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У НОМЕРI 
ЧИТАЙТЕ:

2 – Роль та місце 
лабораторних 
досліджень в сучасній 
медицині.

4 – Чому краще працювати 
офіціантом, ніж 
лікарем.

5 – Класик, який був 
романтиком 

6 – Українське гігієнічне 
товариство у Львові

7– Запрошуємо до Франції

«Ò³ëüêè ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ìîæå çì³íèòè êðà¿íó, à ãðîìàäÿí-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî – öå êîæåí ³ç íàñ»

(Éîñèô Ç²ÑÅËÜÑ, óêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷) 

Вітаємо учасників звітно-виборної конференції УЛТ У Львові!
ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ! Íàøà ÷åðãîâà çâ³òíî-âèáîðíà êîíôåðåíö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ 

â óìîâàõ â³éíè, ÿêà òî÷èòüñÿ ³ç çíàõàáí³ëèì àãðåñîðîì íà òåðèòîð³¿ Íåçàëåæíî¿ 
Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, íå ìåíø çàïåêëà ³ ùå ï³äñòóïí³øà áîðîòüáà òðèâàº ó íàøîìó 

ñóñï³ëüñòâ³ ì³æ êîðóìïîâàíîþ îë³ãàðõ³÷íîþ êàñòîþ òà ùîðàç òî á³ëüø íàö³îíàëüíî 
ñâ³äîìèìè øèðîêèìè ìàñàìè íàñåëåííÿ, ÿêîìó äîâîäèòüñÿ áîðîòèñü çà ñâîº ïðàâî 

íà ñàìå æèòòÿ. Àäæå òîòàëüíå çá³äí³ííÿ ðîáèòü íåäîñòóïíèì äëÿ ëþäåé íàâ³òü 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ãàðàíòîâàíó Êîíñòèòóö³ºþ ìåäè÷íó äîïîìîãó, íå êàæó÷è 

âæå ïðî çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîáóòîâèõ óìîâ. Óêðà¿íñüêà 
ë³êàðñüêà ãðîìàäà ó íàéâàæ÷³ ÷àñè íàøî¿ ³ñòîð³¿ çàâæäè äîêëàäàëà çóñèëü äëÿ 

çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ íàö³¿, çáåðåæåííÿ íàøîãî ãåíîôîíäó. Ñïîä³âàºìîñü, ùî íà 
íèí³øí³é êîíôåðåíö³¿ áóäå îáãîâîðåíî ñèòóàö³þ â íàø³é ìåäèöèí³, çàïðîïîíîâàíî 

ä³éîâ³ çàõîäè, ÿê³ ìîãëî áè ðåàë³çóâàòè Óêðà¿íñüêå ë³êàðñüêå òîâàðèñòâî 
äëÿ ïîêðàùàííÿ ö³º¿ ñèòóàö³¿, ïðîâåäåííÿ ðåàëüíîãî òà ðîçóìíîãî 

ðåôîðìóâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
²ç ñïîä³âàííÿì íà öå, áàæàºìî ïë³äíî¿ ïðàö³ ó÷àñíèêàì êîíôåðåíö³¿!

 • Êîëîíêà ðåäàêòîðà

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ß. 
ÌÎÐÀËÜ. Ä²ÉÑÍ²ÑÒÜ...

Конституція України гласить:
Стаття 27: Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Стаття 28: Кожен має право на повагу до його гідності.
Стаття 48: Кожен має право на достатній життєвий рівень 

для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 
житло.

Cтаття 49: Кожен має право на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування.

Стаття 64: Конституційні права та свободи людини і гро-
мадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, перед-
бачених Конституцією України.

* * *
Колись в часі війни Вінстону Черчілю порадили зменши-

ти фінансування культури, оскільки великі кошти йдуть на 
військові цілі. Він на це відповів так: «Навіщо тоді воювати, 
коли нищиться культура!». Гадаю, що це повинно стосуватись 
і становища із нашою сучасною медициною, наукою, культурою. 
Адже на фронті щодня гинуть до десяти осіб, а від неможли-
вості купити ліки і лікуватись, в тому числі, при потребі за-
границею – тисячі. За що ж воюємо!? Чи загинула «Небесна 
сотня», чи Герої теперішньої війни віддають свої життя за те, 
що зараз маємо!? Вразили цинізмом слова одного народного 
обранця, який на запитання про те, наскільки морально 
роз’їжджати по заграничних курортах, коли в АТО гинуть 
люди, відповів: «Так вони ж за те і воюють, щоб ми могли 
собі це дозволити!».

Не можна не погодитись з тим, що в Україні маємо еко-
номічну кризу, яка, до речі,в значній мірі зумовлена діяльністю 
влади на протязі всього часу Незалежності. Від України віді-
рвано значну частину економічного потенціалу внаслідок 
загарбання Донеччини. Маємо величезні видатки на ведення 
війни із загарбником. Отже, не можна не визнати, що і меди-
цина і медики мають змиритись із скрутою. Але є одне велике 
«але», яке не дозволяє змиритись із таким станом. Йдеться 
про страшенну прірву між олігархічною владою і суспільством, 
яка зростає, як колись говорили, випереджаючими темпами. 

Зарплата лікаря – 2-3 тисячі, а в більшості із них, які ви-
мушені працювати на 0,75-0,25 ставки вона недотягує і до 
500-700 гривень. Загально відомо, що зарплата наших меди-
ків є однією із найнижчих не лише у Європі, а й у цілому 
світі! Натомість, поза межами здорового глузду, як для бідної 
України, зарплати урядовців. Наприклад , очільник «Нафто-
газу», по суті – ординарної торгової компанії, на місяць з 
усіма доплатами отримує 2-3 мільйони гривень, що перевищує 
зарплати керівників більшості процвітаючих держав! 15/1 – 
таким в Україні є співвідношення між зарплатою урядовців 
та «мінімалкою», в той час, коли у сусідніх заможніших кра-
їнах цей показник становить від 5/1 до 8/1. Тож наскільки 
моральним є вирішувати всі проблеми медицини через призму 
економії коштів? Чи всі ті реорганізації, тендери, різні рівні 
медико-санітарної допомоги, госпітальні округи і т.д. ,і т.п. 
хоч на йоту можуть вплинути на перебіг та лікування будь-якої 
хвороби у сьогоднішнього конкретного пацієнта? Чи вони 
дозволяють лікарю не почувати себе приниженим? Наскільки 
моральним є зменшення числа недужих, особливо старших 
людей, шляхом позбавленням їх можливості отримати якісну 
медичну допомогу?

Нещодавно світ довідався про епохальне відкриття, яке 
було зроблено наймолодшою в Україні доктором наук Ольгою 
Броварець. Воно дозволить зробити фундаментальні зміни у 
вирішенні проблем онкології – однієї із найактуальніших проб-
лем людства. Її зарплата, як старшого наукового співробітни-
ка одного із академічних НДІ, складала на кінець 2016 року 
3 200 гривень, тобто була дещо більшою, ніж у двірника. При 
цьогорічному фінансуванні науки ця пропорція швидше за 
все збережеться… 

УВАГА! УВАГА!
Чергова звітно-виборна конференція УЛТ 
у Львові відбудеться 25 лютого 2017 року
у приміщенні актової зали теоретичного 
корпусу ЛНМУ ім. Данила Галицького 

за адресою: вул. Шимзерів, 3а, ІІ-й поверх
(наприкінці вул. Пекарської). 

Початок о 10 годині.

Сьогодні наші воїни, не шкодуючи свого життя, на лінії 
вогню воюють за рідну землю, за кращу долю нашо-

го народу. Але і по всій Україні  волонтери, медики, кожен 
свідомий українець бере участь у цій боротьбі – як і чим може 
допомагає армії, родинам воїнів, бореться за врятування життя 
і повернення здоров’я пораненим. От і у Львові нещодавно 
за ініціативою одного із найвідоміших пластичних та рекон-
структивних хірургів України, Заслуженого лікаря України 
Ростислава  Валіхновського  було започатковано проведення 
доброчинної акції з надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги нашим бійцям.  До організації проведення низки 
операцій у  Військово-медичному клінічному центрі  Західного 
регіону, яким керує полковник медичної служби Іван Гайда, 
долучився представник клініки Р.Валіхновського у Львові, 
знаний лікар, кандидат медичних наук Назар Грицевич. Ними 
у відділенні щелепово-лицевої хірургії під завідуванням док-
тора Ігоря Бурачка було виконано декілька надзвичайно склад-
них реконструктивних пластичних операцій, які дозволили 
відновити як форму, так і функцію анатомічних ділянок об-
личчя та щелепово-лицевої системи.

Проведенню цієї доброчинної акції всіляко сприяв депу-
тат Львівської міської ради, член УЛТ у Львові доктор Роман 
Грицевич.  Ростиславом Валіхновським заплановано прове-
дення таких акцій і у інших лікувальних закладах України, 
де лікують поранених воїнів АТО. Але, як запевнив лікар-доб-
рочинець, він ще неодноразово побуває  і у Львові.

Власна інформація

Назар Грицевич, Роман Грицевич, Ігор Бурачок,
Іван Гайда, Руслан Валіхновський

 • Íîâèíè ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè

ÏÎÂÅÐÒÀªÌÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀØÈÌ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀÌ

(Закінчення на стор. 1)
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 Вперто та наполегливо суспільству втовкмачується дум-
ка про те, що медична допомога не може бути безкоштовною. 
Але ж вартість її не повинна перевищувати можливості її 
оплати кожним без виключення громадянином України – чи 
то пацієнтом Феофанії, чи пацієнтом ЦРЛ. Те ж саме стосу-
ється і вартості ліків, які у нас набагато вищі, ніж у сусідніх 
державах, при набагато нижчих зарплатах та пенсіях. У всіх 
цивілізованих країнах світу найбільшою статтею видатків 
державного бюджету є видатки на систему охорони здоров’я. 
У нас же ці видатки становлять менше 3% ВВП за необхід-
ного мінімуму для «виживання» медицини у 5%! Медична 
допомога повинна оплачуватись самим пацієнтом ( у нас ли-
ше дехто може собі це позволити), або державою ( вона ж 
цього практично не робить), або страховою компанією ( у нас 
цього все ще нема). Залишається помирати?!

* * *
Поза межами здорового глузду українське ноу-хау: зрос-

тання «мінімалки» вдвічі в умовах економічної та військової 
кризи. Це нагадує анекдотичну ситуацію, коли сім’я, в якій 
гостро не вистачає грошей на хліб насущний, вирішує поїха-
ти на курорт, де «все включено», бо там, мовляв, наїмося «від 
пуза»! Економіку, як і математику чи фізику, не можна об-
манути. Різні експерти пропонують розглядати це як популізм, 
непрофесіоналізм, а то й як шкідництво. І в медицині, зо-
крема, приватній, і в освіті, і в малому чи середньому бізнесі 
чимало людей працювали на 0,25-0,75 ставки, бо так було 
вигідно як для функціонування закладу, так і за тривалістю 
робочого часу для таких працівників, яким через ті чи інші 
обставини невигідно і неможливо було працювати на повну 
ставку. Тепер їх очікує безробіття, бо фонд зарплати зможе 
покрити «мінімалки» далеко не для всіх!? Чи їх ощасливлять 
«безвізом»? Щодо медицини, то наша влада практично ніяк 
не реагує на шалений відтік кадрів закордон, в той час, коли 
в Україні катастрофічно зростає дефіцит медиків.

Нещодавно Ольга Богомолець назвала реформування ме-
дицини «реформою навмання». Свідченням цього, наприклад, 
може бути те, що багато побалакавши і нічого не зробивши 
щодо впровадження страхової медицини, тепер взялись за 
наступний «пріоритет» – організацію госпітальних округів з 
врахуванням створення об’єднаних територіальних громад, 
яке ще далеко не завершено. Дехто говорить, що саме із вра-
хуванням меж ГО створюватимуть ОТГ?! Ми є свідками того, 
наскільки непродуманою стала реформа поліції. Ми є свідками 
того, наскільки невдалою виявилась перша спроба введення 
референтних цін на ліки, яку відмінили вже на другий день, 
відтермінувавши на 2 місяці, «бо ще не все продано за вищи-
ми цінами». Але чимало ліків вже зникли із аптечних полиць. 
Чи система охорони здоров’я може бути полігоном для ре-
форматорських експериментів? Адже йдеться про життя міль-
йонів. У зв’язку із вкрай незадовільним становищем щодо 
імунізації населення від України готові відгородитися сусід-
ні держави, бо у нас є загроза виникнення небезпечних і вже 
ліквідованих у світі хвороб. 

Коли ж нарешті всі ті, від кого залежить стан здоров’я 
народу та збереження життя людей, усвідомлять, що більш 
ніж 40 мільйонам українців абсолютно байдужими є їх ре-
форматорські викрутаси. Люди хочуть одного: гарантованого 
забезпечення кожному можливості отримати необхідну ме-
дичну допомогу і мати фінансову можливість оплатити її чи 
отримати з цією метою фінансову допомогу від держави, в 
т.ч. і для лікування, зокрема, невідкладного, за кордоном. 

Не лише авторові цих рядків, а й, напевно, кожному хотіло ся 
б похвалити нашу українську владу, в тому числі і наших ко лег, 
які займають високі посади, за добре налагоджену роботу 
системи охорони здоров’я. Так віриться в те, що колись так і 
буде. Але маємо те, що маємо, хворіємо сьогодні і хвороби не 
хочуть чекати сподіваного доброго та ефективного лікування! 

У Конституції України записані такі чудові слова, які 
стосуються життя-буття кожного українця! Як чудово ми 
б жили, коли б виконувались засади Основного Закону 
держави!

Зеновій МАСНИЙ

(Закінчення. Початок на стор. 1)
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ß. ÌÎÐÀËÜ. Ä²ÉÑÍ²ÑÒÜ...

Якість лабораторних досліджень залежить від багатьох 
чинників. Вони впливають на преаналітичний, ана-

літичний та постаналітичний етапи і таким чином можуть 
спотворювати результати досліджень, що не відобразить па-
тологічний процес у хворого.

Хворому, який тільки поступив у лікарню, лікар на основі 
клінічного обстеження призначає мінімальний перелік лабо-
раторних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу. 
В подальшому, з метою оцінки важкості хвороби, проведення 
диференційної діагностики, контролю за лікуванням призна-
чає додаткові аналізи. В історії хвороби необхідно відобра-
зити мету призначення того чи іншого аналізу.

Для ліквідації надмірної чи недостатньої кількості замов-
лень на аналізи необхідно наступне: а) враховувати ступінь 
інформативності лабораторного тесту при даній патології; 
б) співставляти час призначення аналізу з динамікою патоло-
гічного процесу. Наприклад, недоцільно досліджувати міог-
лобін для діагностики інфаркту міокарду на третю добу після 
гострого серцевого нападу (тест інформативний в першу добу 
хвороби), або досліджувати коагулограму через годину після 
введення гепарину; в) звертати увагу на супутні захворювання 
і призначати лабораторні тести для їх підтвердження; г) в 
першу чергу використовувати високо специфічні лаборатор-
ні тести, патогномонічні для даної хвороби; д) пам’ятати, що 
при деяких патологічних станах загальноприйняті лабораторні 
тести не інформативні. Наприклад, підвищена активність альфа-
амілази при панкреатиті спостерігається тільки в перші дні 
хвороби, онкомаркери не інформативні при дослідженні їх на 
2-3 добу після операції (період напіврозпаду), гемограма в 
латентний період променевої хвороби мало характерна; є) при 
призначенні лабораторних досліджень необхідно враховувати 
вплив лікарських препаратів, які хворий приймає. Як прави-
ло, взяття біоматеріалу повинно здійснюватись до лікування. 
Під час лікування забирають для дослідження проби на фоні 
призупинення прийому ліків. У випадку,коли хворий не може 
припинити лікування, слід повідомити лабораторію, які ме-
дикаменти він приймає. На лабораторні показники значною 
мірою впливають різні зовнішні фактори.

Голодування знижує рівень глюкози в крові у здорових 
людей до 2,5 ммоль/л, у хворих нерідко розвивається гіпоглі-
кемія і підвищується рівень вільних жирних кислот без змін 
вмісту холестерину, а далі знижується концентрація холесте-
рину, тригліцеридів, аполіпопротеїнів, білка, сечовини. Вміст 
креатиніну і сечової кислоти підвищується, може виникнути 
кетонемія і кетонурія. Також знижується рівень гормонів Т3 
і Т4. При довготривалому голодуванні секреція з сечою амі-
аку і креатиніну збільшується, а виведення сечовини, кальцію 
і фосфатів зменшується. Такі зміни також можуть бути після 
важких хірургічних операцій або у хворих у стані катаболізму. 
Ранньою ознакою голодування є зниження вмісту преальбу-
ліну і ретінолзв’язуючого білка, кліренс сечової кислоти змен-
шується.

Жирна їжа може підвищити активність лужної фосфатази, 
особливо у людей з «0», «В» групами крові; може спостері-
гатися помутніння сироватки (плазми) крові як наслідок гі-
перліпідемії, гіперхіломікронемії (вживання жирного сиру, 
тваринного жиру, кремів.)

Ліпемія не дозволяє правильно визначити вміст білків та 
деяких інших лабораторних тестів, помилково встановлюєть-
ся їх підвищення.

При вживанні їжі з високим вмістом ненасичених жирних 
кислот ( рослинних олій) в сироватці крові знижується вміст 
холестерину. Банани, ананаси, томати, авокадо багаті серото-
ніном, тому через три дні після їх вживання в сечі навіть 
здорової людини підвищується вміст 5-оксиіндолоцтової кис-
лоти.

При вживанні їжі бідної вуглеводами і багатої жирами і 
білками, розвивається гіпоглікемія і кетоз внаслідок зниження 
рН, бікарбонатів і підвищення вмісту органічних кислот, ке-
тонових тіл (ацетону, ацетооцтової і бетаоксимасляної кислот).

Надмірна кількість м’яса, білків, нуклеотидів підвищує 
вміст сечовини, аміаку, сечової кислоти в сироватці крові і в 
сечі та збільшує секрецію сечової кислоти з сечею.

При дослідженні вмісту білків в крові і сечі не слід напе-
редодні ввечері вживати з їжею велику кількість білків (м’ясо, 
сири, яєчний білок ), при цьому їх вміст, як правило, підви-
щується.

У хворих з порушенням процесів всмоктування в кишків-
нику (ентерит, ентероколіт, целіакія, гіпотиреодизм, хвороба 
Аддісона), при дослідженні глікемічної кривої пероральне 
навантаження глюкозою необхідно замінити довенним вве-
денням.

Вживання їжі, як правило, викликає збільшення числа 
лейкоцитів в крові за рахунок нейтрофілів.

 Щоб виключити вплив їжі на лабораторні показники, слід 
додержуватись правил збору біоматеріалу для аналізу, а саме – 
проводити забір через 12-14 годин після перерви у прийомі їжі.

При деяких дослідженнях необхідна спеціальна дієта, про 
що слід повідомити хворого. Наприклад, при дослідженні 
вмісту біохімічних і гематологічних показників натще необ-

хідно попередити хворого, щоб не пив чай або каву, однак 
воду може пити, бо якщо хворий не проінформований, то 
можлива дегідратація організму, в результаті чого змінюється 
гематокрит та інші лабораторні тести.

Кофеїн інгібує фосфодіестеразу і, як наслідок, розщеплює 
циклічний АМФ, посилює глікогеноліз і глюконеогенез, підви-
щує вміст глюкози в крові, також розвивається адреналінемія.

Кофеїн активує тригліцеридліпазу і підвищує вміст ете-
рифікованих жирних кислот (висока кількість жирних кислот 
ускладнює визначення гормонів і лікарських речовин, які 
зв’язані з альбуміном).

Через три години після прийому 250 мг кофеїну підви-
щується активність реніну плазми і вміст катехоламінів . У 
крові збільшується кількість лейкоцитів.

Зміни, викликані кофеїном, тривають 6-12 годин, і посту-
пово повертаються до вихідних величин.

У зв’язку із сказаним, хворим при підготовці до лабора-
торних досліджень забороняється вживати протягом 14-16 го-
дин напої з кофеїном.

При вживанні значної кількості алкоголю виникають гострі 
порушення в організмі. Через 1-4 години після прийнятого 
алкоголю знижується рівень глюкози у сироватці крові внас-
лідок гальмування глюконеогенезу в печінці. Етанол в гепа-
тоцитах перетворюється в ацетальальдегид і ацетат, що збіль-
шує утворення сечової кислоти. Крім того, ацетат знижує вміст 
бікарбонатів, таким чином, розвивається метаболічний ацидоз. 
Підвищується вміст лактату, що обумовлює зниження секре-
ції з сечею сечової кислоти і концентрація останньої у сиро-
ватці крові зростає.

При хронічному вживанні алкоголю підвищується в си-
роватці крові активність печінкових ферментів: ПТ (гамаглу-
тамілтрансферази) ГД (глютаматдегідрогенази), АЛТ (алані-
намінотрансферази), ACT (аспартатамінотрансферази), ТГ 
(тригліцеридів), зменшується діурез у зв’язку із зниженням 
вивільнення вазопресину і підвищенням секреції реніну та 
альдостерону. Зменшується рівень фолієвої кислоти, збіль-
шується діаметр еритроцитів і з часом розвивається анемія 
макроцитарного, і, можливо, мегалоцитарного типу.

Лікар має попередити хворого про невживання алкоголь-
них напоїв при підготовці до клінічного аналізу, а у випадку 
хронічного алкоголізму при оцінці лабораторних тестів вра-
ховувати алкогольну інтерференцію на обмін речовин.

Тривале куріння (1 і більше років по 2-5 цигарок щоденно) 
сприяє підвищенню карбоксигемоглобіну, катехоламінів, кор-
тизолу в крові. Нерідко знижується число еозинофілів, число 
нейтрофілів, моноцитів, вміст вільних жирних кислот збіль-
шується. Крім цього, може збільшуватись вміст гемоглобіну, 
кількість еритроцитів, їх середній діаметр та об’єм. Загальна 
кількість лейкоцитів частіше зменшується. Хронічне куріння 
впливає на ліпідний обмін, при викурюванні 15-25 сигарет 
на день підвищується вміст ЗЛ, ТГ, ХСЛПНГ і ХСЛПДНГ, 
знижується ХСЛПВГ, а якщо більше 25 сигарет, то ці зміни 
дуже виражені.

У пацієнтів віком 22-30 років, що курять більше 2 років 
20 цигарок в день, знижується концентрація імуноглобулінів: 
A, G, М, та вміст бета-ліпопротеїдів, підвищується альфа-2 
макроглобуліни. У курців виявлено у 7-8 разів підвищення 
активності термостабільного, подібного до плацентарного, 
ізоферменту лужної фосфатази, який вважають маркером 
пухлин різної локалізації, Також зростає активність цього 
ферменту в бронхоальвеолярній рідині, збільшується актив-
ність альфа-амілази і еластази-2, а при функціональному 
стимулюванні – в 150-200 разів підвищується активність цих 
ферментів. Таким чином, у курців необхідно враховувати ін-
терференцію нікотину на лабораторні показники.

Фізичні навантаження можуть викликати короткотривалі 
зміни лабораторних показників, наприклад зниження і нада-
лі підвищення в крові вмісту вільних жирних кислот, підви-
щення аміаку (на 150-180%), лактату (на 200-300%).

Фізичні вправи активують зсідання крові, фібриноліз, 
збільшують активність тромбоцитів, підвищують кількість 
лейкоцитів в крові. Після 1-2-денного фізичного навантаження 
активність деяких ферментів (КК,АСТ, ЛДГ) може залишатись 
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З кожним роком число лабораторних досліджень збільшується, вдосконалюється процес прове-
дення аналізів. В діагностичній роботі питома вага лабораторних досліджень складає 79-90%. Ви-
могою клініцистів до лабораторної інформації є об’єктивне відображення стану внутрішнього се-
редовища організму хворого, виявлення змін, викликаних патологічним процесом. Для цього 
лабораторна інформація повинна бути якісною.

ОГОЛОШЕННЯ
У храмі св. Йосафата м. Львова Української Греко-

Католицької Церкви проводяться

МОЛИТВИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ МЕДИЦИНИ

Основним наміренням є молитва за пацієнтів, потре-
буючих зцілення. Запрошуються також всі бажаючі, 

незважаючи на конфесійну приналежність. 
Молитовні зібрання відбуваються у перший понеді-

лок місяця від 17.15 до 18.00 год. 
і передбачають у своїй програмі:

• коротка духовна наука
• роздуми і молитва в тиші
• молебень біля мощей бл. Миколая Чарнецького 

(можна подавати імена пацієнтів)
Є можливість залишитися на Святу Літургію, яка 

розпочинається о 18.00
Адреса:
церква св. Йосафата
вул. Замарстинівська, 134
м. Львів
тел. 231-85-35, моб. 098-25-35-068
Онлайн: http://www.cssr.lviv.ua/translyatsiya/
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9-ого лютого у 
Львівському національ-
ному медичному універ-
ситеті імені Данила 
Галицького відбувся 
семінар-круглий стіл на 
тему «Окремі аспекти 
лікування бойової трав-
ми». Він був організо-
ваний Студентським 
науковим гуртком кафе-
дри оперативної хірургії 
з топографічною анато-
мією (зав. кафедри 
проф. Масна З.З., керів-

ник гуртка ас. Орел М.Г.), Студентським науковим товариством 
університету (голова СНТ Ірина Зубко) та Товариством мо-
лодих вчених (голова ТМВ Назар Калинович). Захід викликав 
величезну зацікавленість – біля 300 студентів різних курсів 
та факультетів університету, а також лікарів-інтернів прийшли, 
щоб послухати фахівців-хірургів, які ділилися унікальним 
власним досвідом лікування пацієнтів з пораненнями різної 
важкості, отриманими під час бойових дій на сході України. 

Лікар вищої категорії, старший ординатор урологічного 
відділення Військово-медичного клінічного центру Західно-

го регіону, кандидат медичних наук Кльофа Т.Г. розповів при-
сутнім про структуру військових шпиталів в Україні та за 
кордоном, судинний хірург львівської обласної клінічної лі-
карні, кандидат медичних наук Кобза Т.І. поділився досвідом 
роботи хірурга-добровольця у лікуванні судинних та інших 
ушкоджень у поранених. Вразила присутніх розповідь лікаря-
нейрохірурга вищої категорії, завідувача нейрохірургічного 
відділення ВМКЦЗР, підполковника медичної служби Івани-
ка Р.Ю. про хірургічне лікування травм під час жорстоких 
бойових дій в Луганському аеропорту. Виступ начальника 
клініки ушкоджень, підполковника медичної служби, лікаря-
травматолога ВМКЦЗР Лося Д.В. стосувався лікування мінно-
бойової та інших травм і їх ускладнень.

У дискусії взяли участь завідувач відділення термічної 
травми та пластичної хірургії МКЛ №8, кандидат медичних 
наук Савчин В.С., лікар-нейрохірург ВМКЦЗР Іванов С.В., 
лікар батальйону «Азов», лікар-хірург КМКЛШМД, кандидат 
медичних наук Василькевич К.Ю., які особливу увагу присут-
ніх акцентували на важливості правильного надання першої 
медичної до шпитальної допомоги безпосередньо на передовій. 

Із заключним словом виступив завідувач кафедри травма-
тології-ортопедії ЛНМУ ім. Данила Галицького, професор 
Трутяк І.Р., який поділився унікальним досвідом лікування 
поранених з важкими бойовими травмами в травматологічних 
відділеннях лікарень м. Львова та ВМКЦЗР. 
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Доповідає доктор Кльофа Т.Г.

1 ряд – доктор Кобза Т, професор Трутяк І., доктор Васильке-
вич К; 2 ряд – ас. Орел М., доктор Зубко І., доктор Калинович Н. 

Проведений семінар засвідчив велику актуальність ви-
вчення військової медицини. Він переконливо показав, що 
молоді лікарі та студенти-медики, усвідомлюючи свій патріо-
тичний обов’язок перед Вітчизною, стараються якомога пов-
ніше оволодіти різними аспектами організації медичної до-
помоги у воєнних умовах, набути практичних навиків ліку-
вання поранених, довідавшись про все це безпосередньо від 
учасників бойових дій. 

Галина САЯН, студентка 5-го курсу 
медичного факультету, Марія ОРЕЛ асистент 

кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією 

підвищеною. Довготривале фізичне навантаження супроводжується збільшенням вмісту ста-
тевих гормонів в крові, в тому числі тестостерону, андростендіону, естрогенів, лютеїнізую-
чого гормону гіпофізу. При фізичному перенапруженні зникають імуноглобуліни в рідких 
середовищах організму, що пов’язано з підвищенням вмісту стресових гормонів та зміною 
кислотно-лужного стану в організмі. З огляду на це, перед забором крові для дослідження 
слід максимально скоротити фізичні навантаження.

Стресові реакції викликають тимчасовий лейкоцитоз, зниження вмісту заліза, підвищен-
ня вмісту катехоламінів, альдостерону, ангіотензину, кортізолу, пролактину, реніну, вазопре-
сину. Сильне збудження з гіпервентиляцією супроводжується збільшенням лактату і жирних 
кислот в крові та розладом кислотно-лужного стану, збільшується вміст холестерину, інсулі-
ну, глюкози, фібриногену, альбуміну.

Добові ритми лабораторних показників мають велике значення в оцінці лабораторних 
тестів, наприклад, після обіду, в другій половині дня вміст багатьох гормонів знижується, 
число еозинофілів збільшується, розвивається лейкоцитоз, підвищується вміст заліза, три-
гліцеридів та інш (табл. 1 ).

Для діагностики гострого інфаркту міокарду характерно збільшення в крові НЕЖК з 7 до 
17 год, а також підвищення рівня натрію і калію в сечі.

В залежності від віку ( зрілий, похилий) добові коливання різні. Так, ЗЛ, ХС, ТГ, бета-
ліпопротеїди у старших вищі ніж у молодих. При більш високому вмісті ЗЛ і беталіпопротеї-
дів добові коливання не суттєві. У молодих беталіпопротеїди і ЗЛ найвищі у період від 22 до 
2 години.

Максимальні збільшення величин лабораторних тестів можна помилково оцінити, як па-
тологію, однак необхідно відзначити, що добові коливання при захворюваннях менш вира-
жені.

З огляду на добові коливання лабораторні дослідження необхідно проводити в один і той 
же час, вранці через 1-2 години після сну.

Особливості добових коливань показників пуринового обміну використовуються для ла-
бораторної діагностики подагри. Так, вміст сечової кислоти у сироватці крові у здорових і 
при ревматичному артриті високий о 7 годині, а о 15 - знижується, мінімальна її кількість - о 
23 годині.

При подагрі о 7 годині вміст такий же, як у нормі або при ревмоартриті, а біля 15-17 го-
дини- високий. У цих хворих нирковий кліренс сечової кислоти протягом доби залишається 
низьким, а у нормі і при ревматичному артриті вночі низький, підвищується у проміжку від 
7 до 15 годин.

Більш виражені показники вмісту сечової кислоти спостерігаються при споживанні про-
тягом 2-3 днів знежиреного м’яса Таким чином, використання хроніодіагностики в лабора-
торній практиці дозволяє діагностувати деякі хвороби, зокрема, подагру.

Хворий часто проходить діагностичні процедури, які можуть вплинути на лабораторні 
показники. Для правильної оцінки лабораторних показників необхідно враховувати вплив 
діагностичних заходів. Венепункція у деяких людей викликає психологічний і фізіологічний 
вплив ( страх, біль, травма при проколі та інше), що супроводжується стресовою реакцією, 
підвищується продукція наднирниками адреналіну і вихід його в загальну циркуляцію крові, 
виникає гіперглікемія, збільшується число лейкоцитів.

Після введення рентгенконтрастної суміші та інших, що вміщують йод, не можна дослі-
джувати обмін йоду в організмі. Крім того, рентгенконтрасні суміші виділяються через жовч-
ні шляхи і обумовлюють гіпербілірубінемію у зв’язку з конкурентною дією з білірубіном на 
шляху його секреції. Брати кров на активність кислої фосфатази передміхурової залози необ-
хідно через 48 годин після таких процедур, як масаж передміхурової залози, катетирізація, 
цистоскопія.

Люмбальна пункція викликає збільшення числа лейкоцитів у периферичній крові.
Функціональні проби і стресові реакції, фізичне навантаження, навантаження харчовими 

речовинами ( вуглеводнями, жирами, білками, гормонами) викликають, крім підвищення ак-
тивності ферментів, збільшення вмісту гормонів, загальні реакції, посилення згортання 

Таблиця 1 
Години максимального вмісту в крові основних 

лабораторних показників
№ 
п/п Лабораторні показники Максимальний вміст в крові, год

1 ЛДГ( лактатдегідрогеназа) 7-8 протягом дня знижується
2 Алкогольдегідрогеназа 14
3 Загальний білок 5-6
4 Альфа-1 –глобуліни 15-18
5 Альфа-2-глобуліни 5-6
6 Бета і гама-глобуліни 20-23
7 Фібриноген 5-6
8 Гемоглобін 5-6
9 Глікоген 12-13
10 Піруват 15-18
11 Азот амінокислот 20-23
12 Глюкоза 30 хвилин після вживання вуглеводів

13 Загальні ліпіди - 15-18, – 7-у людей похилого віку, 
- 22 – у молодих і хворих стенокардією.

14 Тригліцериди 2-4 після жирної їжі, при підвищенні коливання 
незначні, 22 при стенокардії, а в 7 нижче норми.

15 Холестерин 7, 15-18, 22 при стенокардії, 2-7 при гострому 
інфаркті міокарду.

16 Еозинофіли 17-18
17 Лейкоцити 1-2 після їжі

18 Еритроцити і ретикулоцити 5-15 після втрати води, 2-3 доби після кровотечі 
або гемолізу

19 Тромбоцити 1-2 після фізичного навантаження, травм, 
при згущенні крові

20 Зсідання крові 0,5-1,0 після фізичного навантаження

крові,збільшення числа лейкоцитів, тромбоцитів та інше. Тому лабораторні дослідження слід 
проводити через 3-5 днів після діагностичних втручань.

При дослідженні активності лужної фосфатази кров для аналізу слід брати через 2-3 дні 
після припинення застосування сульфаніламідних препаратів. Аспіриновмісні препарати по-
винні бути відмінені за 7-10 днів до проведення дослідження первинного гемостазу (часу 
кровотечі, кількості та функції тромбоцитів). В іншому випадку показники вказуватимуть на 
патологію.

 Впливати на лабораторні показники може навіть проживання в гористій місцевості, тем-
пература середовища. Кількість гемоглобіну підвищується у горян.

Тому слід завжди пам’ятати, що аналіз взятий без врахування вище перерахованих фак-
торів, може погіршувати діагностику значно більше, ніж його відсутність. Також пам’ятаймо, 
що біоматеріал повинен доставлятись в лабораторію своєчасно, як і результати його аналізу 
до рук лікаря.

Із книги Катерини Захарії та Ніли Педько 
«Шляхи підвищення якості лабораторних досліджень» 

125-річчя появи на канадській землі перших поселенців 
із України – чим не привід згадати про окремі постаті канад-
ських українців, які в той чи інший спосіб здобули право на 
довгу та добру пам’ять про себе. До таких особистостей мож-
на віднести і звичайного канадського педагога, спортсмена, 
українця за походженням світлої пам’яті Володимира Кузя, 
який увесь свій вільний час присвячував вихованню україн-
ської молоді на чужині, прищепленню їй здорового способу 
життя та потягу до спорту. Він всі свої заощадження заповів 
після смерті віддати на підтримку талановитих дітей в Украї-
ні. У далекій чужині Володимир Кузь не забував про свою 
прабатьківську землю, про її людей, докладав зусиль до зміц-
нення здоров’я підростаючих поколінь. З цією метою у 
1997 році було засновано благодійний фонд його імені, який 

підтримує українську студентську молодь 
у її стремліннях до здорового способу жит-
тя та пропагування цього та інших націо-
нально спрямованих починань. 

Фондом надається фінансова підтримка талановитим сту-
дентам в Україні, головно за успіхи в навчанні та пропагу-
ванні фізичної культури, здорового способу життя і активність 
у громадській роботі. «Географія» діяльності фонду в Украї-
ні досить широка – стипендії надаються для студентів Льво-
ва (ЛДУФК, ЛУФК, ЛНАМ), Дрогобича, Тернополя, Рівного 
(«Острозька Академія»), Харкова. Так, щорічно у Львівсько-
му державному університеті фізичної культури вручають дві 
іменні стипендії, кожна з яких складає 500 доларів США. 
Студенти-медики також можуть старатись проявити себе в 
справі пропагування здорового способу життя і фізичної куль-
тури та стати стипендіатами Фонду В.Кузя. 

Данило ЧАЛИЙ

Ректор ЛДУФК, професор Євген Приступа, розпорядниця Фонду 
імені Володимира Кузя, кавалер Почесної відзнаки ЛДУФК імені 

професора Івана Боберського Віра Маланчій та студенти 
ЛДУФК Володимир Бородулько – чемпіон світу із драгонботу 

(2014 р.) і Марія Музичук – тоді ще майбутня чемпіонка світу з 
шахмат. (Фото 2014 р.)
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Українське лікарське 

товариство у Львові сердечно 
вітає з ювілеєм 

доктора Ореста ПЕТРИШИНА!
Доктор Орест Петришин на-

лежить до когорти тих молодих 
лікарів, які активно долучились 
до відновлення діяльності това-
риства у 90-х роках минулого 
сторіччя. Він один із тих, хто 
впродовж всього часу бере ді-
йову участь в роботі УЛТ, є учас-
ником різних акцій, які прово-
дяться товариством. Громада 
неодноразово обирала його чле-
ном Головної управи, йому було 

довірено бути членом Суду лікарської честі, він очолював 
осередок товариства у Львівському регіональному фтизіопуль-
монологічному центрі. В цілому його активна участь в робо-
ті УЛТ гідна всілякої похвали та наслідування. Патріотична 
громадянська діяльність доктора Петришина знайшла свій 
прояв і в його участі в революційних подіях. Водночас він, 
будучи гідним продовжувачем родинної лікарської династії, 
відомий і як прекрасний спеціаліст – торакальний хірург ви-
щої кваліфікаційної категорії, автор близько 50 наукових пуб-
лікацій. Доктор Орест Петришин приходить до своєї ювілей-
ної дати у розквіті творчих сил, займаючи активну позицію 
у справі розбудови нашої державності, вирішенні актуальних 
проблем вітчизняної медицини.

 Вельмишановний Колего! Щиро бажаємо Вам міцного 
Здоров’я на многії літа, Щастя, наснаги для подальшої плід-
ної професійної праці та активної громадської діяльності, 
Господнього благословення для всіх Ваших добрих діянь!

Щиро вітаємо із ювілеєм Заслуженого лікаря України, за-
відувача кафедри терапії №1 та медичної діагностики факуль-
тету післядипломної освіти Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького, доктора медичних 
наук, професора Євгена Яковича СКЛЯРОВА.

Євген Якович народився 15 лютого 1947 року у Чернівцях 
в сім’ї відомого вченого Якова Павловича Склярова.

 Впродовж 1993-2011років він завідував кафедри поліклі-
нічної справи та сімейної медицини, а від 2011 року керує 
кафедрою терапії №1 та медичної діагностики ФПДО ЛНМУ 
ім. Данила Галицького.

 Пріоритетними напрямками наукової діяльності професо-
ра Євгена Яковича Склярова, в яких він заслужено вважається 
одним із провідних українських вчених, є гастроентерологія – 
клініко-патогенетичні аспекти виникнення ерозивно-виразко-
вих уражень різної етіології, неалкогольна жирова хвороба 
печінки у пацієнтів з кардіо-васкулярною патологією, лікування дисліпідемій. Під його ке-
рівництвом виконано 10 дисертаційних робіт. Він є автором понад 280 друкованих робіт. 
Професор Скляров Є. співавтор підручників з грифом МОЗ та МОН: «Сімейна медицина», 
2013 р. та 2015 р., «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» (підручник для мед-
сестер) 2008, 2011 рр., «Поліклінічна справа і сімейний лікар», 2003 р. (посібник з сімейної 
медицини для студентів 6 курсу), а також посібника «Основи гастроентерології», 1997-2011 рр. 
Член редакційної ради журналів «Гепатологія», «Львівський клінічний вісник». Він впродовж 
40 років бере участь у розробці методичних рекомендацій для студентів, лікарів-інтернів та 
практичних лікарів і за його участю та під його керівництвом видано 15 методичних реко-
мендацій.

Євген Якович, не зважаючи на велику зайнятість науковою та педагогічною роботою, 
велику увагу приділяє лікувально-консультативній діяльності в практичній медицині. Він 
систематично консультує пацієнтів в лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Впродовж 
останніх 15 років він є головою обласного товариства терапевтів. Брав участь впродовж 1999-
2003 років у міжнародній програмі «Партнерство охорони здоров’я» (Львів, Україна – Клівленд, 
Огайо (США). Його робота високо оцінена – у 2016 році професору Євгену Склярову при-
своєно звання Заслуженого лікаря України.

 Вельмишановний Колего! Медична громада сердечно вітає Вас із Вашим чудовим юві-
леєм та бажає міцного здоров’я та творчого натхнення, подальших великих успіхів у Вашій 
благородній діяльності на благо здоров’я нашого населення, у підготовці нових сучасних 
медичних кадрів! Хай щастить!

 Українське лікарське товариство у Львові

ДОКТОРУ РОМАНУ МАНАСТИРСЬКОМУ – 90 РОКІВ! 

Українське лікарське товариство у Львові щиро вітає із юві-
леєм високоповажаного доктора Романа МАНАСТИРСЬКОГО!

Особистість високо поважаного доктора Романа Манастир-
ського є унікальною в історії львівської медицини. Адже він 
чверть століття – впродовж 1958-1983 років був очільником 
системи охорони здоров’я Львівщини. Унікальність полягає не 
лише у часовому вимірі його діяльності на цій посаді, а й у 
досягненні величезних здобутків за цей час у розвитку керова-
ної ним галузі. Під його керівництвом та завдяки володінню 
чудовими організаторськими здібностями впродовж 25 років 
було збудовано 26 поліклінік та 20 лікарень, в тому числі у 
Львові, Дрогобичі, Червонограді, Сокалі, Стебнику, Новому 
Роздолі, Новояворівську,Сколе, Буську, Перемишлянах та інших 
населених пунктах. Серед них можна окремо відзначити клі-

нічну лікарню швидкої медичної допомоги на 1 000 ліжок, 8-му клінічну лікарню. Роман 
Манастирський був ініціатором організації десятків сільських лікарських амбулаторій, де 
працювали терапевти, педіатри та стоматологи. Він спричинився до суттєвого зміцнення мате-
ріально-технічної бази лікувальних та поліклінічних закладів, до створення потужних клініч-
них баз для підготовки кадрів з числа студентів Львівського державного медичного інституту 
та медичних училищ. За передовим досвідом до Львова з’їжджались медики з різних куточків 
Радянського Союзу. Непересічний талант доктора Манастирського яскраво проявився і у ме-
дичній науці – він захистив кандидатську дисертацію, його перу належать близько 100 науко-
вих публікацій, він є доцентом кафедри внутрішніх хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
декілька років очолював НДІ туберкульозу. Відійшовши від керівництва медициною Львів-
щини, Роман Манастирський завідував терапевтичним відділом 2-ї міської клінічної лікарні 
Львова, а від 1995 року довший час був заступником головного лікаря обласного державного 
клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру, де також очолював осередок 
УЛТ. Громадській діяльності доктор Манастирський віддає чимало часу і своєї душі. Він 
працював як член Головної управи, бере активну участь у різних заходах під егідою товари-
ства. Його праця відзначена багатьма нагородами, він є Заслуженим лікарем України.

Свій 90-річний ювілей доктор Роман Манастирський зустрічає, щиро вболіваючи за ста-
новлення та зміцнення нашої держави, підняття до світового рівня вітчизняної медицини, 
розвиткові якої він жертовно присвячує свою діяльність впродовж всього життя. 

Дорогий Ювіляре! Сердечно зичимо Вам Божої ласки та благословення на многії та бла-
гії літа у доброму здоров’ї та благополуччі , з вірою та надією на успішне сповнення всіх 
Ваших сподівань.

З роси та з води, шановний Ювіляре!

 • Â³òàºìî þâ³ëÿð³â

У моїй школі є традиція – кожного року в лютому від-
буваються зустрічі випускників. Зустрілася і я з одно-

класниками, коли минуло 5 років після закінчення школи. 
Хтось уже встиг одружитись, хтось саме збирається, в когось 
діти підростають, а дехто успішно завершує навчання. Я тоді 
була на 5 курсі медуніверситету. Таке спілкування із людьми 
недотичними до медицини змусило мене замислитись над 
абсурдністю життя. На той час одна із моїх однокласниць, 
навчаючись на останньому курсі вузу, встигала ще й підро-
бляти офіціантом, тому могла доволі непогано себе забезпе-
чувати. Тоді це не дивувало і на перший погляд не приверта-
ло уваги.

Минув ще рік і в мене з’явилася причина для гордості – 
завершена медична освіта. Насправді ж – нібито завершена. 
Навчання в медичному університеті нагадує такий собі доб-
рячий квест. Розпочинається все ще на першому курсі, коли 
тобі спершу викладають анатомію латиною, а тоді починають 
навчати тебе латини. Потім блудиш містом у пошуках по-
трібної лікарні і відділення. І коли після шести років навчання 
здавалося б усе позаду... розумієш, що твій диплом – це про-
сто барвиста картонка (так, вони у нас навіть не пластикові). 
Щоб справді стати лікарем, потрібно пройти інтернатуру, що 
по суті придумано дуже грамотно. І ось тут починаються дива.

Ти уже не студент, відповідно пільг у тебе ніяких. При-
міром, будучи студентом ти платив 200 гривень за місяць 
проживання у гуртожитку, а як інтерн платиш вже 800 гривень 
за ті ж умови проживання. Спершу думається, що це дурни-
ці – я ж тепер працюватиму і отримуватиму заробітну платню, 
все буде гаразд. Починаються робочі будні, коли ти справді 
маєш змогу відчути себе лікарем з усіма перевагами відпо-
відальності. За все це ти отримуєш плату аж 1600 гривень.

Всі професії важливі, всі професії потрібні. Тут я прига-
дала про свою однокласницю. За роботу офіціантом вона 
отримувала близько 3000 гривень. Чи важка це робота? Так. 
Що входить у обов’язки? Правильно прийняти замовлення, 
принести його, отримати за це оплату і під час всього цього 
посміхатися. Уявімо ситуацію, коли офіціант через втому і 
необережність проливає склянку окропу на одного з гостей. 
У цьому випадку викликають швидку медичну допомогу. Лі-
кар оглядає пацієнта, надає допомогу і за потреби транспор-
тує його до лікарні. На цьому етапі до роботи береться лікар 
стаціонару і продовжує допомагати пацієнту. Повернімося до 
лікаря швидкої медичної допомоги. Цей спеціаліст навчався 
протягом 6 років, потім проходив 1,5 роки інтернатури і піс-
ля цього почав працювати. Робота днями і ночами, постійно 
потрібно приймати рішення від яких залежить життя людини 
і при цьому посміхатися, бути у гарному настрої вдень та 
вночі. І тут виникає запитання: чому людина, яка може спри-
чинити опік, отримує більше, ніж людина, яка потім цей опік 
лікуватиме?

Хочеться відволіктись і вмикаєш телевізор, а там новини. 
Уряд саме ухвалює держбюджет на наступний рік. Лікарям і 
вчителям піднімуть заробітню плату. Зачекайте... а яка вона 

зараз? І не віриш власним вухам та очам... 
Підніматимуть на 800 гривень – із 6200 до 
7000 гривень. Серйозно? Де ці диво-ліка-
рі із такими зарплатами? Сумно навіть не 
те, що ніхто таких грошей насправді не 
отримує, а через те, що це транслюють по 
одному із центральних телеканалів. Став-

лення до медичних працівників і так було не найкращим, а 
що ж буде тепер?

«Самі знали на що йдете». Так, знали. Але вірили, що 
зміни на краще не за горами. «Берете хабарі от і живіть за 
них, он які дорогі авто під вікнами лікарні, здирники». Так, 
серед лікарів є хабарники, як і серед спеціалістів у будь-якій 
іншій галузі. Так, у декого багаті батьки, які можуть робити 
дороговартісні подарунки. І є молоді лікарі, які хочуть жити 
чесно і не стояти з простягнутою рукою в очікуванні подяки 
від пацієнтів. Та й хто дякуватиме молодому спеціалісту?

А знаєте чому у лікарів такі низькі зарплати? Політика 
ухвалення заробітної платні тягнеться ще із дореволюційних 
часів. Так-так, тих, що були ще до жовтневої революції. В той 
час лікарі були земськими. Кожен із них допомагав кільком 
маєткам, але лікував там усіх. Таким чином державі залиша-
лось лише забезпечити умови, щоб лікар міг собі оплатити 
житло і придбати одяг. Всі продукти харчування лікарі отри-
мували із цих маєтків. Звідси і пішло висловлювання “Лікарів 
прогодує народ”. Маєтки занепали, і мало хто тримає зараз 
свинок чи теля на балконі, та навіть і курочок не у кожній 
квартирі знайдеш... Але висловлювання в’їлось десь аж на 
генному рівні разом зі злістю на всіх медичних працівників.

У нас в країні медицина безкоштовна. Згідно із Консти-
туцією, так. Насправді, безумовно, що ні. Медична послуга – 
найдороговартісніший товар. Фактично, ця послуга – це плата 
за здоров’я, а іноді навіть за життя. Скільки ви готові запла-
тити за своє життя? «Життя безцінне»,– скажете ви. Так, але 
це не означає, що воно безкоштовне. Як ви поводитесь із будь-
чим новим, що придбали, чи то ґаджети, чи одяг. Ви обереж-
ні, бо знаєте, якщо це поламається чи порветься, то потім 
доведеться придбати нове. Ви цінуєте те, за що доводиться 
платити. Якщо не платити за здоров’я, то чи будете ви його 
цінувати? А для чого? Медицина ж у нас безкоштовна, можна 
хворіти скільки завгодно. Але пам’ятайте, що організм не 
“безкоштовний”, він має свої обмежені ресурси.

З малесенького досвіду роботи на «швидкій». Як для лі-
каря, ця робота дуже цікава. Ти маєш змогу випробувати себе 
на міцність, бо такого екстриму, як на «швидкій» немає біль-
ше ніде. І пацієнти бувають всілякі. Мої “улюблені” – ті, які 
лежать. Співчутливі громадяни, побачивши такий неопізнаний 
лежачий об’єкт, телефонують 103 і почуваються при цьому 
героями. Тоді прибуває бригада ШМД, підходить до лежачо-
го, який впирається і зі словами “ не потрібна мені медична 
допомога” встає і йде геть... Тому перед тим, як викликати 
допомогу, поцікавтесь чи людині вона потрібна. Неприємно 
спілкуватись із людьми у стані алкогольної інтоксикації? Ви 
не повірите, мені теж неприємно – на це я не вчилась.

А загалом медицина – це цікаво. Але не сьогодні в Украї-
ні…

Ганна С., лікар-інтерн першого року навчання, 
одна із кращих випускниць 2016 року 

ЛНМУ ім. Данила Галицького. 

 • Íîâèíè ñâ³òîâî¿ ìåäèöèíè

ËÞÄÑÒÂÓ ÇÀÃÐÎÆÓª...
ÏÅÐÅÂÒÎÌÀ!
Науковці Даремського університету в Англії започат-

кували проект «The Rest Test» з метою вивчення по-
треби людей у відпочинку. Залучивши понад 18 тисяч рес-
пондентів у 134 країнах світу,вчені аналізували звички та 
погляди людей на відпочинок. За результатами проведеного 
дослідження було встановлено, що 68% людей страждають 
від недостатнього відпочинку. Як відзначила керівник проек-
ту соціолог Фелісіті Колард, виявилось, що уміння людини 
відпочивати та рівень її добробуту тісно пов’язані. Люди, які 
не відчувають перевтоми, володіють удвічі більшими достат-
ками, ніж ті, які страждають від втоми, тобто є безпідставним 
твердження про те, що багато відпочивають лише ледарі. 
Встановлено, що молодші люди із більшими прибутками пе-
ребувають у спокої менше часу. Є очевидним те, що такі 
взаємозв’язки повинні враховувати і медики, коли йдеться 
про здоров’я їх пацієнтів.

«Українська думка»

 • Òî÷êà çîðó

×ÎÌÓ ÊÐÀÙÅ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ 
ÎÔ²Ö²ÀÍÒÎÌ, Í²Æ Ë²ÊÀÐÅÌ?
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20 лютого 2017 року будівничому львівської наукової шко-
ли онкології професорові Анатолію Івановичу Гнатишаку 
виповнилось би 100 років. Масштаби його діяльності настіль-
ки широкі, що їх важко охопити в одній статті – це і робота 
лікаря, і організатора медицини, і вченого, і, просто, велич 
справжнього інтелігента. Водночас, в його житті відображено 
тернистий шлях української інтелігенції до світла науки – per 
aspera ad astram. 

Людину характеризують не лише досягення, а й вміння 
долати перешкоди. Думаю, що саме час торкнутися і цієї теми. 
Як людина думаюча, Анатолій Іванович пройшов значну ідео-
логічну еволюцію. Народившись у сім’ї священика на Лем-
ківщині, в існуючих тоді історичних обставинах він вихову-
вався в проросійському «русинському» оточенні. Тому в часі 
студентського життя не інтегрувався в українські національні 
рухи, які вирували в цей час у Львові, де студіював медицину 
молодий Анатолій. Але він вмів спостерігати та аналізувати 
життєві процеси. Він вітав відновлення нашої незалежності. 
У своєму зверненні до колективу кафедри з нагоди Нового 
1992 року він засвідчив свою переконливу національну по-
зицію. Побажавши «сил та ініціативи у вдосконаленні онко-
логії та радіології як науки та практики та успішного виходу 
досягнень на світову арену», корифей української онкології 
наголосив: «Ми повинні доказати, що ми кращі за других і 
що наше важке минуле навчило нас боротьби за достойне 
майбутнє нашої України…Старе гасло «В єдності сила!» – це 
мудрість народу! Хай християнська любов і скромність допо-
може вам здійснити ваші задуми та нехай Бог благословить вас!».

Анатолій Іванович ніколи не сприймав більшовицької 
концепції світу, завжди в душі був опозиціонером. Свої лекції 
він читав українською мовою. Коли з метою русифікації на-
вчального процесу в україномовні студентські групи були 
включені чужоземці, з якими учбовий процес проводився 
російською мовою, на кафедрі онкології для слухання лекцій 
їх виділили окремі години, щоб мати можливість в основній 
масі студентів зберегти викладання рідною мовою. Додатко-
вих годин для цього, зрозуміло, ми не отримали. 

Анатолій Іванович любив філософію. Завдяки йому 
обов’яз кові для викладачів «філософські семінари», які про-
водилися під патронатом співробітників кафедри марксизму-
ленінізму, в групі, куди входили працівники кафедри онколо-
гії, проходили з особливим ідеологічним забарвленням, 
наскільки це було можливо в тих умовах.

Життя Анатолія Івановича не було встелене трояндами – 
там було більше колючок. Почнемо з того, що в період Другої 
світової війни він деякий час працював у Німеччині. Це не 
був його добровільний вибір, але з точки зору партійної бю-
рократії це булла серйозна пляма в біографії, яка не сприяла 
просуванню по кар’єрній драбині. Певний час він був науко-
вим секретарем Вченої ради інституту, але змушений був по-
дати заяву про свою відставку – очевидно, був «неугодний». 
Кандидатську дисертацію йому довелося подавати до захисту 
двічі. У стосунках з владою, зокрема медичною, він повністю 
сприйняв нонконформізм Н.Н. Петрова і Г.П. Ковтуновича – 
своїх вчителів. 

Щодо особистості Анатолія Гнатишака як вченого, то він 
відносив себе до учнів наукової школи відомого петербурзь-
кого онколога М.М. Петрова, який фактично заклав основи 
онкології в Східній Європі і не тільки. Для петербурзької 
школи були характерними нонконформізм до існуючого ре-
жиму і наукове “вільнодумство”, наскільки це було можливим 
в цих умовах. Все розпочалося з організації першого в Євро-
пі “научно-практического онкологического института Лен-
губздравотдела” у березні 1927 року. В цьому інституті були 
втілені ідеї про важливість організаційної роботи (“кабінет 
для обліку результатів лікування” – 1931 р.) про необхідність 
тісної співпраці клініцистів з патологоанатомами (патомор-
фологічна лабораторія організована в 1931-1933 рр.), про 
тісний зв’язок теоретичної і клінічної онкології (лабораторія 
пухлинних штамів – 1935 р.). М.М. Петров організував і очо-
лив першу кафедру онкології для удосконалення лікарів, був 
ініціатором і довічним редактором відомого журналу “Вопросы 
онкологии”. Це була непересічна особистість, яка залишила 
слід в світовій онкології і вплинула на формування цілих по-
колінь науковців – онкологів. Серед таких був Г.П.Ковтунович, 
який розпочав свою наукову діяльність в онкології під керів-
ництвом М.М. Петрова в лабораторії експериментального 
раку АМН СРСР в Сухумі, де виконав класичні роботи про 
вплив ультрафіолетових променів на виникнення раку шкіри. 
Г.П. Ковтунович приїхав у 1945 році до Львова і очолив тут 
кафедру загальної хірургії з онкологічним відділенням. Він 
привіз і засіяв на львівський ґрунт ідеї свого вчителя і таким 
чином став безпосереднім засновником Львівської школи он-
кології. Він був тим “мостом” між Петровською і Львівською 
школою онкологів. Одним з найздібніших учнів професора 
Г.П. Ковтуновича став А.І.Гнатишак, який успадкував по ньо-
му кафедру хірургії і лідерство серед Львівських онкологів. 

Професор А..Гнатишак зробив наступний крок в розбудові 
Львівської онкологічної школи, створивши в 1966 році кафе-
дру онкології для студентів медичного інституту. Це була 
перша така кафедра в СРСР. Анатолій Гнатишак ніколи не 
втрачав зв’язку з школою М.М. Петрова і тому стали не випад-
ковими його дружні особисті та наукові стосунки з такими 
видатними вченими як А.І. Раков, М.П. Напалков, А.І. Сереб-
ров, С.А. Холдін, М.М. Александров, М.М. Блохін, Р.О. Мель-
ніков. Авторитет А.І. Гнатишака серед онкологів колишнього 
СРСР був надзвичайно високим. Він брав участь в усіх Все-

союзних з’їздах онкологів, входив в склад Правління Всесоюз-
ного онкологічного товариства, організував ряд всесоюзних 
конференцій у Львові (з питань цитології, лікування раку 
грудної залози тощо). А.І.Раков, який був ініціатором впро-
вадження в СРСР міжнародної класифікації TNM, залучив до 
цієї роботи А.І.Гнатишака

Анатолію Івановичу було нелегко реалізувати свою мрію 
про створення кафедри онкології для студентів. Для цього 
мусів подолати консерватизм міністерств освіти та охорони 
здоров’я як УРСР, так і СРСР, чиновники яких були заскоруз-
лі в бюрократизмі і не вітали таких нововведень. Тільки осо-
бистий вплив професора Гнатишака на тогочасного міністра 
охорони здоров’я Союзу академіка Бориса Петровського зру-
шив справу з місця.

Окремо потрібно сказати про зв’язок А.І.Гнатишака з 
українськими онкологами. Найяскравішою постаттю з них 
був академік Р.Є. Кавецький, учень О.О. Богомольця і його 
послідовник Р.Є. Кавецький створив в Києві в 1960 році україн-
ський науково-дослідний інститут експериментальної і клі-
нічної онкології. Основним напрямом наукових пошуків стала 
проблема “пухлина і організм”. Про те, як цінив Р.Є. Кавецький 
А.І. Гнатишака як вченого, свідчить факт, що саме А.І. Гна-
тишаку він запропонував в 1964 році зайняти місце свого 
заступника з наукової роботи. З різних причин цього не ста-
лося – може і на щастя для Львівської онкології. Не можна не 
згадати про співпрацю А.І. Гнатишака з І.Т. Шевченко (ди-
ректором науково – дослідного рентгено – радіологічного 
онкологічного інституту), А.І. Позмоговим, І.В. Касьяненко, 
К.П. Ганіною, Г.І. Кулик, І.П. Дєрковим, С.М. Слінчаком, 
Г.Г. Боднарем і багатьма Київськими онкологами. 

Професор А. Гнатишак був заступником голови Онколо-
гічного Товариства України, дуже активним учасником усіх 
наукових форумів, що проходили в Україні і кумиром лікарів 
усіх онкологічних диспансерів, які до цього часу згадують 
його небуденні виступи. Повертаючись до наукового спадку 
А.І. Гнатишака, треба відзначити його постійне бажання по-
єднати теорію з практикою. Будучи клініцистом – хірургом, 
Анатолій Іванович завжди активно цікавився теоретичними 
основами онкології. Він захистив в 1950 році кандидатську 
дисертацію “Рак і туберкульоз” в якій використав величезний 
матеріал Львівської прозектури і тим заклав на все життя тіс-
ні зв’язки з патоморфологією. В 1958 році Анатолій Іванович 
захистив докторську дисертацію “Рак щитовидної залози”. 
Обидві ці суто онкологічні роботи він виконав, перебуваючи 
на кафедрі загальної хірургії. Тому питання загальної хірур-
гії не могли бути йому чужими. Його цікавлять питання пан-
креатитів (дисертація В.В. Чаплінського) і правця (дисертація 
Г.А. Івашкевича). Він цікавиться тонкощами хірургічної тех-
ніки при операціях привушної залози (дисертація В.Г. Мухи). 
Водночас, завідуючи кафедрою загальної хірургії, його увагу 
притягують загальнобіологічні питання. В 1958 році він з 
власної ініціативи читає низку лекцій про основи генетики 
молекулярної біології. Треба пам’ятати , що генетика тільки 
що виходила з підпілля, куди її загнали сталінські інквізито-
ри в угоду “єдино правильної мічуринської біології”. Ще 
працюючи в хірургічній клініці, А.І. Гнатишак звертається 
до онкологічної тематики, що перекликається з роботами 
М.М. Петрова і Н.А. Краткіної. а саме до ідеї абластики і 
антибластики (кандидатська дисертація Б.Т. Білинського). З 
утворенням кафедри онкології А.І. Гнатишак мав можливість 
сформувати основні наукові напрямки саме в онкології. Ви-
вчається амінокислотний і білковий склад сироватки крові 
при різних локалізаціях раку (це докторська дисертація Р.О. Гу-
ляєвої, кандидатські дисертації В.Р. Саврана, Р.І. Сендецької, 
М.В. Кордоби). Виходячи із своїх теоретичних поглядів, 
А.І. Гнатишак також не міг змиритися з так званими “клініч-
ними стандартами”. Він прагнув до індивідуалізації лікуван-
ня хворих. Над цією проблемою колектив кафедри працював 
понад 20 років. Основна ідея полягала в тому, що успішне 
лікування онкологічного пацієнта можливе тільки з застосу-
ванням комплексної терапії – хірургічного втручання, про-
меневого і цитостатичного лікування, яке проводиться на тлі 
різних гормональних втручань. Дуже важко вибрати опти-
мальний підбір методів, який слід застосувати у конкретного 
хворого – звідси пошук критеріїв для індивідуального ліку-
вання. Це стосується гормоночутливості пухлини, чутливості 
пухлини до цитостатиків на основі “онкобіограми”, вивчення 
імунологічного статусу організму. Робота завершилась публі-
кацією монографії “Идивидуализация медикаментозного ле-
чения онкологических больных”, яка побачила світ в 1985 ро-
ці у Києві.

Усі три напрямки досліджень, наведені в книзі, в майбут-
ньому дали початок низці оригінальних робіт. Ідея визначен-
ня гормоночутливості раку на основі показника статевого 
хроматину втілилась в дисертаційних роботах З.О. Служинської, 
Д.С. Кайструкової, в роботах Б.П. Стернюка та І. Семків. Ви-
значення індивідуальної чутливості пухлини до цитостатиків 
стало предметом докторських дисертацій В.Р. Саврана і 
М.М. Шлемкевича та кандидатської Д.М. Шияна.

Необхідно відзначити великі знання і любов А.І. Гнатишака 
до біохімії – про це свідчить багаторічна співпраця кафедр 
онкології і біохімії, особиста дружба з такими відомими вче-
ними як Б.Собчук (кафедра біохімії медуніверситету) та І. Го-
ловацький (кафедра біохімії ветеринарної академії).

Жодне з нових відкриттів не проходило повз увагу про-
фесора А.І. Гнатишака – він захоплювався можливостями 

хіміотерапії. В нашій клініці 
застосовувались перші препа-
рати – сарколізин, ембіхін, тіо-
ТЕФ і бензо-ТЕФ. Анатолій 
Іванович широко дослідив 
можливості внутрішньоартері-
альної хіміотерапії і застосував 
її вже в 50-60–ті роки минулого 
століття. Ще в 1965 році була 
налагоджена перфузія хіміо-
препаратами ураженої сарко-
мою нижньої кінцівки. Він 
досліджував ізотопний склад 
водню в раковій пухлині шлун-
ка (разом з І.В. Грінбергом) і 
старався знайти клінічне засто-
сування для цього феномена. 
Разом з інститутом переливан-
ня крові налагодив автомієлотрансплантацію (кандидатська 
дисертація Л.П. Потульницької), чим на десятиліття випере-
див сучасну йому онкологію.

Свої теоретичні погляди А.І. Гнатишак в дуже доступній 
формі узагальнив в підручнику “Основы общей клинической 
онкологии”, який витримав два видання і довгий час був на-
стільною книгою для аспірантів в усьому Союзі для теоре-
тичної підготовки при здачі “кандидатського мінімуму”. Ро-
зуміючи сучасні тенденції в клінічній онкології, він одним з 
перших організував в Україні рандомізоване дослідження про 
повноцінність радикалізму операції Пейті в порівнянні з опе-
рацією Голстеда при раку грудної залози.

Анатолій Іванович Гнатишак до кінця життя очолював 
Львівське онкологічне товариство (починаючи з заступника 
голови – професора Г.П. Ковтуновича, потім голови, а в остан-
ні роки – Почесного голови). Він налагодив тісну міждисци-
плінарну співпрацю з клініцистами інших фахів (хірургами, 
ЛОР – спеціалістами, гематологами, радіологами), з біохімі-
ками та морфологами. Він зумів в дуже несприятливих умо-
вах створити Львівську наукову онкологічну школу, яка мала 
своє обличчя і високо цінувалася в Україні та за її межами. 
Під його керівництвом виконано 10 докторських і 28 канди-
датських дисертацій. Він автор майже 200 наукових публіка-
цій, першого в СРСР офіційно рекомендованого підручника 
«Общая классическая онкология», який витримав 2 видання 
(1975, 1989 рр.), а також першого українського видання «Он-
кологія» (1992 р.)

 Прийшовши в онкодиспансер, в якому була своя як бю-
рократична, так і медична ієрархія, Анатолій Іванович також 
не зустрів повного розуміння своїх ідей і знадобилося багато 
енергії, щоб перебороти інерцію нових колег. Впровадження 
системи TNM, яку він пропагував разом з академіком А.І. Ра-
ковим, зустріло спротив у колективі – мовляв, навіщо все це. 
Його намагання зменшити непотрібний завищений об’єм 
операцій (впровадження операцій Пейті замість Голстеда) теж 
викликало нечуваний опір колег. Не зустріли з розумінням і 
його ідеї аутомієлотрансплантації, яка на десятиліття виперед-
жала прийняті на той час погляди. Виходячи з егоїстичних 
інтересів, лікарі переконували пацієнтів відмовлятися від 
пропонованих методів лікування. Ідея кафедри, як «мозково-
го центру» колективу, дуже важко пробивала собі дорогу. 
Зрозуміло, що вся ця боротьба за прогрес в онкології супро-
воджувалася конфліктами на різних рівнях, які перешкоджа-
ли впровадженню наукових принципів практичної онкології. 
Але всупереч цьому, справа життя Анатолія Івановича «per 
aspera» просувалася. Були виділені години для викладання 
онкології, онкодиспансер перший серед онкологічних установ 
в Україні отримав престижне звання «клінічний».

Уважний читач, який орієнтується в сучасних тенденціях 
в організації медичної (особливо, клінічної) служби, без нашої 
підказки зрозуміє, які здобутки Анатолія Івановича були втра-
чені і чому. Чи є в назві сучасного Львівського онкологічного 
центру слово «клінічний»? – Нема. Чому? Конфлікт інтересів? 
Чи кафедра відіграє роль «мозкового центру» установи? Теж 
ні. Чи зберегли ми рівень представлення львівської онкології 
в загальноукраїнському і міжнародному масштабах? Мабуть, ні.

Тому ми, його учні, що признають свою приналежність 
до львівської онкологічної наукової школи, є боржниками 
пам’яті нашого великого Вчителя.

Сторічний ювілей – це, мабуть, нагода не лише славосло-
вити пам’ять ювіляра, але і час для роздумів про те, що по-
трібно і що можливо зробити для його достойного вшанування.

Вчена рада Львівського національного медичного універ-
ситету своїм рішенням запропонувала надати ім’я Анатолія 
Івановича Гнатишака Львівському державному онкологічному 
регіональному лікувально-діагностичному центру. Чи буде 
це реалізовано – побачимо. Готується конференція, присвя-
чена ювілею вченого, яка набуде загальноукраїнського зна-
чення. Побачило світ мемуарно-наукове видання «Професор 
Анатолій Іванович Гнатишак. До 100-річного ювілею». 

Реалізована мрія професора Анатолія Гнатишака – його 
ідея створення окремої кафедри онкології стала справжнім 
науковим творчим пам’ятником вченому. Сьогодні такі кафе-
дри діють у всіх наших медичних університетах.

Та, на жаль, чимало із того, що генерував професор 
А.І. Гнатишак, його учні не зуміли зберегти в силу різних 
обставин. Однак більшість ідей, які він пропонував, сьогодні 
загальноприйняті і стали стандартами лікування. Анатолій 
Гнатишак зайняв належне місце серед класиків онкології, хоч 
у житті завжди залишався справжнім романтиком.

Почесний член УЛТ, 
професор Борис БІЛИНСЬКИЙ
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душпастир та медик в одній 
особі докладав всіх старань 
для послаблення у недужих як 
тілесного, так і душевного бо-
лю. Не один раз сповідав та 
мирував важко хворих у каре-
ті швидкої. 

1964 року єпископ Василь 
Величковський хіротонізував 
Володимира Стернюка на 
єпископа-помічника. У 1972 ро-
ці він очолив катакомбну УГКЦ, 
а у 1991 став Митрополитом. 
Очоливши УГКЦ, Владика 
Володимир не полишав при-
діляти велику увагу медицині, 
як вже згадувалось – був духов-
ним патроном Українського лікарського товариства, ревно 
опікувався відновленням та роботою «Народної лічниці іме-
ні Митрополита Андрея». Не можна забувати про те, що саме 
завдяки опіці Владики Стернюка та тісній співпраці з УЛТ 
цей лікувальний заклад відродився і прекрасно функціонував 
у ті такі складні часи становлення нашої Незалежності.

 Владика Володимир Стернюк спочив на 92 році життя – 
у вересні 1998 року і зостав похованим у крипті катедрального 
собору Св. Юра у Львові. Світлий слід його духовного патро-
нату над нашим лікарським товариством зостався назавжди.

Сторінки історії львів-
ської медицини ХХ-го 

сторіччя не можна собі уявити 
без імені професора Романа Ба-
риляка – члена УЛТ від 1937 ро-
ку, якому посмертно у 2010 
році було надано звання Почес-
ного члена товариства

Роман Бариляк народився у 
національно-свідомій родині 
львівського юриста 18 лютого 
1912 року. У 1935 році він здо-
був диплом лікаря і до 1944 ро-
ку працював хірургом в 1-й 
міській клінічній лікарні Льво-
ва. Надалі його професійна ді-

яльність була пов’язана з оториноларингологією. Від 1944 ро-
ку він асистент профільної кафедри Львівського державного 

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè – ïîñòàò³

ÂËÀÄÈÊÀ, ßÊÈÉ ÑÒÀÂ ÏÎ×ÅÑÍÈÌ ×ËÅÍÎÌ ÓËÒ
110 ðîê³â òîìó íàðîäèâñÿ Âëàäèêà Âîëîäèìèð Ñòåðíþê

В історію Українського лікарського товариства у Львові 
яскравою сторінкою вписано ім’я Владики Української 

греко-католицької Церкви Володимира Стернюка. Саме він 
на Установчій конференції УЛТ у Львові в 1990 році уділив 
Господнього Благословення всім лікарям, які вирішили від-
родити Товариство. Потрібно мати на увазі, що це все від-
бувалось в часі існування радянської влади, яка жорстоко 
переслідувала УГКЦ. Незважаючи на свою величезну зайня-
тість, пов’язану із виходом Церкви із підпілля, Владика до 
останніх днів свого життя був присутнім на всіх конференці-
ях товариства, йому, одному із перших, у 1991 році було на-
дано звання Почесного члена УЛТ. Щорічно в часі Різдвяних 
свят члени товариства відвідували Митрополита Володимира 
із колядою у Митрополичих палатах собору св. Юра. Із від-
стані років сьогодні глибше усвідомлюється наскільки благо-
творне значення мала постійна духовна опіка Владики над 
товариством.

В часі відзначення ювілею такої непересічної в історії 
України та нашої Церкви особистості, якою був Владика Стер-
нюк, доцільним буде згадати сторінки його життя. Він на-
родився 12 лютого 1907 року у родині сільського священика 

поблизу Львова. Богословські студії закінчив у Бельгії, де 
зумів досконало оволодіти французькою мовою. Згодом всту-
пив до згромадження отців-редемптористів і повернувся на 
батьківщину. У 1947 році, в часи гонінь на УГКЦ, його було 
ув’язнено та заслано у Архангельську область в табори ГУЛАГ. 
Там, працюючи на лісоповалах, він жертовно та відважно про-
довжував свою душпастирську діяльність серед засуджених, 
старався з допомогою Божого слова хоч якось полегшувати 
їх страждання. Із заслання повернувся нескореним, його катам 
не вдалось знищити у нього того найдорожчого, що мав у 
своєму серці – відданості своїй вірі та любові до України.

Повернувшись до Львова, працював робітником, сторожем, 
обліковцем. Водночас продовжував бути ревним служителем 
катакомбної УГКЦ: сповідав та причащав мирян, давав шлю-
би, хрестив дітей. Отець Володимир зумів організувати таєм-
ну духовну семінарію, висвячував священиків. Не- вдовзі він 
почав працювати санітаром швидкої медичної допомоги і 
одночасно вчитись у медичному училищі, після закінчення 
якого отримав посаду фельдшера. Отця Володимира Стерню-
ка вирізняла особлива сумлінність у ставленні до хворих, він 
ні на мить не забував про свій священицький обов’язок – як 
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У житті Тадея-Андрія Плюгавка було три різних та 
складних періоди. Він народився 4 лютого 1922 року 

в хліборобській родині на Тернопільщині. Разом із своїми 
родичами зазнав перших переслідувань у передвоєнні роки, 
коли польська влада ув’язнила його батька за звинуваченнями 
у антидержавній діяльності, оскільки він був заступником 
голови місцевого осередку «Просвіти», а мама – активісткою 
«Союзу українок».

 За часів німецької окупації Тадей навчався на Медичних 
фахових курсах у Львові, які були своєрідним аналогом ме-
дичного інституту. У 1944 році після навчання на курсах ме-
дичних дезінфекторів при медінституті, де насправді здій-
снювалась підготовка медичних кадрів для підпілля ОУН, у 
житті молодого медика починається період підпільної бороть-
би в Українській повстанській армії. Будучи молодим членом 
ОУН, він охороняє відомого діяча української медичної гро-
мади д-ра Романа Осінчука, оскільки поляки проводили те-
рористичні акції проти української інтелігенції. Потім його 
скеровують у Карпати, на Сколівщину, де він вчить медичних 
сестер надавати допомогу бійцям УПА. У цей час під орудою 
Катрі Зарицької було організовано Український Червоний 
Хрест. Відбувається його структуризація із створенням чис-
ленних підпільних хат-шпиталів, криївок із запасами ліків, 
інструментів, розхідних матеріалів. У 1944 році доктор Плю-
гавка перейшовши лінію фронту, став медичним референтом 

медичного інституту, де у 1949 році захистив кандидатську 
дисертацію. До речі, ще до війни – у 1938 році, доктор Бари-
ляк захистив дисертацію, яку радянська влада не визнала. 
Свою наукову діяльність він присвятив вивченню надзвичай-
но актуальної для Прикарпаття проблеми, а саме – склероми 
верхніх дихальних шляхів. Такою була тема його кандидатської 
дисертації, а у 1961 році і докторської «Клінічна цитологія 
склеромної гранульоми». У 1963 році Роман Бариляк отримав 
звання професора і впродовж 1964-1981 років завідував ка-
федрою. Під його керівництвом було виконано та захищено 
біля 200 дисертацій, його перу належать 125 наукових публі-
кацій, в тому числі декілька монографій та навчальних по-
сібників. У своїй роботі він плідно співпрацював із відомим 
дослідником склероми професором Максимом Музикою. 
Його наукові праці присвячені питанням нозогеографії, пато-
генезу, діагностики та лікування склероми. Завдяки науково-
дослідницькій праці професора Бариляка та його учнів вог-
нища склероми у Західній Україні було різнобічно вивчено 
та здебільшого практично ліквідовано.

Р. Бариляк був головою Львівського обласного наукового 
товариства оториноларингологів, членом редколегії «Журна-
лу вушних, носових та горлових хвороб»(Київ). Після виходу 
на пенсію у 1981 році він був науковим консультантом кафед-
ри аж до відходу у вічність 22 серпня 1988 року. 

 Професор Роман Бариляк був справжнім українським 
вченим-патріотом. У нелегкі часи переслідувань радянською 
владою прогресивно мислячих та патріотично налаштованих 
українців, особливо представників місцевої інтелігенції, він, 
як лише міг, допомагав потребуючим як медичної допомоги, 
так і всілякого іншого сприяння, звичайної моральної під-
тримки, доброго слова. Він був дуже чуйним до чужої біди, 
уважним до кожного, хто звертався до нього. Особисто мені – 
Зиновію Масному, назавжди запам’яталося, як у далекому 
вже 1976 році на засіданні Вченої ради ЛДМІ він перший 
привітав мене – рядового практичного лікаря, з отриманням 
диплому кандидата наук. Ті, хто добре і близько знав Романа 
Бариляка, розповідають, що чужі проблеми він брав близько 
до серця, як власні, але не завжди демонстрував свої пере-
живання оточуючим. Його справу продовжують діти та ону-
ки – серед яких науковці, відомі практичні лікарі і тут в Украї-
ні, і за її межами.

на Сколівщині, Стрийщині та Дрогобиччині. Продовжує на-
вчатись підпільній військовій медицині на курсах на Бере-
жанщині, якими керували доктори Олесницький та Софрон. 
Повернувся на Журавщину і тут невдовзі був арештований.

 Розпочався «радянський» період у житті Тадея Плюгавка. 
Після тривалих допитів та знущань у дрогобицьких та львів-
ських застінках НКВД він отримав 20-річний термін каторж-
них робіт та 5 років позбавлення прав. В одному із таборів 
ГУЛАГу у Воркуті важко працював. Через якийсь час його 
призначили на роботу в санчастину, де він докладав старань 
для допомоги своїм товаришам по неволі. Сприяв переведен-
ню їх «за станом здоров’я» на легшу роботу, шпиталізував на 
деякий час у лазареті і, таким чином, врятував від вірної смер-
ті не одного ув’язненого . У серпні 1956 року його звільнили 
з ув’язнення, однак реабілітували лише після здобуття неза-
лежності – у 1993 році.

 У 1961 році «неблагонадійний», бо не реабілітований , 
Тадей Плюгавка заочно закінчив Львівське медичне училище, 
а в 1970 році – вечірнє відділення Львівського державного 
медичного інституту. Працював завідувачем оргметодкабіне-
ту міського управління охорони здоров’я, а впродовж 1975-
2002 років нефрологом 5-ї міської клінічної лікарні у Львові.

 Із здобуттям Україною незалежності наступив новий пе-
ріод у житті Тадея Плюгавки. Він розпочав активну громадську 
діяльність – у 1990 році став членом Львівського обласного 

В музеї історії медицини Галичини імені Мар`яна Панчи-
шина демонструється виставка, на якій представлено нові 
сторінки історії створення та діяльності Українського гігіє-
нічного товариства у Львові на основі архівних матеріалах з 
Державного архіву Львівської області .

Мар`ян Панчишин почав працювати над створенням 
україн ської організації для «поширення засад гігієни серед 
населення і боротьби з пошесними захворюваннями» від 
1928 року. Її діяльність мала розповсюджуватись на Львівське, 
Станіславівське, Тернопільське, Краківське, Люблінське, Во-
линське і Поліське воєводства. Для створення Статуту цієї 
організації були залучені Володимир Децикевич, Кирило 
Студинський, Євстахій Макарушка, Мирон Вахнянин, Кон-
стянтина Малицька, Маркіян Дзерович, Ярослава Рудницька – 
Криштальська, Максим Музика, Ярослав Кордюк та інші 
відомі лікарі, науковці, представники духовенства. Статут 
подали на затвердження до Львівського воєводства 5 вересня 
1928 р за № L63986. 27 листопада 1928 р. керівник відділу 
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братства ОУН-УПА, Львівської 
обласної спілки політв’язнів та 
репресованих та членом її По-
літради, був обраний головою 
Івано-Франківського районно-
го відділення цієї спілки. Укра-
їна високо оцінила його геро-
їчну боротьбу у підпіллі та 
подвижницьку діяльність в 
часи незалежності, нагородив-
ши почесною відзнакою «Хрест 
Звитяги», почесними відзна-
ками до 50-річчя УПА та 
60-річчя Української Головної 
Визвольної Ради, а також По-
чесними грамотами обласної та 
міської рад до 55-ї річниці 
УПА. Доктор Плюгавка актив-
но долучився і до відродження Українського лікарського то-
вариства у Львові, постійно брав дійову участь в його діяль-
ності і у 1992 році йому було присвоєне звання Почесного 
члена УЛТ. Незважаючи на свій поважний вік та підірване в 
неволі здоров’я, він своєю активною громадською працею 
показував колегам гідний наслідування приклад.

 Доктор Тадей-Андрій Плюгавка закінчив своє напрочуд 
скромне, але таке героїчне життя, у 92-річному віці в липні 
2014 року.

 Матеріали підготовили: 
Почесний член УЛТ Любов ГОЦКО-НЕЙ 

та Зеновій МАСНИЙ

Львівського воєводства Роговскі пересилає до міського старо-
сти для реєстрації вже затверджений Статут у двох примір-
никах. 

18 грудня 1928 року з міського староства надсилають лист 
українською мовою “основателю Українського Гігієнічного 
Товариства до рук П. Д-ра Панчишина Маріяна у Львові, вул. 
Клушинська, 3’’ з роз’ясненнями щодо звітів про діяльність 
УГТ перед міським староством. Перші загальні збори Това-
риства відбулись 27 січня 1929 року в приміщенні товариства 
«Українська бесіда».

Також на виставці представлений часопис «Народне здо-
ровля», котрий виходив у Львові. Редакція часопису знаходи-
лась на вул. К.Уейського. 14,зараз вул. М. Устияновича. Ча-
сопис містив цікаві статті з засад гігієни серед населення, 
способів запобігання та поборювання інфекційних захворю-
вань, про діяльність філій УГТ, створення нових лікувально – 
відпочинкових закладів та поради населенню з різних побу-
тових питань.

 • Ç ³ñòîð³¿ ëüâ³âñüêî¿ ìåäèöèíè – ïîä³¿

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ Ã²Ã²ªÍ²×ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ó ËÜÂÎÂ²

Герб та відбиток печатки УГТ

У цьому ж приміщенні 1937 р. був відкритий протитубер-
кульозний диспансер, на утримання якого з бюджету міста 
надавались дотації.

Відвідувачі Музею мають можливість ознайомитись з ко-
піями оригінальних документів з діяльності Українського 
гігієнічного Товариства та його організатора – народного лі-
каря Мар’яна Панчишина. 

Олександр КАНЧАЛАБА, директор Музею історії 
медицини Галичини імені М. Панчишина
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Інфузійна терапія є інтегральним напрямком в медицині 
та об’єднує різних фахівців. Для нашої країни це акту-

альний метод лікування пацієнтів, оскільки є одним з важли-
вих компонентів надання допомоги бійцям АТО, що зазнали 
поранень. Вона використовується і для постраждалих вна-
слідок дорожньо-транспортних пригод, після отримання по-
єднаних травм, для лікування шокових станів, сепсису, в 
акушерській практиці, в до- і післяопераційному періоді, при 
поліорганній недостатності.

В Україні основу інфузійної терапії складають препарати 
корпорації «Юрiя-Фарм», які не поступаються якістю лікар-
ським засобам закордонних виробників. Виробництво інфу-
зійних розчинів – це складний технологічний комплекс. Ви-
сокі вимоги безпеки висуваються не тільки до кінцевого 
продукту, але й до використовуваних технологій виробництва, 
обладнання, води, повітря, до системи в цілому. 

У рамках програми сприяння професійній реалізації мо-
лодих медиків «Простір можливостей» фармацевтичною фір-
мою «Юрія-фарм» було започатковано загальноукраїнську 
олімпіаду з інфузійної терапії для студентів 5-6 курсів медич-
них вузів України. Метою її є поглиблення знань з інфузійної 
терапії у майбутніх лікарів і фармацевтів, а це в свою чергу 
дає можливість популяризувати вітчизняні досягнення в цій 
сфері та зацікавити молодих фахівців до подальших наукових 
досліджень. 

В період з 2 листопада до 16 грудня 2016 року проходила 
III Всеукраїнська олімпіада з інфузійної терапії, в якій взяли 
участь понад 500 студентів та інтернів майже 20 вищих ме-
дичних навчальних закладів, що самостійно зареєструвались. 
Проходила вона у декілька етапів. Перший тур відбувся в on-
line режимі і всі бажаючі мали змогу відповісти на тестові 
завдання. Переможці перейшли до другого аудиторного туру, 
який відбувся одразу в 5 містах України – Харкові, Львові, 
Рубіжному (Луганська обл.), Дніпрі та Києві. Разом з тесту-
ванням були проведені тематичні «Круглі столи» за участю 
науковців, що дало можливість ще глибше поринути в проб-
лему проведення інфузійної терапії. Переможці другого туру, 
а їх було 15, вийшли у фінал. Третій тур відбувся 15 грудня в 

HR-директор  компанії «Юрій-Фарма», 
кандидат медичних наук Ігор НАЙДА

 • Óâàãó ï³äãîòîâö³ êàäð³â

III ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÎË²ÌÏ²ÀÄÀ 
Ç ²ÍÔÓÇ²ÉÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯

Національному медичному універ-
ситеті імені О.О.Богомольця.

Перше місце отримала студент-
ка Запорізького державного медич-
ного університету Наталія Вірченко, 
друге – інтерн Національної медич-
ної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика Степан Маруняк, третє – Ірина Забіяка із 
Сумського державного університету. 

Хочеться зазначити, що третина учасників та фіналістів 
брали в олімпіаді участь не вперше, що свідчить про реальну 
зацікавленість молоді темою інфузійної терапії та можливіс-
тю перевірити свої знання. 

Олімпіада – це свято творчого змагання майбутніх спеціа-
лістів у професійній підготовці, яке не тільки дозволяє пере-
вірити свою ерудицію у чесному поєдинку, реалізувати на-
буті навички, а й надихає на здобуття нових знань, на 
самовдосконалення. Це дає можливість виявити обдаровану 
студентську молодь, допомогти їй вибрати свій подальший 
шлях у професійному зростанні.

Всеукраїнська олімпіада з інфузійної терапії для студентів 
та інтернів – це свого роду продовження іншого масштабно-
го заходу, який проводиться раз на чотири роки для медичної 
спільноти України – Міжнародного конгресу з інфузійної 
терапії. В роботі останньому конгресу приймали участь і де-
які учасники олімпіади.

Сьогодні раціональна інфузійна терапія – це один із на-
ріжних каменів успішного лікування більшості захворювань. 
Роль інфузійної терапії в лікуванні хворого, її об’єми та склад 
залежать від певного кола обставин: загального вихідного 
стану пацієнта, глибини й поширення уражень органів, спе-

цифіки захворювання та його ускладнень. На сьогодні основ-
ними питаннями, над якими точиться жвава дискусія, зали-
шаються так звані головні три кити інфузійної терапії: 
Що – які препарати чи групи препаратів показані хворому? 
Коли – при яких патологічних станах доцільно проводити 
інфузійну терапію? Скільки – який оптимальний об’єм інфу-
зій потрібно виконати конкретному пацієнту? Це складний 
метод лікування, який потребує постійного моніторингу і 
може викликати цілий ряд небезпечних ускладнень, тому по-
трібно дотримуватись основного принципу «Не нашкодь!». 
З розвитком медичної науки та фармації змінюється концеп-
ція інфузійної терапії на малооб’ємну та багатокомпонентну, 
змінюються підходи до її застосування. 

Тому цей важливий захід, організований компанією «Юрія-
Фарм» дозволить не тільки покращити знання студентів та 
інтернів з такого важливого напрямку, як інфузійна терапія, 
допоможе використати набутий досвід в практичній лікарській 
діяльності, а й надихатиме на нові наукові відкриття.

Наступного року організатори планують провести цей за-
хід за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та 
приділити більше уваги виконанню науково-практичних зав-
дань із розглядом окремих клінічних випадків, а також під 
час проведення «Круглих столів» обговорити дискусійні пи-
тання, що стосуються інфузійної терапії.

Ірина ПАВЛЕНКО –  асистент 
кафедри анестезіології  та інтенсивної терапії ФПДО 

ЛНМУ ім. Данила Галицького

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 това-
риств (СФУЛТ) та Українським лікарським товари-
ством у Львові. До участі в Програмі запрошуються 
лікарі всіх спеціалізацій, фармацевти й інші працівни-
ки сфери охорони здоров’я, студенти, інтерни медичних 
університетів із числа громадян України. 

Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів 
і студентів медичних університетів із однією з кращих у 
світі моделей охорони здоров’я, роботою медичних уста-
нов та системою підготовки медичних кадрів у Франції, 
відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім 
того, поїздка надає можливість ознайомитися зі столицею 
Франції – Парижем, іншими європейськими містами: 
Реймс (Шампань, Франція), Дрезден (ФРН), Краків 
(Польща), Люксембург.

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

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

1  – 11 КВІТНЯ 2017 РОКУ

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 про-

грами. Нічліги в готелі. 
6-7 квітня – м. ТУР. Медична та культурна програми 

(замки Луари: Шенонсо, Шамбор, Амбуаз) Нічліги в го-
телі.

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.

ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА
(Париж, Тур 3–7 квітня 2017 р.)

• Інститут Париж V-Рене Декарт: ознайомлення 
з діяльністю медичного факультету, відвідуван-
ня Музею історії медицини та музею патанато-
мії Г.Дюпюйтрена;

• Відділення акушерства та гінекології Дитячого 
клінічного центру Робера Дебре;

• Відділення анестезіології та реанімації Клінічно-
го центру Кошен: ознайомлення з діяльністю відді-
лення та роботою клініки, відвідування операційного 
блоку;

• Відділення ургенції шпитального центру в Кламарі;
• Відділення радіології Шпиталю Hôtel-Dieu;
• Відділення кардіології Європейського Шпиталю 

Помпіду;
• Moreau de Tours Клінічний центр Святої Анни 

(провідний французький лікувальний заклад у галузі 
психіатрії та неврології);

• Дерматологічний музей муляжів Клініки Свя-
того Луї: найбільша у світі колекція 4800 вос-
кових муляжів хворих на шкіряні захворювання;

• Відділення педіатричної ургенції та педіатрії 
Дитячого шпиталю Клошвіль в Турі;

• Відділення акушерства і гінекології Шпиталю 
Бретонно в Турі;

• Відділення ургенції Шпиталю Труссо в Турі.

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

Зареєстрованими учасниками вважаються особи, 
котрі подали повний комплект документів. Група комп-
лектується в міру поступлення документів від претен-
дентів. Черговість реєстрації учасників визначає послі-
довність їх посадки в автобус. 

Крайній термін подання документів – 
26 лютого 2017 року! 

(або раніше в разі повного набору групи)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ – МЕДИКИ!

Часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» є виданням Українсько-
го лікарського товариства у Львові. Це український за духом 
інформаційний продукт, один із небагатьох україномовних 
друкованих органів професійної громадської організації, це 
дзеркало нашого складного і суперечливого сьогодення, ши-
рока трибуна української медичної спільноти. Він містить 
інформацію для лікарів, про лікарів та нашу нелегку працю, 
про сучасні проблеми лікування та профілактики захворювань.

Сьогодні часопис «НАРОДНЕ ЗДОРОВ’Я» – ЄДИНА в 
Україні газета, яка має понад 100-літню історію, пов’язану 
не лише з поширенням медичних знань, а й з культурним та 
духовним життя українців. На його шпальтах свого часу пу-
блікувалися статті провідних медиків-українців. На його сто-
рінках сьогодні висвітлюються величні та нерідко невідомі 
широкій громаді сторінки історії вітчизняної медицини, жит-
тєписи її кращих представників, які були не лише блискучи-
ми професіоналами-медиками, а насамперед – українськими 
патріотами, в тому числі активними учасниками геройських 
визвольних змагань українського народу. Ці відомості з ви-

ховною метою було би вельми доцільно поширювати через 
викладачів серед студентів.

На шпальтах «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» кожен україн-
ський лікар з будь-якого куточка України має змогу виступи-
ти та засвідчити свою громадянську позицію, обмінятись 
професійним досвідом, знайти цікаву та потрібну інформацію 
про новини медицини. На сторінках часопису кожен допису-
вач може конкретно змагатись за утвердження української 
мови як єдиної державної мови, за її всебічне застосування в 
системі охорони здоров’я, за дієве покращання соціального 
статусу медиків, оптимізацію роботи медичних установ з ме-
тою забезпечення реальної загальної доступності населення 
до якісної медичної допомоги.

Як і вся українська національна періодика, «НАРОДНЕ 
ЗДОРОВ’Я» продовжує своє життя тільки з нашими читача-
ми. На сьогодні маємо сотні передплатників у всіх областях 
України. Загальний тираж часопису залежить від величини 
щомісячної передплати. Він поширюється серед членів Україн-
ського лікарського товариства в усій Україні та за кордоном, 
а також під час науково-практичних конференцій та симпо-
зіумів.

На сторінках «НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я» ви маєте пре-
красну можливість інформувати лікарів та колег-науковців 
всієї України та світової української діаспори про передовий 
досвід роботи Ваших закладів охорони здоров’я, а також про 
власні наукові розпрацювання, обмінюватись науковою ін-
формацією та досвідом підготовки медичних кадрів в про-
цесі до- і післядипломної освіти тощо. Закликаємо вас над-
силати цікаві матеріали, які стосуються висвітлення вказаних 
питань, для опублікування в часописі УЛТ «Народне здоров’я», 
на сторінках якого у свій час були опубліковані статті багатьох 
відомих українських вчених-медиків. 

Здійснити передплату можна у кожному відділенні «Укр-
пошти» 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).

З повагою, Андрій Базилевич –Голова УЛТ у Львові, про-
ректор з лікувально-профілактичної роботи Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Галицько-
го, доктор мед. наук,професор. 

моб.38-067-44-73-221; 050-317-17-00; факс  380 32 2378880
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• Редакція зберігає за собою право 
скорочення і ре да гування тексту

• Відповідальність за достеменність 
інформації несе автор

• Публікації можуть містити думки, що не 
збігаються з позицією редакції

• При використанні матеріалів газети 
«Народне здоров’я» посилання 
обов’язкове

Åëåêòðîíí³ êîîðäèíàòè 
ÓËÒ ó Ëüâîâ³:

Офіційний сайт: http://ult.lviv.ua
Публічна спільнота у Facebook:
https://www.facebook.com/ULT.Lviv
Група для лікарів у Facebook: 

https://www.facebook.com/
groups/268403103363156

E-mail: ult1910@gmail.com
Офіційний сайт ВУЛТ: 

http://www.vult.org.ua

Колектив кафедри клінічної лабораторної 
діагностики ФПДО ЛНМУ ім. Данила 

Галицького глибоко сумує з приводу смерті 
колишнього завідувача кафедри, доктора 

медичних наук, професора 
Богдана Дмитровича ЛУЦИКА

і висловлює співчуття рідним та близьким 
покійного.

* * *
Українське лікарське товариство у Львові щиро 
сумує з приводу відходу у вічність завідувача 
кафедрою клінічної лабораторної діагностики 
ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького у 2000- 

2007 роках, доктора медичних наук, професора 
ЛУЦИКА Богдана Дмитровича.

Низько схиляємо голови у глибокій пошані до 
покійного – одного із представників відомої 

родини українських вчених-медиків. 
Висловлюємо найщиріші співчуття його рідним, 

близьким та колегам.

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 елект-

ронний варіант газети «Народне здоров’я». 
Вартість передплати до кінця цього року ста-
новить 2 грн. на місяць. Ви зможете отриму-
вати новий номер щомісячно на Вашу елект-
ронну пошту, починаючи від квітня.

 Для оформлення передплати зайдіть на 
сайт ВУЛТ http://www.vult.org.ua/ в рубрику 
«Газета «Народне здоров’я». 

Редколегія газети

 • Êíèãà, âàðòà óâàãè.

ÂØÀÍÎÂÓÞ×È ÏÀÌ’ßÒÜ 
ÊÎÐÈÔÅß
«У кожного з нас вчитель є, читачу,
Усі ми – тільки учні й вчителі, 
Усі ми у добрі своїм і злі
Несем чийсь холод чи любов гарячу» 

Іван ДРАЧ

«Особистість Анатолія Іванови-
ча Гнатишака настільки незвичайна, 
що було би великим гріхом не роз-
повісти прийдешнім поколінням про 
цю людину. Зробити це можуть лише 
ті, хто пам’ятає професора, вчився у 
нього, працював поряд із ним, чув 
його публічні та індивідуальні ви-
ступи та висловлювання…. Після 
падіння політичних бар’єрів він органічно влився в європейську 
нау кову спільноту…. Він прекрасно орієнтувався в мистецтві…Йо-
го наукові ідеї розширювалися на ділянки молекулярної біології і 
генетики, а рівночасно сягали проблем космічних і філософських, 
тому побудова представленої книги по можливості враховує склад-
ність теми, за яку ми взялися».

 Так пишуть у вступному слові упорядники видання мемуарно-
наукового жанру «Професор Анатолій Іванович Гнатишак (до 100-річ-
ного ювілею)» (видавнича фірма «Афіша», Львів, 2017 р. – 200 стор.) – 
учні професора А.Гнатишака Борис Білинський та Ярослав Шпарик. 
На його сторінках висвітлено життя та діяльність видатного вчено-
го-онколога, знаменитого лікаря-клініциста, вмілого педагога вищої 
медичної школи, людини широких поглядів та глибоких знань. По-
дана біографія ювіляра, огляд його наукових ідей. Життя науковця 
документується в його публікаціях. «To work, to fi nish, to publish»  – 
це наукове мото Майкла Фарадея обґрунтовує главу, де представле-
на бібліографія ювіляра – 150 позицій. Оскільки А. Гнатишак є спів-
засновником Львівської наукової школи онкології, то розповідь про 
народження та розвиток цієї школи складає інтегральну частину 
книги. Для цього використано публікації учнів А.Гнатишака, а для 
створення образу цієї людини подано спомини осіб, які знали його 
та чиє професійне життя сформувалось під його впливом. Подається 
перелік дисертантів вченого, в якому 10 докторських та 28 канди-
датських дисертацій.

В цьому ювілейному виданні представлені наукові роботи про-
фесора А. Гнатишака на морально-філософську тематику, яка хви-
лювала його не менше, ніж медична, але все ще є недостатньо відо-
мою широкому лікарському загалу. Не залишився поза увагою вплив 
його діяльності на стан та рівень онкологічної допомоги в нашому 
краю. Зроблено спробу подивитися на деякі проблеми, які цікавили 
професора Анатолія Гнатишака, очима наших сучасників – його учнів, 
що є вагомим свідченням перспективності ідей цього вченого. 

Поява на світ такого видання безумовно сприятиме тому, що 
життя та діяльність Анатолія Івановича Гнатишака служитиме доб-
рим взірцем для наслідування багатьом поколінням лікарів.

Зеновій МАСНИЙ
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04 – Всесвітній день боротьби з 
онкологічними захворюваннями

09 – День стоматолога у Європі
11 – Всесвітній день хворого
15 – Всесвітній день онкохворих 

дітей
Відомості про вказані дати 

ВУЛТ рекомендує 
поширити серед населення

Êàëåíäàð Êàëåíäàð 
Âñåñâ³òí³õ Âñåñâ³òí³õ 
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