швидко зумів завоювати авторитет і повагу.

Надалі, очолюючи кафедру шпитальної хірургії протягом 
двадцяти років, Григорій Артемович вдало поєднував обов’язки 
вченого, керівника кафедри, блискучого хірурга – діагноста 
і оператора та вихователя молодого покоління хірургів. Він 
постійно працював над собою, стимулював творчий ріст своїх 
учнів, максимально допомагав їм у науковому зростанні та 
практичній роботі. Його лекції для студентів, у яких висвіт-
лював останні наукові досягнення і давав практичні рекомен-
дації, користувалися великою популярністю та містили цінні 
деонтологічні настанови.

Професор Івашкевич був прихильником здорового спосо-
бу життя, пропагував його серед своїх учнів, ухилявся від 
веселих бенкетів, не палив і не вживав алкоголю. У Григорія 
Артемовича було дуже розвинуте почуття власної гідності, 
яку він нікому і ніколи не дозволяв принизити.

Клініка шпитальної хірургії за часів керівництва її про-
фесором Г.А. Івашкевичем користувалася заслуженим авто-
ритетом, повагою серед медичної громади і населення Захід-
ної України.

Про свого вчителя говорить доцент Олег Кущ: Мені 
випало щастя дванадцять років працювати в клініці Григорія 
Артемовича, бути його асистентом, вчитися у нього мистецтву 
хірургії, переймати елементи його філігранної операційної 
техніки.

У храмі його високої благородної душі знаходили при-
тулок ті, хто не міг самостійно дати раду в житейськім сум’ятті. 
Він був чуйним і мудрим лікарем, завжди готовим прийти на 
допомогу в скрутну хвилину, надати поміч і словом, і ділом. 
Дотепер я згадую свого Вчителя, часто в думках раджуся з 
ним. І за це сьогодні наш доземний уклін нашому Вчителеві, 
другові, колезі, відданому до самозабуття хворим.

Теплим словом згадує професора Григорія Івашкевича 
доцент Олег Прийма. Григорій Артемович у моїй пам’яті 
залишився як високо інтелігентний фахівець, великий гуманіст, 
мудрий Вчитель і Наставник. Його ентузіазм, працелюбність, 
невтомний пошук у вирішенні низки проблем лікування хво-
рих принесли йому славу хірурга, що поширилася далеко по-
за межі Львівщини. Його робочий день тривав необмежено в 
часі, скільки цього вимагали обставини. Саме працюючи в 
районних лікарнях він продовжив узагальнювати свій фаховий 
досвід, набутий під час війни. Так, він вдосконалював мето-
дики герніопластики, лікування ургентної хірургічної пато-
логії і травм.

На посаді доцента кафедри туберкульозу Львівського ме-
дичного інституту та одночасно завідувача відділення тора-
кальної хірургії яскраво проявилися його енциклопедичні 
знання та поліхірургічна практика. Він широко застосовував 
термокаутер для лікування хворих на туберкульоз легень. Цей 
метод тоді – у 1956 році був прообразом сучасної малоінва-
зивної хірургії!

В подальшому була робота на кафедрі загальної хірургії 
та наукова діяльність під керівництвом професора Ковтуно-
вича Г.П. – вихідця Ленінградської онкохірургічної школи 
професорів Петрова і Напалкова. В цей час молодий ще доцент 
Г. Івашкевич почав вивчати перебіг і лікування правця. Це 
захворювання було поширене на Західній Україні – арені пер-
шої світової війни, в якій важливе місце посідала кіннота.

В 1967 році він успішно захищає докторську дисертацію, 
в якій відтворено комплексне лікування правця і запропо-
новано транспортування хворих на правець до Львова із зо-
середженням їх в єдиному центрі, котрий переріс в центр 
лікування хірургічного сепсису.

Слід зазначити, що значна частина дисертації, як і по-
дальша наукова робота його та його учнів ґрунтувалася на 
даних, отриманих в експерименті на лабораторних тваринах 
з подальшим перенесенням цих даних в клінічну практику.

Він розробляв і широко впроваджував фізіологічні методи 
оперативного лікування. Це стосується, перш за все, резекції 
шлунка за Більрот І з формуванням ТЛА однорядним кишеч-
ник швом. Окрім цього, ним був запропонований метод кон-
сервативного лікування кровотечі з виразки 12-палої кишки 
з застосуванням інгібіторів протеолізу та хірургічного ліку-

вання ускладненої «діабетичної» стопи. В своїй клініці він 
концентрував контингент особливо важких хворих з хірур-
гічним сепсисом, перитонітом і кишковими норицями.

Він ніколи не полишав теми гнійної хірургії і сепсису. 
Очолювана ним кафедра прискіпливо вивчала біохімічні і 
патофізіологічні процеси у хворих на сепсис та перитоніт, як 
в клініці, так і в експерименті на лабораторних тваринах.

Професор Івашкевич створив свою наукову школу. Вона 
невелика – дев’ять кандидатів наук. Проте, кожне дисерта-
ційне дослідження фундаментальне, обґрунтоване, виконане 
на високому рівні і несе в собі наукову новизну. Це вивчення 
калікреїн-кінінової системи, системи протеолізу і нефермент-
них катіонних білків при сепсисі і гострих шлунково-кишко-
вих кровотечах та інше.

Але науковий пошук – лише одна сторона життя цієї ве-
ликої Людини. Він виховав плеяду клінічних ординаторів, 
котрі навчалися в нього на кафедрі і в подальшому очолили 
хірургічну службу в районах. Всіх ординаторів свого першо-
го хірургічного відділення ЛОКЛ, що працювали поряд з ним, 
він навчив виконувати складні оперативні втручання, такі як 
геміколектомія і резекція шлунка за Більрот І з ТЛА одно-
рядним кишечник швом. Він щиро ділився своїм фаховим 
досвідом і передавав його колегам і співробітникам.

Не можна оминути його високу хірургічну техніку, котру 
відзначали не тільки хірурги Львова, України, СРСР, але й за 
кордоном. 

Найбільше вражає в особистості професора Івашкеви-
ча Г.А. його інтелігентність та внутрішня культура і, перш за 
все, людяність. Він однаково ставився як до пацієнтів із Львів-
ського бомонду, так і до простих селян з Яворівщини, що 
приїжджали до нього оперуватись.

 Його інтелігентність проявлялась в ставленні до колег-
лікарів з інших клінік. Він ніколи не відмовлявся в будь-який 
час допомогти молодим колегам виконати складні втручання, 
якщо цього потребували обставини, навіть будучи в поваж-
ному віці, понад 70 років, коли працював у Дрогобицькому 
вільному медичному інституті ім. Ю. Котермака в 90-х роках.

Професор Івашкевич Г.А. старався завжди допомогти лю-
дям, будь-то важко хворим, що потребували оперативних 
втручань, чи колегам по роботі, що потребували консультацій, 
чи початкуючим лікарям і студентам-медикам.

Кожен, хто мав щастя працювати або спілкуватися з про-
фесором Івашкевичем, згадує його як великого хірурга, пре-
красного клініциста, Вчителя і Людину. Чого навчав нас і 
чого вимагав від своїх вихованців? Передусім, бути людиною, 
де б ти не працював і яку б посаду не займав, завжди бути 
співчутливим до страждань хворих, допомагати їм, з повагою 
ставитися до них. Що захоплювало в поведінці професора? 
Його уважне ставлення до колег, до хворих, широта клініч-
ного мислення, заглиблення в патофізіологічні процеси хі-
рургічної патології, прагнення їх виявити і вплинути на них, 
досконале знання анатомії і хірургії. Григорій Артемович 
захоплював нас філігранною операційною технікою, імпро-
візаціями під час операцій, вмінням знаходити вихід у склад-
них операційних ситуаціях.

Він виховав цілу низку практичних хірургів, науковців як 
у Львові, так і в районах області, зокрема під час роботи у 
Дрогобицькому вільному медичному інституті ім. Ю. Котер-
мака. Григорій Артемович був не тільки добрим фахівцем, 
але і великим поціновувачем художньої літератури, образот-
ворчого і театрального мистецтва, до цього заохочував своїх 
учнів.

Слід відзначити і його всесторонність. Так, перебуваючи 
на симпозіумах і конгресах в різних містах Радянського Сою-
зу він ніколи не пропускав перегляду вистав чи слухання 
опери. Відвідував він систематично і вистави у Львівських 
театрах. Про це свідчить написана ним на високому фахово-
му рівні низка відгуків на прослухані опери чи переглянуті 
вистави.

У вінку пам’яті маємо і розповідь доктора Зеновія Блі-
харського. Якби мене запитали, чим у житті найбільше пи-
шаюся, то без вагань відповів би – називати себе учнем про-
фесора Г.А. Івашкевича.

Як віртуозний хірург, неперевершений діагност і клініцист 
з природною скромністю та інтелігентністю, надзвичайною 
силою волі, титанічною працездатністю, високою вимогли-
вістю до себе, професор викликав подив і захоплення серед 
нас, тоді ще молодих хірургів. Спостерігати за тим, як оперує 
Григорій Артемович, було великим задоволенням. Точність 
та легкість рухів, впевненість, охайність, надзвичайна витри-
валість і терпіння – вражали. Дуже часто під час операції 
професор Івашкевич казав своїм асистентам: «Наведіть красу!». 
Так, його операції були дійством, мистецтвом. До вирішення 
складних хірургічних проблем у професора Івашкевича був 
свій ключ – глибоке розуміння фізіологічних та патофізіоло-
гічних процесів в організмі людини. Він наполягав і пере-
конував інших, що будь-яка операція повинна якнайменше 
змінювати нормальну фізіологію людини.

Особливо хочу відзначити його батьківське ставлення та 
піклування про молоде покоління хірургів. Він не тільки всі-
ляко сприяв, але і вишукував серед студентів тих, які хотіли 
посвятити себе хірургії. Григорій Артемович щиро передавав 
свій багатющий хірургічний досвід тим, хто навчався на ка-
федрі шпитальної хірургії Львівського медичного інституту.

Постаті на кшталт професора Григорія Івашкевича, як 
правило, не мають високих державних нагород. Але заслуже-
ні ними визнання та пошана серед колег і учнів – набагато 
вагоміші та довговічніші.

Моя клінічна ординатура у клініці професора Г.А. Іваш-
кевича, згадує доцент Андрій Федущак, розпочалася з ку-
рації хворих з гнійною патологією. Захопили мене незвичні 
підходи до їх лікування, запропоновані професором, особли-
во з анаеробною неклостридіальною інфекцією.

Професор Григорій Івашкевич був великим естетом при 
виконанні операційних втручань. Кожна його операція була 

мистецтвом, техніка операції – анатомічна, педантична, ви-
тончена, без зайвих рухів і емоцій, швидка і спокійна. У на-
пружених ситуаціях пропонував коротку зупинку «перемити» 
руки, змінити серветки, і напруження – «емоціо» – спадало, 
а гору брало «раціо».

Григорій Артемович любив мистецтво, хотів бачити кра-
су в усьому. У гнійній хірургії вважав себе послідовником 
знаменитого В. Войно-Ясенецького, зневажав поліпрагмазію. 
Він залишився для мене великим Учителем, Хірургом і На-
ставником».

Спогади продовжує операційна медсестра Ольги Кубік. 
Кожен робочий день у клініці розпочинався з того, що Гри-
горій Артемович після проведеної ранкової «п’ятихвилинки» 
заходив у операційну, вітався з персоналом. «Добрий день, 
дівчата, як себе почуваєте?», – запитував він. Ми казали: «Доб-
ре» – «Тоді починаємо робочий день!»

Під час операції професор був завжди стриманим, спо-
кійним, ніколи не підвищував голос на асистента чи опера-
ційну медсестру, навіть при складних ситуаціях. Ніколи не 
дорікав медсестрі, якщо рвалася нитка під час операції, тіль-
ки самокритично казав: «Який я молодець!». Пам’ятаю день, 
коли Григорій Артемович проводив показову операцію деле-
гатам з’їзду хірургів, який відбувався у Львові; я брала у ній 
участь як операційна медсестра. За час операції ми не пере-
кинулися жодним словом. Операція пройшла успішно, швид-
ко, професор був задоволений.

У святкові дні завжди вітав персонал зі святом – чи то був 
Новий рік, чи 8 Березня, ми отримували від нього вітальні 
листівки з побажаннями. Ці листівки я зберігаю донині, як пам’ят-
ку про великого Хірурга та добру, чесну й порядну Людину. 

* * * 
Готуючи ці спогади про професора Григорія Івашкевича, 

вважаю своїм обов’язком сказати декілька слів про його ро-
дину, яку мені випало досить близько пізнати. Дружина про-
фесора Марія Олексіївна була високопрофесійним лікарем-
лаборантом, довгі роки керувала центральною клінічною 
лабораторією Львівської обласної клінічної лікарні. Завжди 
усміхнена, життєрадісна, надзвичайно приємна у спілкуван-
ні та доброзичлива жінка попри високу зайнятість на роботі 
була справжньою берегинею домашнього вогнища. Як спеці-
аліст, вона чудова орієнтувалась в результатах отриманих 
лабораторних аналізів та напрочуд вміло інтерпретувала їх. 
Син Івашкевичів Микола та донька Ліля продовжили лікарську 
династію. Микола Григорович став вмілим хірургом, захистив 
кандидатську дисертацію, але, на жаль, в розквіті сил його 
підкосила важка недуга і він передчасно відійшов у вічність. 
Ліля Григорівна присвятила себе дитячій стоматології, була 
до відходу на пенсію доцентом кафедри стоматології дитячого 
віку. Вона мала свій особливий підхід до маленьких пацієнтів. 
Обоє молодших Івашкевичів користувались великою повагою 
серед колег та численних пацієнтів. Лікарську династію про-
довжує одна із онуків Григорія Артемовича – лікар-кардіолог. 

Хочу завершити розповідь про Григорія Артемовича Іваш-
кевича словами доцента Олега Прийми: «Нехай наші спогади 
про професора Григорія Івашкевича – цю велику Людину, 
Хірурга, Вчителя, ляжуть нетлінним вінком на його могилу 
на Личаківському цвинтарі, що у Львові».

Зеновій Масний
Висловлюємо вдячність доценту Й. Голику за допомогу у 

підготовці статті

 • Ëèñò äî ðåäàêö³¿

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ ÄÐÓÃÈÉ 
ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

5 вересня 2016 року став моїм другим днем  народження. 
В цей день в критичному стані я був шпиталізований в ста-
ціонар Львівської обласної клінічної лікарні, де мені була 
надана кваліфікована медична допомога завдяки високому 
професіоналізму цього славного колективу.

Складаю сердечну подяку на адресу колективу Львівської 
обласної клінічної лікарні та особисто головному лікарю па-
ну Михайлові Гичці, який успішно і результативно керує да-
ним закладом.

Щирі слова подяки адресую працівникам кардіохірургіч-
ного відділення, яким керує заслужений лікар України доктор 
Аверчук В. Г., колективу реанімаційного відділення, яким 
завідує доктор Соловей Л. Я., співробітникам діагностично-
терапевтичного відділення (завідувач – Гусак Л. І.) та гастро-
ентерологічного відділення (завідувач – Лисак Л. Ф.).  

Висловлюю подяку працівникам кафедри внутрішньої 
медицини № 1 – завідувачу кафедри академіку Оресту Абра-
гамовичу, професор М. Абрагамович, доценту З. Білоус  за 
високопрофесійну консультативну допомогу, постійну турбо-
ту, забезпечення оптимальних умов перебування 

Від щирого серця вдячний всім друзям і колегам, які при-
діляли постійну увагу в процесі лікування – доценту Н. Руд-
ницькій, лікарю В.Гнатюку, професорам О. Костик та А. Ба-
зилевичу, зав. торакальним відділом М.Секелі, зав. поліклі-
нікою Г. Шершун, професору Л. Миколишин, лікарю З. Піскур.

Вдячний лікарю Г. Кіт  за кваліфіковану кардіологічну 
медичну допомогу на етапі післяопераційного спостереження.

З нагоди  Різдвяних та Новорічних свят вітаю всіх колег-
медиків, бажаю доброго здоров’я, професійного зросту та 
нових досягнень на ниві охорони здоров’я населення України. 
Нехай Господь та Матінка Божа оберігає усіх від всяких не-
гараздів. 

З любов’ю, шаною і повагою Ваш 
академік Іван Ільницький, 

заслужений діяч науки і техніки України.
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Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî â³òàº ³ç 
þâ³ëåºì äîêòîð Âîëîäèìèðà ÑÅÌÅÍ²ÂÀ!

Âèñîêîïîâàæàíèé Êîëåãî! ßê âèñîêîïðîôåñ³éíèé ñïåö³àë³ñò 
òà àêòèâíèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, Âè º ÷óäîâèì âç³ðöåì ñó÷àñíîãî 
óêðà¿íñüêîãî ë³êàðÿ. Ïðèêëàäîì ñâîãî æèòòÿ Âè ïîêàçóºòå ÿê 
ïîòð³áíî ë³êàðþ â÷èòèñü, ïîâñÿê÷àñíî âäîñêîíàëþâàòèñü, âè-
êîíóâàòè ðîáîòó îðãàí³çàòîðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áðàòè ó÷àñòü ó 
ñóñï³ëüíîìó æèòò³ ìåäè÷íî¿ ãðîìàäè òà ïðîäóêòèâíî ñëóæèòè 
¿¿ ïîòðåáàì. Çäîáóâøè âèùó ìåäè÷íó îñâ³òó â Óêðà¿í³ òà â ²òàë³¿, 
â³ëüíî âîëîä³þ÷è àíãë³éñüêîþ, ³òàë³éñüêîþ, ïîëüñüêîþ ìîâàìè, 
Âè íå çàëèøèëèñü ïðàöþâàòè çàãðàíèöåþ, à â³ääàºòå ñâî¿ óì³ííÿ 
òà çíàííÿ Â³ò÷èçí³. Âè íåîäíîðàçîâî âäîñêîíàëþâàëè ñâîþ ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü 
â ÷óæîçåìíèõ êë³í³êàõ, âîëîä³ºòå âèùèìè êâàë³ô³êàö³éíèìè êàòåãîð³ÿìè ç íèçêè 
ìåäè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé, çîêðåìà, êàðä³îëîã³¿, ñîíîãðàô³¿, òåðàï³¿. ßê âì³ëèé 
ñïåö³àë³ñò, Âè â³äîìèé ³ çàãðàíèöåþ – º ðàäíèêîì êóð³¿ Âàòèêàíó, äîâ³ðåíèì ë³êà-
ðåì Êàíàäñüêî¿ àìáàñàäè â Óêðà¿í³, ÌÎÌ–Êè¿â, êîíñóëüòàíòîì «Åðãîìåä»-Ëîíäîí, 
ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿ ÊÐÊÀ-Ñëîâåí³ÿ. Ñâî¿ì äîñâ³äîì òà íàóêîâèìè çäîáóòêàìè 
âè ä³ëèòåñü ó ÷èñëåííèõ ïóáë³êàö³é òà ó âèñòóïàõ íà áàãàòüîõ íàóêîâèõ ç³áðàííÿõ 
ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè. Íå ìîæíå íå â³äçíà÷èòè Âàøó ïë³äíó ïðàöþ ÿê 
÷ëåíà ðåäêîëåã³¿ æóðíàëó «Ìåäèöèíà ñâ³òó», ìåäè÷íîãî îãëÿäà÷à ÷àñîïèñ³â «Òèæ-
äåíü» òà «Ïîñòóï», âèêîíàâ÷îãî ðåäàêòîðà æóðíàëó «Ïðàêòè÷íà ôàðìàêîòåðàï³ÿ». 
Âè º ÷ëåíîì óêðà¿íñüêî¿ ñîíîãðàô³÷íî¿ Àñîö³àö³¿, ïðåçèäåíòîì Ëüâ³âñüêîãî êëóáó 
Ëåâ³â, íàãîðîäæåí³ ìåäàëëþ Ì³æíàðîäíîãî ë³îíñüêîãî êëóáó (2006).

Äîáðå â³äîìà Âàøà æåðòîâíà ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿íñüêîìó ë³êàðñüêîìó òîâàðèñòâ³ 
ó Ëüâîâ³, ÿêå Âè î÷îëþâàëè âïðîäîâæ 2013-2015 ðîê³â, íåîäíîðàçîâî îáèðàëèñü 
÷ëåíîì éîãî Ãîëîâíî¿ óïðàâè, äîêëàäàëè âåëèêèõ çóñèëü òà ñâîãî îðãàí³çàòîðñüêî-
ãî òàëàíòó äî óñï³øíîãî ðîçâèòêó òà ôóíêö³îíóâàííÿ ä³òèùà ÓËÒ «Íàðîäíî¿ ë³÷-
íèö³ ³ì. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî». Ó öüîìó çàêëàä³ Âè ïî÷èíàëè ïðàöþ 
ó 1992 ðîö³ ÿê ë³êàð, â³ä 2000 ðîêó áóëè àäì³í³ñòðàòîðîì, à ïîò³ì ³ çàñòóïíèêîì 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç ë³êóâàëüíî¿ ðîáîòè äî 2015 ðîêó. Ñüîãîäí³ Âè îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ 
ôàõ³âö³â ó øèðîêî â³äîì³é ëüâ³âñüê³é êë³í³ö³ Ñâ. Ïàðàñêåâè.

Äîðîãèé Êîëåãî! Ç íàãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ 
òà òâîð÷î¿ íàñíàãè äëÿ óñï³øíî¿ ÿê ïðîôåñ³éíî¿, òàê ³ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âò³-
ëåííÿ âñ³õ çàäóì³â, çîêðåìà, ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ÓËÒ ó Ëüâîâ³. Íåõàé Ãîñ-
ïîäü áëàãîñëîâèòü âñ³ Âàø³ ïî÷èíàííÿ!

Зокрема відповідно до указу Президента України Петра 
Порошенка за вагомий особистий внесок у розвиток медичної 
освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 
багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з на-
годи 175-річчя від дня заснування Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця були нагороджені: орде-
ном князя Ярослава Мудрого V ступеня Віталій Майданник – 
завідувач кафедри педіатрії, академік Національної академії 
медичних наук України; орденом “За заслуги” II ступеня Во-
лодимир Широбоков – завідувач кафедри мікробіології, ві-
русології та імунології, академік Національної академії наук 
України і Національної академії медичних наук України; ор-
деном “За заслуги” III ступеня Фелікс Глумчер – завідувач 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії та Анатолій 
Левицький – завідувач кафедри дитячої хірургії. 

Були присвоєні почесні звання “Заслужений лікар Украї-
ни” доцентові кафедри хірургії Олегу Балабану, професорові 
кафедри педіатрії Сергію Кривопустову; «Заслужений пра-
цівник охорони здоров’я України” головній медичній сестрі 
Стоматологічного медичного центру Ользі Прідчиній.

Після урочистостей для гостей свята було представлено 
незвичайне дійство. Режисер, художній керівник Академіч-

 • Þâ³ëåé
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(Закінчення. Початок на стор. 3) ного театру на Подолі, Народний артист України Віталій Ма-
лахов, генеральний продюсер компанії “ІTV продакшн” Андрій 
Урумов та актори Київського академічного драматичного 
театру на Подолі підготували та провели захоплюючу театра-
лізовану виставу на сцені Національної опери, присвячену 
175-річчю Національного медичного університету. П’ятдесят 
хвилин історичної подорожі провели глядачів крізь епохи, що 
були пов’язані з долями професорів В.О. Караваєва, В.П. Об-
разцова, Є.Г. Черняхівського, Є.І. Ліхтенштейна. За словами 
Катерини Амосової, вражаюча кінцівка вистави, в якій відо-
бражені події сучасного, слова віршів Анастасії Дмитрук 
фактично зобов’язують нинішнє покоління викладачів та 
студентів університету бути гідними свої попередників, з 
честю нести прапор флагмана медичної науки незалежної 
України – Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця.

Завершив свято урочистий концерт, ведучою якого була 
Катерина Осадча. Для університетської спільноти та гостей 
свята виступали Народна артистка України Ніна Матвієнко, 
солістка Національної опери України, Заслужена артистка 
України Сусанна Чахоян, акапельна група Джазекс, а також 
артисти та творчі колективи НМУ: акордеоніст Олег Микитюк, 
команда КВК «Діти Гіпократа».

А потім в кулуарах театру, де оглядали фотолітопис Уні-
верситету – виставку унікальних історичних світлин і де про-
ходив святковий фуршет, лунали різні здравниці, серед яких 
була й така: «Хотілося б побачити через 25 років день 200-річ-
чя, коли НМУ буде ще кращим, а свято ще грандіознішим».

Яніна Кулінська, 
Ольга Редькіна (Київ)

Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî ó Ëüâîâ³ ñåðäå÷íî â³òàº ³ç 
þâ³ëåºì äîêòîð Îëüãó Á²ËÅÍÜÊÓ!

Âåëüìèøàíîâíà Êîëåãî! Çà á³ëüø í³æ 40 ðîê³â ñâîº¿ ïðàö³ Âè 
çàñëóæèëè äóæå âåëèêèé àâòîðèòåò ñåðåä êîëåã òà ÷èñëåííèõ 
ïàö³ºíò³â ñâîº âèñîêîïðîôåñ³éíîþ ïðàöåþ ÿê ë³êàð-íåôðîëîã, 
ÿêîþ â çíà÷í³é ì³ð³ çàâäÿ÷óºòå ÷óäîâ³é øêîë³ ó êë³í³÷í³é îðäè-
íàòóð³ ï³ä êåð³âíèöòâîì òàêèõ ñâ³òèë ìåäèöèíè ÿê ïðîôåñîðè 
Ñòåïàí Ìàðòèí³â òà Áîãäàí Êîâàë³â. Âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â 
Âè óñï³øíî êåðóºòå íåôðîëîã³÷íèì â³ää³ëîì 5-î¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³ ó Ëüâîâ³, º ïîçàøòàòíèì ãîëîâíèì íåôðîëîãîì Ëüâî-
âà, âîëîä³ºòå âèùîþ àòåñòàö³éíîþ êàòåãîð³ºþ, Âàøîìó ïåðó íà-

ëåæèòü á³ëüøå äåñÿòêà íàóêîâèõ ïðàöü. Âîäíî÷àñ, Âè áåðåòå íàäçâè÷àéíî àêòèâíó 
òà ïðîäóêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ÿê ÷ëåí «Ïðîñâ³òè» òà Íàðîäíîãî 
Ðóõó Óêðà¿íè. Çàñëóãîâóº ÿêíàéâèùî¿ ïîõâàëè Âàøà ðîáîòà â Óêðà¿íñüêîìó ë³êàð-
ñüêîìó òîâàðèñòâ³ â³ä ÷àñó éîãî â³äðîäæåííÿ. Âè äîêëàëè çíà÷íèõ çóñèëü äî ñòâî-
ðåííÿ îñåðåäêó òîâàðèñòâà ó Âàøîìó ë³êóâàëüíîìó çàêëàä³, íåîäíîðàçîâî îáèðàëèñü 
÷ëåíîì Ãîëîâíî¿ óïðàâè, áàãàòî ðîê³â áóëè ¿¿ ñåêðåòàðåì, ïë³äíî ñïðèÿëè çðîñòàí-
íþ ÷èñåëüíîñò³ òîâàðèñòâà. Âè áåðåòå àêòèâíó ó÷àñòü ó âñ³õ êîíôåðåíö³ÿõ òà ç’¿çäàõ 
³ êîíãðåñàõ ÓËÒ,ÂÓËÒ,ÑÔÓËÒ. Âàøà æåðòîâíà ïðàöÿ íåîäíîðàçîâî áóëà â³äçíà-
÷åíà Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè.

Äîðîãà Êîëåãî! Â³äçíà÷àþ÷è Âàø þâ³ëåé, ùèðî çè÷èìî Âàì ïîâñÿê÷àñíî¿ Ãîñ-
ïîäíüî¿ ëàñêè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà ìíîã³¿ òà áëàã³¿ ë³òà, óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ âñ³õ 
çàäóì³â, ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó ïðîôåñ³éí³é òà ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³!

ÄÎÐÎÃ² ÍÀØ² ÞÂ²ËßÐÈ!

Õàé ïîðó÷ ç âàìè àíãåë âàø ëåòèòü
² áåðåæå âàñ â³ä á³äè ïîâñþäè,
Íåõàé íåñå âàì ðàä³ñòü êîæíà ìèòü
² áëàãîäàòü Ãîñïîäíÿ ç âàìè  áóäå!

 • Â³òàºìî þâ³ëÿð³â

В останні дні минулого року у Палаці Потоцьких відбу-
лася презентація завершення міжнародного проек ту 

«Львів епохи Адольфа та Генрика Беків» (Україна – Польща – 
Нідерланди), який реалізувався за підтримки Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицько-
го , Лікарської комісії Наукового Товариства імені Шевченка 
у співпраці з медичними факультетами Радбоуд університету 
(Нейгемен, Нідерланди) та Ягеллонського університету (Кра-
ків, Польща), що є членами IRUN (Іnternational Research 
University Network). IRUN – це спілка університетів заснова-
на в 2007 р., яка включає провідні європейські університети 
Мюнстеру, Даісбург-Ессену з Німеччини, Глазго з Велико-
британії, Будапешту з Угорщини. Сієни з Італії, Барселони з 
Іспанії та Полтієра з Франції. Її метою є створення умов для 
міжнародної наукової співпраці та стимулювання спільних 
навчальних та дослідницьких проектів. 

Реалізацію проекту «Львів епохи Адольфа та Генрика Бе-
ків» проведено у співпраці з міжнародними інституціями IRUN 
для відродження у всій повноті контекстів постатей знамени-
тих львів’ян, науковців, медиків – видатного вченого, заснов-
ника львівської школи фізіології, ректора Львівського універ-
ситету у 1912-1915 рр. Адольфа Бека (1863-1942) та Генрикa 
Бекa (1896-1946) – випускника медичного факультету Львів-
ського університету, професора Вроцлавського університету, 
лікаря-гінеколога за фахом та митця за натурою, документа-
ліста життя Львова, Варшави, Кракова міжвоєнних років та 
трагічних часів Другої Світової війни. 120-річчя від дня його 
народження та 70-річчя з дня смерті саме припали на 2016 рік. 

З метою популяризації та промоції наукової, історичної 
та культорологічної спадщини Львова організатори проекту 
підготували тримовне видання (українською, англійською та 
польською мовами) “Львів епохи Беків” у співпраці з Неза-
лежним культурологічним журналом «Ї» (головний редактор – 

Тарас Возняк), Було обрано цікавий 
формат – через особисті історії життя 
Батька і Сина – Адольфа і Генрика Бе-
ків привернути увагу до вагомого вне-
ску львівського наукового медичного 
середовища у світову науку. 

Видання «Епоха Адольфа та Ген-
ріха Беків у Львові» вийшло під редак-
цією завідувача кафедри нормальної 
фізіології Львівського національного 
медичного університету імені Данила 
Галицького професора Оксани Заячків-
ської у співпраці з Віолетою Валентов-
ською (Краків) та Антоном Коененом 

(Нідерланди). Серед авторів також член-кор. НАМН України, 
Doctor Honoris Causa, завідувач кафедри гінекології ЛНМУ 
імені Данила Галицького, професор Леонід Маркін, Тереза 
Смєховська (куратор і представник колекції Музею історії 
польських євреїв у Варшаві) – автор ессе “Танок Життя і 
Смерті у роботах Генрика Бека. Творча зустріч мистецтва і 
медицини”, а також Марцін Собєщанскі (професор кафедри 
інформаційних наук університету Ніци, Франція, що працює 
над нейробіологічною актуалізацією теорій під впливом кі-
бернетики) – “Культура і жахіття війни у творчості Генрика 
Бека” i Войцех Гермазяк (директор Центральної медичної 
бібліотеки ім. Станіслава Конопки). 

За вагому та плідну роботу над проектом від Західного 
наукового центру НАН України заступник голови Ради центру, 
член Президії НТШ, академік НАН України, д. фіз.-мат. н. 
Ігор Мриглод (директор Інституту фізики конденсованих сис-
тем НАН України) і голова НТШ, член-кор. НАН України, 
д. фіз.-мат. н., професор Роман Кушнір (директор Інституту 
прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 

НАН України) вручили 
подяки ректорові ЛНМУ, 
чл.-кор. НАМН України, 
професорові Борису Зі-
менковському, голові Лі-
карської комісії НТШ, 
професору Оксані Заяч-
ківській, віце-президенту 
Асоціації акушерів-гіне-
кологів України, профе-
сору Леоніду Маркіну та 
професору Антону Кое-
нену (Нідерланди). Від 
імені ректора ЛНМУ, 
члена НАМН України, 
професора Бориса Зіменковського про-
ректор ЛНМУ, професор Микола Хобзей 
вручив подяку за допомогу у реалізації 
проекту та активну громадську позицію 
головному редакторові Незалежного куль-
турологічного журналу «Ї» Тарасу Возня-
ку. Напередодні, з нагоди завершення 
проекту і презентації видання “Львів епо-
хи Беків” та за активну діяльність в пло-
щині промоції та популяризації науки 
міський голова Львова Андрій Садовий 
вручив відзнаки – Ювілейні монети ім. короля Данила Га-
лицького учасникам проекту О. Заячківській та Л. Маркіну. 

Підготоване видання викликало непідробне захоплення 
та інтерес у вітчизняних і закордонних колег, також вже отри-
мало схвальні відгуки від ІRUN за унікальне поєднання іс-
торичних, наукових та культурних здобутків Львова. Такий 
прямий спосіб спілкування є найбільш дієвим способом по-
ширення інформації про наукові традиції, культуру та сприяє 
створенню позитивного іміджу нашої країни. Все це також є 
ґрунтом для подальшого розвитку міжнародної наукової спів-
праці.

Доцент кафедри акушерства і гінекології 
ЛНМУ ім.Данила Галицького О. КОРИТКО

Фото Ярини Гриновець
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Пряма місія – пропагування наукових, історичних, культурних і мистецьких цінностей Львова у сві-
товому інформаційному просторі

Тарас Возняк – співор-
ганізатор численних 
проектів популяриза-

ції Львова

Вручення нагороди професору
Леоніду Маркіну

Проректор ЛНМУ, 
професор М.Кобзей
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Залізодефіцитна анемія (ЗДА) є 
найпоширенішою серед усіх ви-

дів анемій (понад 80% ) і на неї хворіє 
в різних країнах світу від 5% до 45% 
населення. ЗДА не тільки значно погір-
шує загальний стан пацієнтів, але й 
сприяє прогресуванню багатьох хвороб, 
передусім серцево-судинних, а також 
може бути першим проявом захворю-
вань, які потребують негайного й ради-

кального лікування, зокрема пухлин травного тракту. Про це 
завжди слід пам’ятати, зокрема лікарям першого контакту, як 
загальної практики, так і вузьких спеціальностей. Нестача 
заліза супроводжується зниженням адаптаційних, компенса-
торних і регенераторних ресурсів організму, відставанням в 
розвитку дітей, зниженням працездатності, хронічною втомою, 
є причиною передчасного старіння, виникнення косметичних 
проблем та зниження в цілому якості життя людини. Врахо-
вуючи це, а також те, що розвиток сидеропенії у великій мірі 
залежить від рівня життя людей, ЗДА слід розгля дати як важ-
ливу не тільки медичну, але й соціальну проб лему.

Оскільки 60-70% заліза, що знаходиться в організмі лю-
дини, є в складі гемоглобіну (фонд гемоглобіну), його не-
стачу переважно пов’язують з розвитком ЗДА. Однак залізо 
також входить до складу міоглобіну (біля 3,5%), трансферину 
(транспортний фонд до 0,5%) та дихальних ферментів (до 
0,1%). 27-30% заліза складає його депо (резервний фонд), яке 
розташоване в печінці, селезінці й кістковому мозку у ви-
гляді феритину та гемосидерину.

Залізо, що надходить з харчами, лише покриває його не-
великі фізіологічні втрати, а основна маса заліза організму 
включена в колообіг гемоглобін → колообіг гемоглобін → 
гемосидерин → феритин → гемоглобін. Зокрема, чоловіки в 
середньому впродовж доби втрачають 1 мг заліза, а жінки 
дітородного віку – на 0,5-0,7 мг більше внаслідок щомісячних 
крововтрат (1,0 мл крові містить 0,5 мг заліза).

З продуктами харчування залізо надходить у вигляді три-
валентного й гемового заліза. Залізо, що є у складі гемовміс-
ного міоглобіну, набагато краще всмоктується, ніж неорга-
нічне, яке перед засвоєнням з тривалентного повинно 
відновитися до двовалентного.

Оскільки в організмі є великі резерви заліза, ЗДА розви-
вається впродовж тривалого часу – місяцями, роками. Тому 
в міру вичерпування фондів заліза в перебігу хвороби можна 
виділити дві фази, а саме: доклінічну – доанемічну (прела-
тентну та латентну) та клінічну – власне анемію.

• Прелатентна фаза (виснаження депо заліза) – рівень 
сироваткового заліза (транспортний фонд) у межах норми, а 
рівень феритину (тканинний фонд) вичерпаний. Враховуючи 
те, що феритин переважно міститься внутрішньоклітинно в 
депо і лише незначна його частина є у плазмі, то цей показник 
є маркером резервів заліза в організмі (100 мкг/л відповідає 
1 г резервного заліза). 

• Латентна фаза (вичерпано тканинний і транспортний 
фонди заліза). Абсолютну нестачу заліза діагностують у ви-
падках, коли рівень феритину сироватки є меншим, ніж 
20 мкг/л, а насичення трансферину залізом є до 20%.

• Анемія (гіпохромна, мікроцитарна) різного ступеня 
важкості (табл. 1) – вичерпані всі фонди (гемоглобіну, тран-
спортний і резервний). 

Таблиця 1. Cтупені важкості анемії (ВООЗ)
Ступінь важкості анемії Рівень гемоглобіну

Легкий жін. 90-119 г/л, чол. 90-129 г/л
Середній 70-89 г/
Важкий 50-69 г/

Дуже важкий до 50 г/

До розвитку нестачі заліза в організмі можуть призводи-
ти різні причини:

• Надмірні втрати (хронічні крововтрати) – менорагії 
(втрата крові понад 45 мл за цикл, тривалість понад 5 днів, 
проміжки між циклами до 24 днів) і метрорагії (фіброміома, 
ендометріоз), шлунково-кишкові кровотечі (пептична вираз-
ка, хвороба Крона, злоякісні пухлини, варикозне розширення 
вен стравоходу й прямої кишки, пухлини, виразки, поліпи 
тощо), носові й ниркові кровотечі, донорство.

• Підвищена потреба – вагітність (за час вагітності втрача-
ється 0,5-1,0 г заліза), лактація (втрата 1 мг/добу), швидкий ріст.

• Недостатнє надходження – голодування, тривала без-
білкова дієта (пости, вегетаріанство).

• Порушене всмоктування – синдром мальабсорбції (хро-
нічні ентерити й ентеропатії, резекція тонкої кишки).

У хворих на ЗДА зміни в органах і тканинах розвивають-
ся внаслідок метаболічних розладів через гіпоксію. До цього 
провадить зниження як рівня гемоглобіну, так і активності 
залізовмісних ферментів, оскільки залізо є центральним ато-
мом у порфіриновій структурі гемоглобіну та входить до 
складу кофакторів багатьох ферментів і цитохрому, який від-
повідає за транспорт електронів у дихальному ланцюгу.

Проблеми ранньої діагностики ЗДА пов’язані з повільним 
її розвитком, недооцінкою окремих проявів хвороби хворим 
та лікарями, акцентацією уваги на симптомах супутніх хвороб, 
використанням косметичних засобів та недовірою до лікарів.

Клінічно анемія проявляється 2 синдромами: анемічним 
(блідість шкіри й слизових, загальна слабкість, швидка втом-
люваність, тахікардія й задишка під час фізичних навантажень) 
та сидеропенічним (табл. 2). Вираженість анемічного синдро-
му у великій мірі залежить від важкості анемії (сидеропенії), 
швидкості її наростання, причини виникнення, віку хворих, 
стану компенсаторних ресурсів організму та супутньої пато-
логії (табл. 2).

Слід зауважити, що з анемією легкого ступеня до лікарів 
звертаються пацієнти переважно старшого віку або у випад-
ках наявності в них супутньої патології, бо виражені ознаки 
хвороби звичайно виявляються, коли анемія є середнього або 
важкого ступеня.

Для встановлення діагнозу ЗДА всім хворим слід провес-
ти клінічне дослідження крові, в якому виявляються харак-
терні зміни, а саме – гіпохромна й мікроцитарна анемія. Па-
раметри гемоглобіну, вмісту й концентрації гемоглобіну в 
еритроцитах та колірний показник знижені, анізоцитоз, мікро-
цитоз, гіпохромія еритроцитів, інколи незначний тромбоцитоз 
(табл. 3). Зміни лейкоцитометричних показників у хворих на 
ЗДА не є характерними.

Враховуючи характерні відхилення еритроцитометричних 
показників, підтвердження діагнозу ЗДА повинно передбача-
ти констатацію сидеропенії методом дослідження одного з 
лабораторних показників обміну заліза (табл. 4), а також вста-
новлення її причини. Для цього, попри ретельний збір і ана-
ліз анамнезу, хворим слід провести копрологічне дослідження, 
езофагогастродуодено- та колоноскопію, а жінок скерувати 
на консультацію до гінеколога.

Лікування хворих на ЗДА повинно передбачати як лікві-
дацію нестачі заліза в організмі, так і усунення її причини. В 
лікуванні сидеропенії застосовують препарати заліза.

Згідно з уніфікованим клінічним протоколом первинної й 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефі-
цитна анемія», наказ МОЗ України від 02.11.2015 № 709 (п.4,9) 
її лікування проводиться, як правило, за допомогою препара-
тів заліза для внутрішнього застосування (перевага надається 
препаратам двовалентного заліза). Дієтичні додатки, комплек-
си полівітамінів і мінералів не застосовуються для лікування 
залізодефіцитної анемії.

Лікувальна доза препаратів заліза, яка складає 1-3 мг еле-
ментарного заліза на кг маси тіла на добу, призначається до 
нормалізації еритроцитометриичних показників пацієнта. 
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Ñ²ÌÅÉÍÈÉ ÁÀÍÊÀ ÏÓÏÎÂÈÍÍÎ¯ ÊÐÎÂ² «ÃÅÌÀÔÎÍÄ»

Перша успішна трансплантація стовбурових клітин (СК), які є у пуповинній крові (ПК), була про-
ведена у 1988 році у Франції. Перший банк зберігання ПК «Гемафонд» створено у 1992 році і 

тепер у світі їх є біля 500. Сьогодні у світі зберігаються понад 3 000 000 зразків, серед яких є як донорські 
для загального користування, так і приватні (до 70%) – тільки для її власника. У США та Японії кількість 
трансплантацій СК ПК набагато перевищила кількість трансплантацій кісткового мозку. Впродовж 2013 ро-
ку у США зроблено більше 5500 таких операцій. Від 2010 році в Україні застосовано ПК при оперативних 
втручаннях у новонароджених з вадами розвитку нервової системи та серця більш ніж у 200 випадках. 
Це проводиться в рамках Всеукраїнської програми застосування ПК, координатором якої є «Сімейний банка пуповидної 
крові «ГЕМАФОНД»,у якій беруть участь державні медичні установи, зокрема Інститут нейрохірургії ім. акад. Ромоданова, 
НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології та низка інших.

Гемопоетичні СК застосовують при лікуванні більше 100 захворювань, серед яких: вроджені та спадкові, а також набуті 
захворювання крові; захворювання імунної системи; онкологічні хвороби; захворювання кісткового мозку; гостра лейкемія 
та хронічні лейкози, лімфоми; нейробластома, ретинобластома; порушення метаболізму; хвороби лізосомального накопичен-
ня; остеопороз та інші. Провадяться дослідження застосування СК у лікуванні аутоімунних хвороб (діабет 1 типу, хвороба 
Крона, вовчак, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, конфлікт «трансплантат проти реципієнта»),серцево-судинної пато-
логії (ішемічний інфаркт міокарда, хвороба Бюргера, критична ішемія кінцівок, а також при операціях на серці), неврологіч-
них захворюваннях (ДЦП, аутизм, травми головного та спинного мозку, хвороба Альцгеймера, гіпоксична ішемічна енцефа-
лопатія, вроджена нейросенсорна туговухість, склеродермія, нейродегенеративні розлади, аміотрофічний латеральний 
склероз), а також і в ортопедії при доволі поширених деструктивних процесах у суглобових хрящах. 

Детальнішу інформацію вся зацікавлені можуть отримати за телефоном (044) 496-09-26 та на сайті www.hemaFund.com 

 • Íà äîïîìîãó ïðàêòè÷íîìó ë³êàðþ
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Таблиця 2. Синдром сидеропенії

Орган/тканина Прояв

Слизові оболонки Хейліт, ангулярний стоматит, атрофія сосочків язика, сухість у роті і горлі, утруднене ковтання 
(переважно твердої й сухої їжі).

Розлади рецепторів Спотворення смаку (pica chlorotica, parorexia) – потреба їсти крейду, землю, глину, тісто, крупи.
Пристрасть до запаху ацетону, бензину, розчинників, нафталіну, гуталіну.

Зуби Емаль темніє, стирається, утворюються тріщини, борозни, карієс.
Шкіра Суха, регенераторна спроможність знижується (повільне гоєння ран).
Волосся Стоншення, роздвоєння, випадіння.
Нігті Розшарування, стоншення, койлоніхія (увігнута форма).
М’язи Слабкість м’язів, зниження толерантності до фізичних навантажень, слабкість сфінктерів.

ЦНС Розлади емоційної й інтелектуальної сфери (дратівливість, плаксивість, біль голови, швидка 
втомлюваність, зниження працездатності, пам’яті, уваги).

Імунна система Пригнічення імунітету (часті інфекції).

Таблиця 3. Характерні відхилення еритроцитометричних показників у хворих на ЗДА
Показники Межі норми

Кількість еритроцитів (RBC) N або ↓ ж. 3,8-5,8×1012/л, ч. 4,0-6,0×1012/л
Концентрація гемоглобіну (Hb) ↓ ж. 120-160 г/л, ч. 130-170 г/л
Гематокрит (НСТ) ↓ ж. 37-47%, ч. 40-54%
Середній об’єм еритроцита (MCV) ↓ 78-94 фл 
Bміст гемоглобіну в еритроциті (МСН) ↓ 27-33 пг 
Kонцентрація гемоглобіну в еритроциті (МСНС)↓ 32-36 г/дл
Дисперсія розподілу еритроцитів за об’ємом (RDW) ↑ 11,5-14,5%
Примітка: N – показник нормальний, ↓ – показник знижений, ↑ – показник підвищений.

Таблиця 4. Лабораторні показники обміну заліза
Показник Нормальні значення Нестача заліза

Рівень феритину сироватки 24-150 мкг/л ↓
Рівень сироваткового заліза 12-30 мкмоль/л ↓
Насичення трансферину залізом 30-50 % ↓
Рецептор трансферину в сироватці < 18 мкг/л ↑
Загальна залізозв’язувальна здатність сироватки 30-80 мкмоль/л ↑
Латентна залізозв’язувальна здатність сироватки < 48 мкмоль/л ↑
Вміст протопорфіринів в еритроцитах* 20-70 мкмоль/л ↑

* Протопорфірин – попередник гемоглобіну

Надалі впродовж 3-4 місяців для заповнення тканинних депо 
застосовують профілактичні дози препаратів заліза (1/2 або 
1/3 лікувальної дози). 

Лікувальну ефективність препаратів заліза оцінюють за 
такими критеріями як: фізіологічний шлях потрапляння в 
організм, засвоюваність, а саме повільне вивільнення заліза 
з лікарських форм та добре всмоктування, брак побічної дії 
та прогнозованість ефектів лікування.

Одним з ефективних та сучасних препаратів для лікуван-
ня хворих на ЗДА є Сорбіфер Дурулес. Сорбіфер Дурулес 
(виробник компанія ЕGIS) містить заліза сульфат в оптималь-
ному дозуванні 320 мг (100 мг елементарного заліза) та ас-
корбінову кислоту (60 мг), яка сприяє кращому всмоктуванню 

заліза. Особливістю препарату 
Сорбіфер Дурулес є технологія 
повільного вивільнення (тех-
нологія виробництва табле-
ток), яка забезпечує повільне 
вивільнення іонів заліза, що 
знижує ризик побічних ефектів 
та значно покращує переноси-
мість препарату.

Звичайно, після вживання 
1-2 таблеток на добу лікуваль-
ний ефект Сорбіфер Дурулес 
проявляється покращенням 

загального самопочуття пацієнта вже на 4-5-й день. На 7-12-й 
день лікування в крові збільшується кількість ретикулоцитів 
(попередників еритроцитів), а на 12-14-й день зростає кон-
центрація гемоглобіну, нормалізація якого та інших еритро-
цитометричних показників досягається переважно через 
3-4 тижні лікування. Надалі вживання 1 таблетки щодня впро-
довж 3-4-х місяців повністю відновлює й депо заліза в орга-
нізмі (нормалізація феритину). 

Препарати заліза для па-
рентерального застосування 
використовують лише у ви-
падках неможливості вживан-
ня оральних препаратів (ін-
дивідуальне несприйняття, 
синдром мальабсорбції), а 
замісну терапію консервова-
ними еритроцитами прово-
дять лише за життєвими по-
казаннями. 

Дотримання повноцінної 
дієти є важливим елементом 

комплексної профілактиктики й лікування залізодефіцитної 
анемії. Основними продуктами, з якими залізо надходить в 
організм, є м’ясо, печінка, а також риба, яйця, крупи, зелень. 
Однак, дієтотерапію не можна використовувати як основний 
метод лікування ЗДА та відновлення запасів заліза в жінок в 
період вагітності, а також у пацієнтів з прелатентною або 
латентною нестачею заліза.

Для профілактики ЗДА рекомендується вживання профі-
лактичних доз препаратів заліза жінкам під час вагітності та 
в період лактації, донорам крові, пацієнтам з хронічними 
крововтратами (рясні менорагії тощо), синдромом мальаб-
сорбції, після резекції тонкої кишки, вегетаріанцям та дівчат-
кам препубертатного віку.

Євген ДЗІСЬ, доктор медичних наук, професор
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Проект організовано французькою 
неурядовою громадською організацією 
«Асоціація французько-української 
співпраці у сфері охорони здоров’я 
та фармації» (ASFUDS) у співпраці з 
Світовою Федерацією українських 
лікарських товариств (СФУЛТ) та 
Українським лікарським товариством 
у Львові. До участі в Програмі запро-

шуються лікарі всіх спеціалізацій, фармацевти й інші 
працівники сфери охорони здоров’я, студенти, інтерни 
медичних університетів із числа громадян України. 

Кожен учасник Програми отримає іменний сертифікат 
про зарубіжне стажування (72 год.) (враховується при 
атестації лікарів, розподілі випускників медичних на-
вчальних закладів, підтверджує міжнародний досвід кан-
дидата для присвоєння вченого звання доцента або 
професора).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
1 квітня – виїзд із м. ЛЬВІВ. Нічліг у м. Вроцлав (Польща).
2 квітня – культурна програма у м. ДРЕЗДЕН. 
3-5 квітня – м. ПАРИЖ. Медична та культурна прог-

рами. Нічліги в готелі. 

ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦІЇ

1  – 11 КВІТНЯ 2017 РОКУ

6-7 квітня – м. ТУР. Медична та культурна програми 
(замки Луари: Шенонсо, Шамбор, Амбуаз) Нічліги в готелі.

8 квітня – м. РЕЙМС (Шампань).  Культурна про-
грама у столиці шампанських вин. м. МЕЦ. Культурна 
програма. Нічліг у готелі.

9 квітня – ЛЮКСЕМБУРГ. Культурна програма.
10 квітня – м. КРАКІВ. Культурна програма у місті, 

відвідування соляних копалень у м. Велічка. Нічліг у го-
телі.

11 квітня – повернення до м. Львів.

Для реєстрації необхідно звернутися до менеджера 
Програми – 050 711 37 98 (Андрій Миколайович). 

Зареєстрованими учасниками вважаються особи, кот-
рі подали повний комплект документів. Група комплек-
тується в міру поступлення документів від претендентів. 
Черговість реєстрації учасників визначає послідовність 
їх посадки в автобус. 

Крайній термін подання документів – 
26 лютого 2017 року!

(або раніше в разі повного набору групи)

Українське лікарське товариство у Львові 
висловлює глибокі співчуття членам товари-
ства Дарії Григорівній та Всеволоду Романо-
вичу Юревичам з приводу тяжкої втрати – 

відходу у вічність чоловіка та батька 
Романа Володимировича.

Розділяємо разом із вами невимовний біль 
утрати, підтримуємо вас у час скорботи.

 • Ïàì’ÿòàºìî!

Ó ÉÎÃÎ ÄÎË² ÁÓËÎ
ÄÂÀ ÊÐÈËÀ
25 ñ³÷íÿ Îðåñòó Äîâãàíèêó 
âèïîâíèëîñÿ á 75 ðîê³â

Своє життя доктор Орест Довганик при-
святив медицині та музиці – у його долі 
було два крила. Він народився 25 січня 
1942 року у Львові в робітничій сім’ї. На-
вчався в музичній школі, бо з раннього ди-
тинства був закоханий в музику. Але вже 
маючи музичну освіту, поринув у світ ме-
дицини – у 1968 році завершив навчання на 
лікувальному факультеті Львівського дер-
жавного медичного інституту. Три роки був 
хірургом у Радехівській та Перемишлян-
ській районних лікарнях на Львівщині. Від 
1971 року і до останніх днів свого життя 
працював хірургом-онкологом у Львівському онкоцентрі, де по-
чинаючи з 1982 року завідував хірургічним відділенням.

В особистості цього типового львівського інтелігента гармо-
нійно поєднувалася вдача виваженого лікаря-хірурга з темпера-
ментною душею митця-музиканта – він мав гаряче серце і холод-
ний розум. Орест Довганик був серед тих медиків, які разом із 
засновником славетного «Медікуса» Ігорем Хомою стояли біля 
витоків цього першого в Україні джазового колективу. Саме у віль-
ній джазовій імпровізації він знаходив свою стихію, проявивши 
себе високопрофесійним саксофоністом. Виступи «Медікуса» не-
можливо було собі уявити без віртуозних джазових переспівів 
його саксофона. 

Пальці Ореста Довганика однаково майстерно натискали кла-
віші саксофона і тримали хірургічні інструменти, якими він ви-
конував найскладніші оперативні втручання, повертаючи здоров’я 
важким онкологічним хворим. На його рахунку за більш ніж 30 ро-
ків роботи в онкоцентрі не одна тисяча операцій, не одне врято-
ване життя. 

 Відомо, що талановита людина є талановитою у всьому. Окрім 
досконалої практичної хірургії доктор Довганик поринув і в нау-
кові пошуки в царині онкохірургії. Він виконав великий обсяг на-
уково-дослідної роботи з лімфографії при раку грудної залози, 
опублікував низку наукових статей, підготував до захисту канди-
датську дисертацію, але важка хвороба підкосила сили і робота 
залишилася незавершеною. 

Орест Довганик ревно віддавався і громадській роботі. Після 
відновлення у 1990 році діяльності УЛТ у Львові доктор він став 
активним членом Товариства, брав участь у всіх заходах, які там 
проводились. 

Помер доктор Довганик 5 серпня 2003 року і спочив на Янів-
ському цвинтарі у Львові. Він зоставив після себе добру пам’ять 
серед колег, друзів, про нього пам’ятають повернуті ним до життя 
вдячні пацієнти. Справу батька продовжує його донька – лікар 
хіміотерапевтичного відділу Львівського онкоцентру. 

Любов Гоцко-Ней, Зеновій Масний

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Здійснити передплату можна у кожному відділенні 

«Укрпошти» на будь-який термін. 
Передплатний індекс 30053. 

 Матеріали до друку просимо висилати на адресу 
z.p.masnyj@ukr.net – головному редактору – 
доценту Зеновію Масному (+380502218358).
Також оголошується передплата на електронний 

варіант газети «Народне здоров’я». 
Для оформлення передплати зайдіть на сайт ВУЛТ 

http://www.vult.org.ua/ в рубрику «Газета “Народне 
здоров’я”. 

Редколегія газети
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